
 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2020 kl. 16.00,  

Solrød Gymnasium 

 
Tilstede: Bjarne Thams (Bj), Emil Blücher (EB), Henriette Selck (HS), Jeppe Struve (JL), 

Jonas Rasmussen (JR), Rasmus Lie (RL), Tova Schødt (TS), Trine Pedersen (TP) 

 

Afbud: John Wennerwald, Lea Kaliszan, Mads Helligsøe 

 
 

Dagsorden Referat og beslutninger 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

HS bød velkommen, Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af 
referat 

Referatet blev godkendt 

3. Opfølgning på 
beslutninger fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Der var enighed om, at opfølgningen vil komme naturligt 

igennem de resterende punkter på dagsordenen 

4. Orientering og 
meddelelser 
 

Formanden:  

Bj fortsætter som tjenestemand. Formanden er gået videre 

med undersøgelse af et cheflønstillæg som sendes til STUK. 

Beløb sættes efter ancinnitet.  

Ny vicerektor: Et godt forløb omkring stillingsopslag og profil. 

Ulla Bach Rosendal konsulent styrede en god proces.  

Rektor:  

Kantinen har været lukket i corona-perioden. Nyt firma, 

Kirsch, driver kantinen næste år. Medarbejderne er blevet 

virksomhedsoverdraget 

Økonomimedarbejder, Marianne Bille stopper til sommer. 

Ny regnskabsansvarlig ansættes i samarbejde med Ørestad 

Gymnasium.   

Elevrepræsentanter:  

 Elevrådet har lavet et spørgeskema om corona-

undervisningen. Har haft møde med AM og indkaldt til 

elevrådsmøde på mandag. Dagsorden:  
 valg til elevråd,  

 drøftelse af spørgeskema om virtuel undervisning,  

 afslutning på skoleåret.  

 
5. Orientering om 

nedlukning og 
genåbning af Solrød 

Bj: Det har været en speciel situation. Studieture er blevet 

ændret.  



Gymnasium pga. 
Coronasmitte 

Efter nedlukningen satte lærerne sig hurtigt ind i virtuel 

undervisning. 

Vi har fulgt op på elever telefonisk 

Vi har ikke oplevet mange udmeldelser. 

Vi har oplevet et større og større behov fra lærere og elever 

om at vende tilbage 

Vi skal arbejde videre med den virtuelle undervisning 

Vi har haft travlt med at indrette SG efter de instrukser vi har 

fået. Rengøringen har gjort et stort arbejde.  

Eleverne har gjort det godt. Der har eks ikke været nogle 

gallafest, men eleverne har taget det pænt.  

Der bliver en huebegivenhed i sidste uge i stedet for sidste 

eksamen.   

Bestyrelsen tager punktet til efterretning og er glade for 

orienteringen 
 


