
Dagsorden Beslutninger 
 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde onsdag den 11. 

december 2019 kl. 16.00 på Solrød Gymnasium. 

 

I forbindelse med mødet serveres en let anretning. Har 

man ikke mulighed for at deltage i den afsluttende 

spisning bedes det meddelt Bjarne senest dagen før be-

styrelsesmødet. 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af referat 

 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrel-

sesmøde 

 

 

4. Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

 

5. Resultatlønskontrakt for 2019/2020 

Dette skoleårs resultatlønskontrakt er efter sidste 

bestyrelsesmøde færdigformuleret og underskrevet. 

Kontrakten kan ses her samt i vedlagte bilag. 

 

  Bilag 1-11.12.19 (resultatlønskontrakt) 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager ori-

enteringen til efterretning 

 

6. Ansættelse af ny vicerektor  

Processen omkring ansættelse af ny vicerektor er i 

fuld gang. På mødedagen er er alle ansøgninger i 

hus og første samtalerunde er gennemført. Der ori-

enteres om forløbet indtil videre. 

 

Stillingsopslag samt stillings- og personprofil kan 

ses her. 

  

 Bilag 2-11.12.19 (aftale med Ulla B. Rosen-

dahl) 

 Bilag 3-11.12.19 (stillingsopslag) 

 Bilag 4-11.12.19 (stillings- og personprofil) 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager ori-

enteringen til efterretning.  

 

 

 

 

 

 

Tilstede: John, Lea, Emil, Tomas, Tova, Bjarne, Henriette 

Afbud: Elever 

Henriette tog referat. 

 

 

 

 

 

Ad1: Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2: Referat blev godkendt. 

 

Ad 3: Ingen opfølgninger. 

 

Ad 4: 

Formanden:  

- Solrød gymnasiums bestyrelse har vedtaget at give 

Bjarne Thams et engangsvederlag på kr. 25.000,-  

for særlig indsats i forhold til de økonomiske udfor-

dringer, der bla. skyldes omprioriteringsbidraget. 

Bjarne er lykkedes med, at mindske det økonomiske 

underskud uden at reducere lærerstaben, og dermed 

har det haft mindst mulige konsekvenser for under-

visningens kvalitet og har desuden brugt meget tid 

via sit engagement i Danske Gymnasier. 

- Formanden beskrev de to muligheder der forefindes 

for lønudvikling for Bjarne. Bjarne vil se nærmere 

på disse og melde tilbage til formanden.  

 

Rektor:  

- APV er gennemført og har været i MIO – der er la-

vet arbejdsgrupper. Opfølgningsplan vil blive præ-

senteret for BS til marts 2020 mødet. 

- Bjarne orienterede omkring opstart af studieretnin-

ger: ikke alle havde fået opfyldt deres 1. prioritet; 

mat, fys, kemi havde ikke not tilmeldinger til at 

kunne oprettes; mange tilmeldinger på biotek linjen. 

Der er planlagt møde omkring hvilke tiltag man kan 

gøre fremadrettet. 

 

Elevrepræsentanter: 

Da elevrepræsentanterne var forhindrede var der ikke orien-

teringer fra dem. 

 

Ad 5: 

BS tog orienteringen til efterretning 

 

Ad 6: 

Bjarne gav en gennemgang af processen, udarbejdelsen af 

stillingsopslag og stillingsprofil. Der var 27 ansøgere heraf 

blev 3 udtaget til test og indkaldt til samtaler. 

BS tog orienteringen til efterretning. 

 

https://solgym.dk/wp-content/uploads/2019/11/resultatl%C3%B8nskontrakt-2019-2020.pdf
https://solgym.dk/ikke-kategoriseret/vi-soeger-ny-vicerektor/


7. TEMA: Fundraising og rekruttering 

 

 

8. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den frem-

lagte opgørelse af klassekvotienten. 

 

 

9. Status på økonomi 

 Bilag 5-11.12.19 (statusrapport) 

 Bilag 6-11.12.19 (likviditetsbudget) 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender 

den fremlagte statusrapport og likviditetsbudget. 

 

 

10. Budget 2020 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender 

det fremlagte budget. 

 

 Bilag 7-11.12.19 (budget 2020) 

 

 

11. Udbud af næste skoleårs studieretninger 

Der orienteres om næste skoleårs udbud af studie-

retninger. 

 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager ori-

enteringen til efterretning 

 

 Bilag 8-11.12.19 (studieretningsudbud 

2020/2021) 

 

 
12. Eventuel beslutning om, hvilken information, 

der skal videregives til ansatte 
 

 
13.  Evt. 

Ad 7: 

- Fundraising initiativer og udfordringer blev drøftet; 

der var opbakning til at søge ekstern hjælp til større 

ansøgninger; Der skal ses nærmere på Villumfondet, 

der har midler til Børn, unge & science. 

- Bjarne gennemgik de mange rekrutteringstiltag der 

er på SG; der ønskes en øget rekruttering til HF. 

 

Ad 8: 

BS godkendte den fremlagte opgørelse af klassekvotienten. 

Der er en overbelægning på 1 elev og efter drøftelse i BS 

blev det indstillet at der ikke indsættes ekstrabemanding for 

en enkelt elev. 

 

Ad 9: 

BS godkendte den fremlagte statusrapport og likviditets-

budgettet. Underskud skyldes især hensættelse til feriepen-

geforpligtelse idet opgørelsen nu skal laves på anden måde 

end da budgettet blev lagt. 

 

Ad 10: 

Bilag 7 blev gennemgået og der forventes et overskud på ca 

500.000kr i 2020. 

BS var meget positive over et forventet overskud i 2020. BS 

godkendte det fremlagte budget. 

 

Ad 11: 

BS tog orientering om næste skoleårs udbyd af studieret-

ninger til efterretning. 

 

Ad 12: 

Der var ingen bemærkninger 

 

Ad 13: 

Formanden foreslog at: 

- Handleplanen tages op på BS møde 1/4 og der laves 

en opfølgning.  

- Cheflønaftale: Der skal udarbejdes en cheflønaftale. 

- Fundraising – tema om hvad der kan gøres / hvordan 

vi kommer videre med dette. 

 

 


