
 

Beslutningsreferat 

Bestyrelsesmøde d. 31. maj 2017 kl. 16.00,  

Solrød Gymnasium 
 

 

 
Tilstede: Henriette Selck, Bjarne Thams, Jonas Rasmussen, Trine Pedersen, Ellen Thomsen 

Senere: Bo Nygaard, fra pkt. 6. 

 

Afbud: Christina Tornquist,  Erik Vejlebo, Mustafa Sediki og Christian Bülow 

 

 

Referent: Britt Skovø.  

 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Ingen kommentar 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Ingen kommentar 

 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 

 

HF- fjernundervisning: tages op på næste 

møde. 

SG-belåning: tages op på næste møde 

Idrætslinje: møde d. 28. juni. Indgå et 

partnerskab med Solrød kommune. 

 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 
 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

 

 RUC arbejder med rekruttering og 

brobygning. 

 Eksamenstid – sidste skriftlige eksamensdag 

i dag. Vi arbejder med at forhindre snyd. 

 

 Alle nye elever og forældre er inviteret 

kommer til informationsmøde m. 

rundvisning og coachtale i juni. 

 

Pkt. 5 

 

Status på økonomi 
 Bilag 1-31.05.17 (Statusrapport) 

 Bilag 2-31.05.17 (Likviditetsbudget)  

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager de fremlagte 

bilag til efterretning 

 

 

Statusrapporten forudser overskud ved årets 

udgang. 

 

Likviditetsbudgettet ser fornuftigt ud. 

 

Bestyrelsen tager de fremlagte bilag til 

efterretning. 

 

 

Pkt. 6 

 

Sverri Hammers tanker om innovation af 

undervisning så lærerkræfter udnyttes 

bedre 
 Bilag 3-31.05.17 (Sverri Hammers PP) 

 
Ved strategiseminaret i marts 2016 havde vi 

besøg af Sverri Hammer med et oplæg. Vi drøfter 

processen siden da. Sverri Hammers PowerPoint 

 

Tanken er via innovation/nytænkning at nå 

mere uden at skulle løbe stærkere dvs. at vi 

via en større sparring på lærersiden kan styrke 

undervisningen på SG.  

 

Fra kommende skoleår får vi SG-

timer/socialiserende timer, hvor eleverne kan 



er vedlagt som bilag.  

 
vælge sig ind på ca. 13 forløb. Derudover skal 

al undervisning i grundforløbet koordineres for 

at sikre ensartethed. 

 

Innovation er en investering som på sigt kan 

udvikle sig som en gevinst. 

 

 

Pkt. 7 

 

 

Vision for Solrød Gymnasium 
 Bilag 4-31.05.17 (Vision) 

 
Arbejdet med en ny vision/mission for skolen har 

nu været drøftet i relevante organer, og er 

herefter endnu engang blevet gennemrevideret. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vision for 

Solrød Gymnasium i dens nuværende form 

 

 

Revideret siden sidste bestyrelsesmøde af 

lærer, elever, MIO.  

 

Bestyrelsen godkender vision for Solrød 

Gymnasium i dens nuværende form. 

 

 

Pkt. 8  

Hængepartier fra strategiseminaret i 

marts 
 Bilag 5-31.05.17 (Notat om SG´s styrkeposition 

samt vilkår der sætter SG under pres) 

 Bilag 6+7-31.05.17 (Rapport om SG´s 

løfteevne) 

 

Løfteevne og styrkepositioner blev drøftet. 

 

 

Pkt. 9 

 

Indsatsområder for kommende skoleårs 

resultatlønskontrakt 

 
Resultatlønskontrakt for rektor skal indgås senest 

1/10/2017. 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige 

indsatsområder for kontraktens indhold, så 

arbejdet med udformningen kan påbegyndes. 

 

 

 Reformen – implementering af denne. 

 

 Elevtrivselsundersøgelsen – inddrage 

eleverne i, hvordan deres trivsel kan 

forbedres socialt og 

uddannelsesmæssigt. 

 

 Strategierne fra seminaret. 

 

 Innovation af undervisning som en del 

af elevinddragelse 

 

 Karakterløft af enkelte fag – udvider så 

Fysik A og skriftlig engelsk A.  

 

 Lærernes samlede tid m. elever. Pt 25 % 

- plads til forbedring. OBS på at der 

tælles forskelligt fra skole til skole. 

 

 Overgangen til videregående udd. – 

hvad er vores målsætning? Se på den 

historiske udvikling er der udsving – 

arbejde med en målsætning på at 

højne det på sigt. S. 3. i bilag.  Et 

opfølgningspunkt.  Hvad laver de 18% 

som ikke er i gang?  

 

 Rekruttering/brobygning 

 

 Digital dannelse fra 0-18 år i Solrød 

kommune. En overordnet vision.  

 

Pkt. 10 

 

Skoleåret 2017/2018 

 

Starter med 9 stx og 2 hf klasser. 



 
Det indstilles, at bestyrelsen tager den mundtlige 

orientering om kommende skoleår til efterretning. 

 

 

Foretaget ansættelser: 1 lærer med mat/fys, 1 

lærer med mat/økonomi. 

 

 

 

Pkt. 11 

 

Mødedatoer og temaer for det 

kommende skoleårs bestyrelsesmøder 

 

14/9 torsdag, Bj undersøger om d. 7/9 er 

muligt. 

13/12 – onsdag 

22/3 – torsdag, strategimøde (heldagsmøde) 

6/6- onsdag 

 

 

Pkt. 12 

 

Eventuel beslutning om, hvilken 

information, der skal videregives til 

ansatte. 

 

 

Beslutningsreferatet. 

 

Pkt. 13 

 

Evt. 

 

 

Intet. 

 


