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Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2018  

kl. 16.00 - 21.00 på Solrød Gymnasium. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

 

2. Godkendelse af referat 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Henriette havde en række punkter, der senere blev behandlet under de relevante 

dagsordenspunkter. 

 

 

4. Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 

Opgørelse over klassekvotienter i 2018: 

Klassekvotienten for stx-klasserne: 27,6 

Kassekvotienten for hf-klasserne: 24,5 

 

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne. 

 

 Rektor 

 

Forældremøde 

Der er forældremøde for 1. g og 1. hf den 13. december. 

Mødet foregår i klasserne hovedparten af tiden, og der vil bl.a. blive orienteret om  

studieretninger. 

 

Elevernes evaluering af grundforløbet 

Eleverne har evalueret grundforløbet, der løber fra start august til 1. november. 

85 % af eleverne giver udtryk for tilfredshed med forløbet. 

Ud over det kvantitative resultat er der kommet mange kommentarer fra eleverne, hvoraf 

nogle kan bruges i den videre planlægning af forløbet. 

 

Ny fraværsbekendtgørelse 

Der er kommet en ny, meget detaljeret fraværsbekendtgørelse, som har mødt meget kritik. 

Der er muligvis en justering på vej. 

 

Gymmasiets 40-års jubilæum 

På selve jubilæumsdagen den 15. november var der fejring i kantinen med elever og lærere 

samt enkelte inviterede, deriblandt borgmesteren, der selv har gået på gymnasiet. 

Arrangementet var vellykket med levende musik og danseoptræden af skolens personale. 
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Personaletur til Christiania 9. november 

Turen var en succes med rundvisning i staden af christianitter med efterfølgende middag i 

Spiseloppen. 

 

 Elevrepræsentanter 

Ingen information, da begge elever havde meldt afbud. 

 

 

5. Resultatlønskontrakt for 2018/2109 

Dette skoleårs resultatlønskontrakt er efter sidste bestyrelsesmøde færdigformuleret og 

underskrevet. Kontrakten kan ses her  

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Da resultatlønskontrakten hænger tæt sammen med selvevaluering og opfølgningsplan, drøftes 

emnet videre under pkt. 6. 

 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

 

6. TEMA: 

Opfølgningsplan og bestyrelsens selvevaluering 

 

Som en del af skolens kvalitetssystem skal der foretages en selvevaluering og på baggrund af 

denne formuleres en opfølgningsplan. Se kort resume om dette. 

 

 Bilag 1-12.12.18 (vejledning) 

 Bilag 2-12.12.18 (Opfølgningsplan 2018-2019) 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter selvevaluering og opfølgningsplan og disses 

implementering på SG. 

 

Ifølge ’Lov om de gymnasiale uddannelser’ med tilhørende bekendtgørelse og vejledning kræves 

det, at gymnasierne udarbejder: 

 

 Selvevaluering, hvert år 

 Opfølgningsplan, hvert år 

 

Desuden anvender SG 3-årige handleplaner (ikke lovpligtigt, besluttet af bestyrelsen) og 

resultatlønskontrakt. 

 

Disse fire dokumenter hænger sammen og overlapper på nogle punkter hinanden. På nuværende 

tidspunkt står det ikke helt klart hvordan. 

 

Da kravet om den et-årige opfølgningsplan er nyt, er der et vist overlap med vores nuværende 

’Handleplan 2015-2018’. 

 

https://solgym.dk/wp-content/uploads/sites/249/2018/11/Resultatl%C3%B8nskontrakt20182019.pdf
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem
file:///C:/Users/sgbj/Downloads/180104-Vejledning-til-lov-og-bekendtgoerelse-om-institutionernes-kvalitetssystem%20(2).pdf
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Bestyrelsen drøftede længe, hvordan processen med de forskellige planer skal foregå, og hvad de 

hver især skal indeholde. 

 

Der var drøftelse af, hvordan processen med selvevaluering, der skal munde ud i 

opfølgningsplan, skal foregå. Retningslinjerne for selvevalueringen kan ses i ’Institutionernes 

kvalitetssystem – i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål. Vejledning til lov og 

bekendtgørelse’. 

 

Handleplan 

Bestyrelsen drøftede, hvordan processen med udarbejdelse af den tre-årige handleplan skal 

foregå. 

Arbejdet med handleplanen skal hurtigst muligt sættes i gang. 

 

Skolen har haft et handleplansudvalg, der startede processen med udarbejdelse af handleplan. 

Desuden er MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan) og andre instanser med i arbejdet. 

 

Konklusionen blev, at bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for handleplanen, hvorpå 

diverse udvalg, råd og elever drøfter indholdet og kommer med forslag/ændringer. 

 

Vigtigt at der er forankring blandt lærerne, fordi handlingsplanen er en fælles opgave/mål. 

 

Det blev besluttet, at Bjarne skal lave en procesbeskrivelse af det kommende arbejde med 

handleplanen. Procesbeskrivelsen og de overordnede rammer skal sættes i gang asap, så det 

kommer godt i gang inden bestyrelsens møde i marts 2019. Efter sparring med Henriette og 

Jonas skal planen videre til medarbejderne. Medarbejderne skal have mulighed for at foreslå 

overordnede punkter i handleplanen men kan ikke forkaste strategiske punkter, som bestyrelsen 

har fastlagt. 

 

Bjarne udarbejder et årshjul for processen med de fire dokumenter (handleplan, selvevaluering, 

opfølgningsplan og resultatlønskontrakt). 

 

Bestyrelsen godkendte opfølgningsplanen (bilag 2), der ønskes udbygget med konkrete tal 

relevante steder. 

 

 

7. Tilbagemelding fra undersøgelse om hvorfor ansøgere søger SG 

Eleverne har to gange med nogle måneders mellemrum udfyldt spørgeskema om, hvorfor de har 

valgt Solrød Gymnasium. 

 

Svarene har været nogenlunde enslydende med følgende topscorere: 

 Skolen har et godt ry for det faglige niveau 

 Jeg kender en, der går her/har gået her 

 Det er bare det sted, der er tættest på mit hjem 

 Skolen har et godt ry for sociale aktiviteter 

 

Bestyrelsen tager bilaget til efterretning. 
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8. Status på økonomi 

 Bilag 3-12.12.18 (statusrapport) 

 Bilag 4-12.12.18 (likviditetsbudget) 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender den fremlagte statusrapport og 

likviditetsbudget. 

 

Bestyrelsen godkender den fremlagte statusrapport og likviditetsbudget. 

 

 

 

9. Budget 2019 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 

 

 Bilag 5-12.12.18 (budget 2019) 

 

Konkret ang. budgettet 

1. Budgettet blev ændret kort inden BS mødet, da statstilskuddet netop er faldet lidt i 

forbindelse med de seneste finanslovsforhandlinger. 

2. Bjarne oplyste, at det er et realistisk budget. 

3. Der er indeholdt en nedskæring af en TAP-stilling (Teknisk Administrativt Personale). 

4. Der planlægges syv nye STX-klasser for 2019/2020, mens der kun er seks 

afgangsklasser . Der planlægges to nye HF-klasser. 

5. Der budgetteres derfor med en klasse mere på skolen til næste år, men lærerantallet 

forventes ikke at udvides tilsvarende. 

6. Da der er store problemer med det studieadministrative system Lectio mht. 

persondatabeskyttelse, skal systemet måske udskiftes næste år, hvilket må antages at 

give en stor økonomisk udgift. 

7. Der er meget stor tilfredshed med rengøringen på skolen og derfor ingen planer om 

udlicitering. 

 

Tova, kommentar til pkt. 5: Det er vigtigt at passe på medarbejderne pga. stress og større 

arbejdsmængde. 

 

Emil vil gerne have tal fra tidligere års budgetter og regnskaber, så man kan sammenligne. 

Bjarne er enig. Vi har færdige tal for 2015 – 2017, som kan sammenstilles med de aktuelle. 

 

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 

 

 

 

10. Udbud af næste skoleårs studieretninger 

Der orienteres om næste skoleårs udbud af studieretninger. 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 Bilag 6-12.12.18 (studieretningsudbud 2019/2020) 
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SG udbyder de samme studieretninger som sidste år. 

Fra ministeriets side er der krav om bestemte studieretninger, der skal oprettes. 

Studieretningen med tre sprog bliver som regel ikke oprettet, og det er en generel tendens over 

hele landet, at der kun er lille interesse for fremmedsprog. 

Samfundsfaglige studieretninger er populære. 

 

Selv om der ikke sker de store ændringer mht. vores udbud af studieretninger, ønsker 

bestyrelsen, at punktet skal med på decembermødet næste år. 

 

Ændring af HF-uddannelsens adgangsmuligheder 

Det er ikke muligt at komme direkte ind på en universitetsuddannelse med en HF-uddannelse, 

hvis ikke man vælger en overbygning (udvidet fagpakke). 

En HF-eksamen uden overbygning er rettet mod professionsbachelorudd. og 

erhvervsakademiudd. Læs mere på Uddannelsesguiden. 

 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte 

 

 

12.  Evt. 

 
Emil foreslog, at vi lægger bestyrelsens dokumenter på nettet i stedet for, at de bliver tilsendt via 

mail. Enighed i bestyrelsen om at gøre det fremover. 

 

Det blev besluttet, at vi bruger Google Docs. På webadressen www.nogetathavedeti.dk/google 

kan man læse mere. 

 

Der oprettes en Google Docs-gruppe til os. 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/hf-eksamen-hf
http://www.nogetathavedeti.dk/google

