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Referat 
Bestyrelsesmøde den 12. september 2019 kl. 16.00 på Solrød Gymnasium 
 
Til stede:  
Bjarne Thams, Rasmus Lie (fra kl. ca. 18), Emil Blücher, Henriette Selck, Lea Kaliszan, Trine 
Pedersen, Jonas Rasmussen, Tova Schødt og John Wennerwald, Charlotte Svendsen (referent). 
 
Ikke til stede: 
Mads Helligsøe 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Nyt punkt: Ny chefaftale sat til punkt 5. 
Punkt 8. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient udgik, da det hører til på bestyrelsesmødet 
i december. 
 

2. Godkendelse af referat 
 

 Bilag 1-12.09.19 (beslutningsreferat af BS møde i juni) 
 
Punkt 7 Fundraising skulle have været behandlet på dette bestyrelsesmøde men er i stedet sat 
på som kommende tema. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 

4. Orientering og meddelelser 
 

 Formanden 
havde kun et punkt om ny chefaftale, der blev behandlet som punkt 5 på dagsordenen. 
 

 Rektor 
Den knapt et år gamle fraværsbekendtgørelse er blevet annulleret. 
 
Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at der skal være mulighed for ekstra 
optagelsesprøve i september/oktober, fordi 10.-klasses elever, der fortryder, er kommet i 
klemme som følge af den nye optagelsesproces. 
 
Flere institutioner i området vil gerne udbyde HF-klasser. Solrød Gymnasium har dog erfaring 
med, at det er svært at tiltrække elever til to HF-klaser. Generelt er søgningen til HF gået op på 
landsplan. Vi er blevet bedt om høringssvar om dette. 
 
Bestyrelsen bakkede op om ikke at anbefale flere HF udbud i vores område. 
 

 Elevrepræsentanter 
Elevrepræsentanterne var ikke til stede ved dette punkt. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190910-gymnasierne-faar-mulighed-at-afholde-en-ekstra-optagelsesproeve-i-aar
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Pkt 5: Chefaftale 
Indeholdt i sidste overenskomst er en ny aftale for chefer inden for det gymnasiale område. Heri 
ligger bl.a., at bestyrelsen er ansvarlig for lønområdet og forhandler løn med rektor. 
Aftalen blev godkendt i juni med tilbagevirkende kraft fra januar 2019. 
 
Der er mulighed for at forhandle en lønpakke med forskellige elementer, og rammen skal 
godkendes af ministeriet. 
Læs mere om den nye aftale her. 
Bjarne er tjenestemand og har derfor ikke noget ønske om at overgå til den nye aftale. 
Formanden fik bestyrelsens opbakning til at igangsætte en forhandling om tillæg til rektor. 
 
Orienteringen tages til efterretning. 
 

6.Tema: Økonomi 
Budgetopfølgning for 2019, revideret budget for 2019. 

 

 Bilag 2-12.09.19 (budgetopfølgning 2019) 

 Bilag 3-12.09.19 (brev fra UVM om investeringsramme) 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager de fremlagte bilag til efterretning og drøfter en 
fremtidig strategi for skolens økonomi, herunder investeringer og investeringsrammer 
(se bilag 5). 
 

Bjarne delte de to økonomibilag ud, som ikke var færdige ved udsendelse af de øvrige bilag. 

 Likviditetsbudget, opdateret 11.9.2019 

 Resultat for 1. halvår 2019 
 
Vedr. revideret budget 2019: 
Underskud skyldes primært, at en del elever er gået ud. Desuden er HF-klasserne ikke fyldt helt 
op. Det samlede underskud er på 456.000 kr. 
 
Besparelsen på 290.000 kr. på IT skyldes, at der var budgetteret med indkøb af ny platform til 
erstatning af Lectio. Nu har Lectio rettet op på administrationen af persondata, så foreløbig 
fortsætter vi med programmet. 
 
Forslag til hvordan man kan få vendt udviklingen fra underskud til overskud: 
Trine + Emil: Svært at forestille sig overskud. Måske er et nulresultat mere realistisk. 
 
Trine: kan man skære på markedsføring? Og hvad dækker markedsføring? 
 
Emil: Rekruttering og markedsføring er virkelig vigtigt. Ikke hensigtsmæssigt at skære her. 
Tova: Kerneydelsen skal ikke blive dårligere. 
 
Hvad sker der med omprioriteringsbidraget?  
 

https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rkogkarriere/ledelse/uddannelsesledelse/l-oe-n-og-ans-ae-ttelsesvilk-aa-r-for-chefer-ved-uddannelses-og-undervisningsinstitutioner.aspx#IDjoefsforslagtilchefkontrakter
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Der bliver en mindre besparelse pga. manglende besættelse af vicerektorstilling i ca. to mdr. (er 
desværre indregnet i budgettet). 
Hvilket lønniveau kommer HCs efterfølger til at ligge på? HC har høj anciennitet. 
 
Drøftelse af mulighed for at sende flere områder i udbud: 
Emil: Kunne det være en idé at sende revisionsopgaven i udbud? 
Hvad betaler SG for revision? Hvad betaler andre gymnasier? 
Bjarne mente ikke, at der var stor forskel på priserne, og desuden er vores revisor erfaren inden 
for gymnasieområdet. 
 
Rengøring 
Bjarne: Der er stor tilfredshed med rengøringen, der er meget grundig og fleksibel. Mener ikke, 
at det vil være en god idé at udlicitere. 
 
Udenomsarealer 
Er udliciteret. 
 
Vil man kunne spare noget ved at fravælge diverse ’services’ fra gymnasiefællesskabet, f.eks. 
indkøbsaftale? 
Emil: Hvor stor del indkøbes gennem eksterne forhandlere? Hvor stor del gennem 
gymnasiefællesskabet? 
Der var forslag om, at Bjarne skulle undersøge, om der kunne spares ved ikke at være i 
fællesskabet. Dette diskuterede vi, og Bjarne forklarede, at det ville være en dyrere løsning, hvis 
vi ikke var en del af fællesskabet (skal ansætte personale til at varetage opgaver, der p.t. ligger i 
gymnasiefællesskabet). Vi talte også om, at det måske ikke var alle, der foretog indkøb via 
gymnasiefællesskabet, og at det skulle alle gøre…..  
 
Bestyrelsen stræber efter, at næste års budget går i nul. 
 
 

7. Handleplan 2019/2022 

 Bilag 4-12.09.19 (handleplan – ny version) 
 
Den nye udgave af handlingsplanen er siden sidste bestyrelsesmøde blevet redigeret af Bjarne 
og adskillige lærere. Desuden er strukturen ændret, således at de mere detaljerede punkter er i 
særskilt bilag. MIO har ikke set denne version, men grundindholdet er det samme som i den 
tidligere version. MIO skal orienteres om planens endelige form. 
 
I handleplanen er der felter til løbende at udfylde Resultat og Evaluering. 
 
Mht. fundraising er det svært at få penge fra store fonde, men man kunne med fordel prøve at 
få flere mindre donorer. F.eks. har en privat donor givet et beløb til studietur for 
Cambridgekurserne. 
 
Handleplanen blev godkendt. 
 

8. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2020/2021 
Bestyrelsen skal fastlægge næste skoleårs kapacitet. Kapacitetstallet skal indberettes til 
regionen. Det indstilles til bestyrelsen, at vi optager elever, svarende til 11 klasser (fordelt 
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på 9 stx-klasser og 2 hf-klasser). KOMMENTAR: I vores nuværende 1.g, 2.g og 1.hf 
(fortsætterklasser) har vi 16 klasser, da vi til sommer dimitterer11 af de nuværende 27 
klasser. Da klassetallet på SG var på sit højeste, var der 29 klasser på skolen. Vi har med 
andre ord med det som udgangspunkt plads/kapacitet til mindst 13 klasser i optaget til 
kommende skoleår. Det ville dog være useriøst at indberette et sådant ”overbud”, så vi 
foreslår at der indberettes svarende til det antal klasser vi dimitterer.  
 

a. Bilag 5-12.09.19 (antal klasser over tid) 
 
Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter kapacitetstallet for det kommende skoleår til 9+2 
klasser. 
 

 
BS drøftede hvorfor vi har færre HF-elever, når der er flere ansøgere på landsplan. 
Kunne man profilere HF bedre?  
F.eks. slå på den tætte sammenhæng med professionshøjskolerne og 
erhvervsakademiuddannelserne. ”Vil du være sygeplejerske, fysioterapeut, politibetjent eller 
grafisk designer? så er HF lige ...” 
 
Bestyrelsen fastsatte kapacitetstallet for det kommende skoleår til 9+2 klasser med et elevtal på 
321 ansøgere (svarer til 29 elever i STX og 30 i HF). I samråd med de andre skoler i 
fordelingsudvalget kan dette evt. justeres ved indmelding til regionen. 
  

9. Afrapportering af resultatlønskontrakt 
 

b. Bilag 6-12.09.19 
 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de forskellige indsatsområder i 
resultatlønskontrakten for 2018/2019, og ud fra den fremlagte resultatlønsrapport 
fastsætter graden af målopfyldelse for kontrakten. 
 

Bjarne gennemgik en del af resultatlønskontrakten på mødet, hvorpå bestyrelsen fastsatte 
graden af målopfyldelse for de enkelte områder inden for hhv. basisramme og ekstraramme. 
 
Målopfyldelse: 
Basisramme: 
Indsatsområde 1:  50,0 % 
Indsatsområde 2:  90,0 % 
Indsatsområde 3:  87,5 % 
Indsatsområde 4:  95,0 % 
Indsatsområde 5:  58,3 % 
 
Ekstraramme: 
Indsatsområde 6: 100,0 % 
Indsatsområde 7: 100,0 % 
Indsatsområde 8:  50.0 % 
Indsatsområde 9:  66,7 % 
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10. Resultatlønskontrakt for 2019/2020 
 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om gennemgangen af rapporten for 2018/2019 
giver anledning til indsatsområder ud over de allerede aftalte til dette skoleårs kontrakt. 
Herefter udfærdiges den endelige kontrakt af formand og rektor. 

 
Stikord til indsatsområder, der skal med i kontrakten for 2019/2020: 
Indsatsområde 1 HF, a: 
Kemi skal op på 5. 
Alle nf-fag skal fortsat have gennemsnit på min. 5. 
 
Indsatsområde, 1 HF, b: 
Mere social integration mellem HF og STX. Ikke kun parallel deltagelse i skolens arrangementer. 
 
Indsatsområde 2 Implementering af gymnasiereform, b: 
Fra lærerside blev der udtrykt ønske om at videnskabsteori skal implementeres i den 
almindelige undervisning; ikke kun i de flerfaglige forløb. 
 
Indsatsområde 4: (stx): Studieparathed, b: 
Mht. frafald:  
Gøre mere ud af at spørge til den sociale trivsel f.eks. vha tutorer 
SG-arrangementer, hvor man prøver at lave nogle sociale bånd 
Mere kontakt mellem forskellige årgange, linjer 
Lave social evaluering både i starten af skoleåret og slutningen af skoleåret 
Venskabsklasser 
 
Indsatsområde 5: Kvaliteten af elevernes skriftlige arbejde, a: 
Der er afholdt møde mellem engelsk-faggruppen og ledelsen, hvor indsatser mhp. at styrke det 
skriftlige A-niveau i engelsk blev drøftet. Som opfølgning er der blevet nedsat arbejdsgrupper til 
at udarbejde en opgavesamling til de nye opgavetyper. Arbejdet fortsætter i skoleåret 
2019/2020. Skal med igen? 
 
Indsatsområde 5: Kvaliteten af elevernes skriftlige arbejde, c: 
Matematik B opnåede ikke det ønskede gennemsnit på 5,0. 
 

 

11. Temapunkter for de kommende møder 
 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter temapunkter til dette skoleårs bestyrelsesmøder. 
 

1. Cheflønaftale 
2. Fundraising, i større og mindre skala. 

 
 

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

 

13. Evt. 

 


