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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2019 kl. 16.00 

Solrød Gymnasium 

Til stede: 

Bjarne Thams, Rasmus Lie (ny elevrådsrepr.), Mads Helligsøe (ny elevrådsrepr.), Emil Blücher, 

Henriette Selck, Lea Kaliszan, Trine Pedersen, Charlotte Svendsen (referent) 

Afbud: 

Jonas Rasmussen, Tova Schødt og  John Wennerwald 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra 28.3.2019 blev godkendt 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 

Formanden:  
skubber sin orientering til næste møde 
 
Rektor: 
Der pågår et samarbejde med biblioteket om renovering af pladsen foran biblioteket og 
gymnasiet, hvor der bl.a. skal sættes mange flere cykelstativer op. 
 
Elevrepræsentanter: 
Efter sommerferien skal nogle klasser agere forsøgskaniner med hensyn til at få mere 

social integration mellem klasserne. Projektet skal senere omfatte alle klasser. 

Bestyrelsen har et ønske om at besøge et elevrådsmøde. Elevrådsformand Rasmus Lie, 

1y (nu 2y) og næstformand Mads Helligsøe, 1z (nu 2x) svarede, at bestyrelsen er 

velkommen.  
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Pkt. 5 Status på økonomi 

 Bilag 1-12.06.19 (Statusrapport) 

 Bilag 2-12.06.19 (Likviditetsbudget)  
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager de fremlagte bilag til efterretning 

Statusrapport: 

Det skønnede resultat for perioden 1.1. 2019-30.6. 2019 viser et underskud på 96.855 

kr. ved slutningen juni. 

Likviditet: 

De likvide midler ultimo december 2019 er 6.582.615 kr.   

Der er en ny ferielov på vej, som medfører ændringer i udbetalingen af feriepenge. 

Ordningen administreres af en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Da der skal 

hensættes et større beløb, kan det evt. blive nødvendigt med ekstra lån. Den konkrete 

procedure er ikke besluttet endnu. 

Bestyrelsen tog de fremlagte bilag til efterretning. 

 

Pkt. 6 

 

Handleplan 2019 – 2022 

 Bilag 3-12.06.19 (Handleplan) 
 

Det indstilles at bestyrelsen drøfter den fremlagte handleplan 

Bestyrelsen drøftede den fremlagte handleplan, der gav anledning til mange tanker og 

diskussioner om handleplanens form og dens sammenhæng med de andre 

styringsdokumenter:  

 Mission/Vision 

 Opfølgningsplan 

 Rektors resultatlønskontrakt 

 Skolens evalueringsplan 

 Elevtrivselsmålinger 

 APV 

 Bestyrelsens selvevaluering 
 

Handleplanen for 2019-2022 dækker hele skolen. 

Flere udvalg arbejder med handleplanen, MIO, handleplansudvalget, m.fl. 
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Den foreløbige plan har meget forskellig form og struktur, afhængigt af hvem der har 

udarbejdet de forskellige afsnit. Dette skal bearbejdes og forsøges synkroniseret. 

Generelt var holdningen i bestyrelsen, at handleplanen er for detaljeret, og at nogle af 

de konkrete punkter skal ind i resultatlønskontrakten og selvevalueringen. 

Lea fremførte en række idéer og ændringer med baggrund i sine erfaringer og foreslog, 

at de grå overskrifter for hvert indsatsområde skal være mere forpligtende og beskrive 

hvad formålet med punktet er. 

Der fremkom et forslag om, at handleplanen kunne have tre niveauer, gående i mere og 

mere detaljeret retning. Niveau 3 kunne være dynamisk, mens 1 og 2 kunne være faste. 

De grå overskrifter kunne være niveau 1 – argumenterne for dette ligger i vision og 

mission. Venstre spalte i dokumentet kunne være niveau 2 og anden spalte niveau 3. 

Bjarne er tovholder på næste version af handleplanen sammen med 

handleplansudvalget. 

 

 

Pkt. 6 

 

Selvevaluering og opfølgningsplan  

 Bilag 4-12.06.19 evaluering 

 Bilag 5-12.06.19 opfølgningsplan 
 

Det indstilles at bestyrelsen drøfter den fremlagte evaluering og oplæg til 

opfølgningsplan. 
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Bestyrelsen drøftede punktet. 

 

Bjarne udarbejder opfølgningsplan med udgangspunkt i evalueringen. 

Evalueringen ligger nu på hjemmesiden. https://solgym.dk/wp-

content/uploads/2019/06/Selvevaluering-2019.pdf 

 

Pkt. 7 

 

Fundraising 

Skubbes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 8 

 

 

Hvordan sikres høj kvalitet i undervisningen under nedskæringer?  

 Eksempler på hvad der er gjort på SG 

 Hvordan håndterer man det på andre skoler? 
 

Formand:  Punktet skal med i resultatlønskontrakten. 

 

Pkt. 9 

 

Indsatsområder for kommende skoleårs resultatlønskontrakt 

Under dette punkt drøftes Indsatsområder for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 

2019/2020. Kontrakten skal indgås senest 1/10/2019. 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige indsatsområder for kontraktens indhold, så 

arbejdet med udformningen kan påbegyndes. 

Bestyrelsen diskuterede og konkluderede, hvad der skal med i næste 

resultatlønskontrakt. 

NOGET AF INDHOLDET FRA TIDLIGERE RESULTATLØNSKONTRAKT SKAL MED I DEN NYE 

KONTRAKT: 

 Mere social integration mellem STX og HF. 

 Erfaringer med reformen (for sidste gang). 

 Rekruttering. 

 Forbedre måltal for elevernes gennemførelse. 

 Elevernes skriftlige arbejde: opnå bedre resultater for bestemte fag med dårlige 

karakterer (engelsk, biologi). 

 Til september kommer de nye tal for gennemførelse. Først da kan det besluttes, 

hvilke fag der skal være fokus på.  

https://solgym.dk/wp-content/uploads/2019/06/Selvevaluering-2019.pdf
https://solgym.dk/wp-content/uploads/2019/06/Selvevaluering-2019.pdf
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 Højere lærertilstedeværelse med eleverne. 

 Udnytte eksamensperioden til undervisning, hvilket er gjort mere massivt i år. 

Bedre formidling af dette til eleverne. Puslespillet bliver sværere pga. lærernes 

eksamener og censur. Evaluering af dette år og plan for næste år. 

 Skriftligt fravær 

 Der skal udarbejdes en plan for elevtrivselsundersøgelsen; evaluering, 

sammenligning med forrige år, og der skal laves en plan for, hvordan man 

arbejder med undersøgelsen. 

 Trivsel på arbejdspladsen: APV 

Lærere ønsker mulighed for sammenligning med forrige undersøgelse. De to 

APV’er, der er lavet, er udarbejdet af to forskellige udbydere, hvilket gør dem 

svære at sammenligne. 

 Fundraising 

 Hvordan sørge for stadig højt fagligt niveau trods nedskæringer? Evt. kigge på 

andre skoler. 

 

Pkt. 10 

 

Skoleåret 2019/2020 

Der orienteres om søgetal, elevoptag, klasseoprettelse, ansættelser mm. Herunder om 

hvilke justeringer der indføres i det kommende skoleår i forhold til dette skoleår. 

Det indstilles, at bestyrelsen tager den mundtlige orientering om kommende skoleår til 

efterretning. 

Antallet af elever i STX-klasser passer til syv klasser. 

Antallet af HF-ansøgere er ikke højt; måske må vi starte med to klasser, der senere 

bliver slået sammen. 

Grundforløbet er justeret lidt, f.eks. er 2. fremmedsprog med i forløbet. 

SG-timer er ændret lidt, så det belaster lærerne mindre. 

En engelsklærer har sagt op, og en ny er ansat. 

Vi må sige farvel til to vikarer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Pkt. 11 

 

Mødedatoer og temaer for det kommende skoleårs bestyrelsesmøder: 

 12.9.2019, kl. 16-21.00 

 11.12.2019, kl. 16-21.00 

 19.3.2020, kl. 9.00-16, inkl. strategiseminar 

 3.6.2020, kl. 16-21.00 

Pkt. 12 Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte. 

Pkt. 13 Evt. 

 


