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Referat af den ordinære del af Bestyrelsesstrategiseminar den 28. marts 

 

 Til stede:  
Bjarne Thams, Charlotte Sørensen, Henriette Selck, Jonas Rasmussen, Lea Kaliszan, Mila 
Stojkovic, Tova Schødt. 
 
Afbud:  
Trine Pedersen, Emil Blücher, John Wennerwald. 
 
Referent: Charlotte Nymand Svendsen 

 

 
Pkt. 1 

 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
Pkt. 2 

 
Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 

 
Pkt. 3 

 
Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Årshjul - planer, som bestyrelsen skal udarbejde 
Bjarne opridsede de planer og dokumenter, bestyrelsen er pligtig til at udarbejde ifølge 
gymnasiernes kvalitetssystem. Oversigt med angivelse af ca.-tidspunkter for udførelse og 
angivelse af planernes indbyrdes sammenhæng blev uddelt.  
 
Lectio 
Udvikleren af lektionssystemet Lectio har ind til nu været meget tilbageholdende mht. at 
tilpasse programmet til skolernes behov, hvilket bl.a. har givet problemer mht. at overholde 
persondataforordningen. Det er nu ændret, og Datatilsynet er i gang med en undersøgelse, der 
forhåbentlig vil være retningsgivende for yderligere tilpasninger. 
 
Google Drev 
Bestyrelsen er gået over til at bruge Google Drev, så alle dokumenter vedr. bestyrelsesmøderne 
vil være at finde på nettet fremover. 
Link til dokumenterne til dagens møde 28. marts 2019:  
https://drive.google.com/drive/folders/1xcfcNDU-aGpRHy-i35DjKv5bWr7gROl-?usp=sharing 
Hvis det ikke virker, når du klikker på linket; kopier i stedet linket ind i din browser. Så fungerer 
det.  
 

 

 
Pkt. 4 

 
Orientering og meddelelser 

 Formanden 
Ingen meddelelser 
 

 Rektor 
Rektor gennemgik eftermiddagens seminar. 
 
Vicerektor Hans Christian Pedersen går på pension med udgangen af oktober 2019. 
Ny vicerektor forventes ansat 1. januar 2020.  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xcfcNDU-aGpRHy-i35DjKv5bWr7gROl-?usp=sharing
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Uddannelsesleder Trine Brix træder efter eget ønske ud af ledelsen med slutningen af dette 
skoleår. Hun ønsker bl.a. mere tid til at undervise. Trine fortsætter med at stå for rekrutterings- 
og marketingsområdet; hjemmeside, Åbent Hus-arrangementer, naturvidenskabsfestival m.m. 
 
Ledelsen er startet på processen med at gennemtænke arbejdsfordelingen i den kommende 
ændrede ledelse. 
 
Fundraising og Cambridgekurser 
Bjarne Thams og Lea Kaliszan har holdt møde om fundraising.  
Et par konklusioner: Novo giver ikke penge til drift (f.eks. lærerlønninger), Horizon 2020 (EU-
program for forskning og innovation) er måske en mulighed, men problematisk. 
SG har p.t. Cambridgekurser i matematik og kemi, men gymnasiet vil gerne kunne tilbyde en fuld 
Cambridge-studentereksamen. Det er meget bekosteligt, primært pga. lærerlønninger, og der 
mangler finansiering til kurserne. 
Det blev aftalt at flytte emnet fundraising og Cambridge til eftermiddagens seminar, men her 
blev der ikke tid, hvorfor punktet tages med ved næste bestyrelsesmøde den 6. juni 2019. 
 
Gallafest 
Gallafesten den 8. marts gik fint. Inden festen havde den gruppe lærere, der står for gallafesten, 
arbejdet for en model, hvor klasserne spiste hver for sig, inden de mødtes i kantinen. Det var der 
ikke stemning for blandt eleverne, hvorfor der var fællesspisning som vanligt. Grunden til ønsket 
om at ændre på traditionerne var, at der de senere år ikke har været mange elever til spisning. 
Der var dog flere i år. 
Gymnasiet fik uindbudt besøg af fotograf fra Sjællandske Medier, hvilket ikke er acceptabelt, da 
man skal have tilladelse til at fotografere. Fotografen havde ikke lavet en aftale med skolen på 
forhånd, viste det sig. 
 

 Elevrepræsentanter 
o Elevrådet har udarbejdet nye vedtægter på den årlige hyttetur. 
o Det går godt med elevrådet, der arbejder flittigt. Rådet har ca. 10-15 medlemmer, 

der mødes om onsdagen hver 14. dag. Bestyrelsen vil gerne inviteres på besøg til et 
møde. 

o To elever arbejder på at lave tiltag, der kan øge trivslen mellem klasserne. 
o DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, kommer på besøg på skolen en dag. 
o Der er taget initiativ til yoga for alle elever. 
o Valg til elevrådet bliver midt i april. 

 
 

 
Pkt. 5 

 
Årsrapport 2018 
 
Årsrapport og revisionsprotokollat fremlægges, drøftes og underskrives. Vi tager dette punkt 
tidligt på dagsordenen, da skolens revisor Søren Jensen har mulighed for at deltage fra kl. 10.00. 
 

 Bilag 1-28.03.19 (Årsrapport) 

 Bilag 2-28.03.19 (Revisionsprotokollat)  
 
Søren Jensen: 
Årsregnskabet blev godkendt, og regnskabet og revisionsprotokollatet indeholder ingen kritiske 
bemærkninger. 
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Statstilskuddet bliver stadig mindre for hvert år, og flere år med omprioriteringsbidrag belaster 
økonomien. 
 
Henriette Selck: Det er bekymrende med underskud to år i træk. Hvordan kan vi blive mindre 
sårbare og undgå fortsat underskud? 
Skolens likviditet er stærkt forringet igennem de seneste år, er cirka halvt så stor som sidste år. 
Vi skal fokusere på at forbedre likviditeten, der kun er på 6.979 kr. Derfor kan det måske senere 
blive nødvendigt med en kassekredit eller et lån for at hæve likviditeten. Den nuværende 
likviditet er et absolut minimumsbeløb og må ikke komme længere ned. 
 
Følgende dokumenter blev underskrevet: 
Årsregnskab – underskrevet af hele bestyrelsen 
Revisionsprotokollat – underskrevet af hele bestyrelsen 
Regnskabsinstruks – underskrevet af Henriette Selck og Bjarne Thams 
Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske bemærkninger – 
underskrevet af Henriette Selck 
Ledelsens regnskabserklæring – underskrevet af Bjarne Thams. 
 
Økonomikoordinator Marianne Bille bemyndiges til at indberette dokumenterne til 
Undervisningsministeriet. Bjarne Thams er kontrollant. 
 
Alt sendes cc til revisor Søren Jensen, der i øvrigt går på pension nu. Vi kommer derfor til at 
samarbejde med en anden revisor fra Deloitte fremover, som også har erfaring med 
gymnasieområdet. 
 

 
Pkt. 6 

 
Status på økonomi 
 

 Bilag 3-28.03.19 (Statusrapport) 

 Bilag 4-28.03.19 (Flerårigt budget) 
 
Det skønnede resultat pr. 31.3.2019 viser et lille overskud. 
 
Begge bilag taget til efterretning. 
 

 

 
Pkt. 7 

 
Orientering om opdatering af skolens regnskabsinstruks 
 

 Bilag 5-28.03.19 (notat om opdateret regnskabsinstruks) 
 

Bilaget taget til efterretning. 
 

 

 
Pkt. 8 

 
Skoleåret 2019/2020 
 
Der orienteres om søgetal for kommende skoleår og konsekvenserne heraf. 
 

 Bilag 6-28.03.19 (ansøgere fordelt på kommuner) 
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STX: 
SG har fået lidt flere ansøgninger til STX end sidste år, og der bliver oprettet syv STX-klasser som 
budgetteret med. 
Der er store rekrutteringsproblemer på Vestegnen. F.eks. har Høje Taastrup og Hvidovre færre 
ansøgere end tidligere. Generelt er tendensen, at eleverne søger til større gymnasier. 
 
HF: 
Vi har fået færre HF-ansøgninger end sidste år, men normalt kommer der en del 
eftertilmeldinger. 
Antallet af elever i 10. klasse vokser. Skolen 10Solrød har et godt ry, og der kommer også elever fra 
andre kommuner end Solrød. Desværre er der ikke mange fra 10Solrød, der søger HF. 
På landsplan er antallet af HF-ansøgere stigende.  
 
Ændret ansøgningsprocedure baseret på karakterer: 
Ansøgertallet til SG er ikke 100 % sikkert, da vi afventer grundskoleelevernes eksamen til 
sommer. For at blive optaget direkte efter 9. klasse, er det primære krav, at eleven er erklæret 
uddannelsesparat og har mindst 5 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. Det 
samme gælder for elever fra 10. klasse. 
De elever, der ikke opfylder adgangskravene, skal til optagelsesprøve og samtale på den skole, 
der er deres 1. prioritet. På nuværende tidspunkt skønner SG, at kun 10 af de STX’ere, der har 
søgt skolen, skal til optagelsesprøve. 
 

 
Pkt.9 

 
Bestyrelsens sammensætning samt politikker og måltal for den kønsmæssige sammensætning af 
bestyrelse og ledelse 
 
Der orienteres om bestyrelsens sammensætning efter 1/5/2019. Bestyrelsen skal samtidig 
godkende politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelse og ledelse. Dette 
fremgår af bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. Bekendtgørelsen kan ses på:  
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161551 
 

 Bilag 7-28.03.19 (Politikker og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 
 
Bestyrelsen lever op til måltallene for den kønsmæssige sammensætning, der tilstræber at 
opnå ligelig fordeling mellem kønnene (ved ligelig sammensætning forstås, at hvert køn bør 
være repræsenteret med minimum en tredjedel). Politikken blev godkendt af bestyrelsen. 
 

 

 

 
Pkt. 10 

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

 

 
Pkt. 11 

 
Evt. 
 

 

 

http://10klassesolroed.skoleporten.dk/sp/8251/foreside?pageId=b53954ea-04d8-41b2-9315-af670ca0dda5
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161551

