
 

                                   Referat 

Bestyrelsesmøde d. 20. september 2022 kl. 12.00  

Solrød Gymnasium 

 

Tilstede: Bjarne Thams (Bj), Henriette Selck (HS), Trine Pedersen (TP), Michael Krøl (MK), Dennis 

Jørgensen (DJ), Jeppe Struve Larsen (JL), Jonas Rasmussen (JR), Jens Lundgård(JLu), Victoria 

Olsen (vo), Maj Grube Sørensen (MS) 

Afbud: Kim Sunesen (KS) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

 Bilag 1-20.09.22 (beslutningsreferat af BS møde i juni) 

 Bilag 2-20.09.22 (referat af strategiseminar i juni) 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Besigtigelse af det nyrenoverede administrationsområde og lærerværelse. 

5. Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

6. Handleplan – opfølgning 
Skolens handleplan er på dagsorden som et fast punkt. 

 Bilag 3-20.09.22 (handleplan) 
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen og den opdaterede handleplan til efterretning. 

7. Politik for brug af mobiler på SG 
I løbet af foråret har et udvalg arbejdet med problematikker i undervisningen omkring elevernes 

mobiltelefoner. På skolen vil vi iværksætte en indsats for at begrænse mobilernes negative indflydelse på 

elevernes deltagelse i undervisningen. 

Der orienteres om tiltaget, og det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

8. Tema: Økonomi 
Budgetopfølgning for 2022, revideret budget for 2022 mm. 

 Bilag 4-20.09.22 (revideret budget for 2022) 

 Bilag 5-20.09.22 (budgetopfølgning 2022) 

 Bilag 6-20.09.22 (likviditetsbudget) 
Det indstilles, at bestyrelsen tager de fremlagte bilag til efterretning og drøfter en fremtidig strategi for skolens 

økonomi. 

9. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2023/2024 
Der orienteres om processen for fastlæggelse af gymnasiets kapacitet i skoleåret 2023/2024. Tidligere har 

det været bestyrelsens opgave og et fast punkt på septemberdagsordenen, at indstille kapaciteten til 



Regionsrådet. Med den nye elevfordelingsaftale bliver kapaciteten nu fastlagt af ministeriet i dialog med 

institutionen. Der orienteres om den igangværende proces.   

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

10. Afrapportering af resultatlønskontrakt 

 Bilag 7-20.09.22 (resultatlønsrapport) 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de forskellige indsatsområder i resultatlønskontrakten for 2021/2022 og ud fra 

den fremlagte resultatlønsrapport fastsætter graden af målopfyldelse for kontrakten. 

11. Resultatlønskontrakt for 2022/2023 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om gennemgangen af rapporten for 2021/2022 giver anledning til 

indsatsområder ud over de allerede aftalte til dette skoleårs kontrakt. Herefter udfærdiges den endelige 

kontrakt af formand og rektor. 

Der henvises til referatet fra sidste møde, hvor der blev drøftet mulige indsatsområder til den kommende 

kontrakt. 

12. Skolens selvevaluering og opfølgningsplaner 
Som offentligt gymnasium skal vi hvert år foretage en selvevaluering og udfærdige opfølgningsplaner på den 

baggrund. Dette blev der taget hul på for et par år siden men er blevet forsømt i coronaårene. Det er derfor 

et hængeparti, som der skal gøres noget ved. Vi har på bagkant udfærdiget en selvevaluering for de to 

seneste år. Der mangler opfølgningsplaner. 

 Bilag 8-20.09.22 (selvevaluering) 

 Bilag 9-20.09.22 (opfølgningsplan) 
Det indstilles, at bestyrelsen efter en orientering om selvevalueringsprocessen drøfter opfølgningsplaner for Solrød 

Gymnasium. 

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

14. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte 
15. Evt. 

 

Pkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 

Pkt 2 Godkendelse af referat 
Bilag 1-20.09.22 
(beslutningsreferat af BS møde i 
juni) 
 
Bilag 2-20.09.22 (referat af 
strategiseminar i juni) 
 

Referatet blev godkendt 

Pkt 3 Opfølgning på beslutninger fra 
sidste bestyrelsesmøde 
 

HS indledte og listede de punkter op der skulle følges op på 

 Renoveringen 

 Budget 

 Uddannelsespris 

 Strategiseminar 

Bj: I store træk holder budgettet til renoveringen.  

HS: Vi skal diskutere hvornår vi skal reagere på budgettet. Jeg foreslår vi 

sætter det på som punkt til næste bestyrelsesmøde 



Bj: Vi havde søgt Novo Nordisk Gymnasiepris, men den fik vi desværre 

ikke 

HS: opfølgning på de gamle møbler i administrationen. 

Bj Ganske få møbler blev genanvendt og solgt. Noget af det var også 

gammelt og slidt og er blevet bortskaffet. 

HS:  opfølgning i forhold til strategiseminar. Handleplan for de næste 3 

år skal udarbejdes og den vil vi tage på et punkt senere. Bj: Vi skal i mål 

inden nytår og få kørt samme proces som sidste gang. Vigtigt at den er 

operationel 

Pkt 4 Besigtigelse af det nyrenoverede 
administrationsområde og 
lærerværelse. 

Bestyrelsen blev vist rundt i de nyrenoverede lokaler 

Pkt 5 Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 
 

HS deltog desværre ikke i bestyrelsesseminar.  

Bj uddelte brochuren ”Håndbog for bestyrelser i det almene 

gymnasium” til orientering. God orientering om formålet med 

bestyrelsesarbejdet 

Bj: Vi er kommet godt i gang. De første uger er gået godt, hvor de nye 

elever skal indsluses og akklimatiseres. Der har været en del 

henvendelser fra elever der gerne vil ind på SG. Desværre har vi ikke 

plads til alle. Blandt de elever der er placeret på SG, da de ikke fik deres 

prioriteter opfyldt, er der en del der tager afsted hvis de får en plads et 

andet sted. Der sidder det antal elever i klasserne vi gerne vil have, så 

lige nu ser det fint ud. Vi er blevet pålagt at skrue ned for varmen - det 

må vi prøve at leve med. Vi har efterhånden intelligent belysning over 

det hele, så det er begrænset hvor meget mere vi kan spare. Varmen 

skal vi dog spare på. Vi har fået lavet en film, som vi vil benytte i 

forbindelse med rekruttering 

Elevråd. Vi skal på hyttetur snarest. Vi har lejet Stevns naturcenter. Vi 

har fået rekrutteret en del nye også HF-elever, så vi er oppe på omkring 

16 elever i elevrådet. Vi har haft 2 repræsentanter fra DGS, som har 

fortalt om elevrådsarbejde. Vi vil overveje medlemskab.  

HS: Vi glæder os til at høre om jeres videre arbejde 

MK: Vi ved godt at der kan ske noget i gårdene. Når jeg er her i 

weekenden holder der nogle gange nogen til i atriumgårdene, som ikke 

bør være der. 

Bj: jeg vil tale med John om belysningen, så der ikke er noget der 

inviterer til at være der. Vi er meget obs på at der er nogle fredelige 

områder, hvor man nemt kan gemme sig, med alt hvad det indebærer. 

Pkt 6 Handleplan – opfølgning 
Skolens handleplan er på 

dagsorden som et fast punkt. 

Bj: Jeg har tilføjet 3 punkter fra sidst. Arbejdet med elever med angst, 

udvidet arbejde med biblioteket, administrationsrenoveringen er 

færdiggjort. 



 Bilag 3-20.09.22 
(handleplan) 

Indstilling: Det indstilles, at 

bestyrelsen tager orienteringen og 

den opdaterede handleplan til 

efterretning. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

Pkt 7 Politik for brug af mobiler på SG 
I løbet af foråret har et udvalg 

arbejdet med problematikker i 

undervisningen omkring elevernes 

mobiltelefoner. På skolen vil vi 

iværksætte en indsats for at 

begrænse mobilernes negative 

indflydelse på elevernes deltagelse 

i undervisningen. 

Der orienteres om tiltaget, 

og det indstilles, at 

bestyrelsen tager 

orienteringen til efterretning. 

Bj indledte. Der har været et udvalg som har taget sig af arbejdet.  

MK orienterede: det er inspireret af Falkonergårdens Gymnasium. I 

kraft af et mobilhotel som kan sættes på væggen, hvor mobilen skal 

stilles når den ikke bliver brugt til noget konstruktivt. Vi fik et 

spørgeskema ud blandt lærerne. 5 ud af 6 lærere var for det. Før 

sommerferien havde vi en snak om det i plenum.  

JL: Vi undersøger nu forskellige muligheder og løsninger for hvilken 

model der skal bruges. Derefter går vi videre med kommunikationen 

omkring det. 

TP: diskussionen hører ikke til her. Skulle elevrådet skulle inddrages? 

VO: Elevrådet har været til møder men ønskede ikke at inddrages men 

orienteres. Det er ikke noget vi støtter op om og vi vil gerne have 

telefonen i de 5 minutters pauser der ligger imellem modulerne 

MS: vi blev orienteret, men vi vil gerne have et par kompromisser.  

MK: Der er vist ikke engang pause i de første 4 moduler. Dermed synes 

jeg ikke det er strengt. Det er vigtigt at sige, at det ikke er mobilfri 

undervisning. Den kan godt bruges til faglige formål. Derfor er det 

bedre at sige at det er skolens politik. Som elev er det maks 1,5 time 

man skal undvære den ad gangen.  

Bj: Der er også mange efterskole og skoler, hvor der er mobilpolitik. Jeg 

synes det er fint at elevrådet siger hvad I mener om det i forhold til 

kompromisser.  

MS: en mulighed kunne vel også være at den enkelte lærer kunne 

bestemme. Kan vel bestemme om mobilen skal lægges op i hylden? 

HS: man kan også sige at mobilen som udgangspunkt lægges væk 

TP: der er også skoler der har haft det og har slettet det igen 

VO. Du kan alt på computeren, så hvorfor skal mobilen væk? 

MK: Fordelen ved at mobilen er væk er at man kan have sekvenser i 

undervisningen hvor computerskærmen slås ned. Så er der sekvenser 

med fuld fokus. Det er jo meget fagspecifikt. Der er også nogen der 

bruger mobilen hele tiden, men som udgangspunkt er den væk.  

VO: jeg føler lidt det er lidt folkeskoleagtigt. Du har selv valgt at gå i 

gymnasiet, så skal du også kunne administrere det 

DJ: Det er jo en svær snak. Man kan sige der er rigtig mange af os i 

bestyrelsen der gik i skole hvor der ikke var en smartphone. Der kunne 

vi godt få fat i elever alligevel. I samfundet du må ikke bruge mobilen 



når du kører bil for den tager din koncentration. Man skal finde en 

balance så man kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet uden dårlige 

mobilvaner. Hvis nogle af mine medarbejdere bruger mobiltelefon så 

tager jeg en snak med dem. Men man bør tage en snak omkring 

værdierne og om pli.  

HS: jeg tilfører ikke mere til diskussionen 

JR jeg er personligt nysgerrig på hvordan I lander den? For det er lidt 

interessant at løse ting med forbud – det vil der altid bliver reageret 

imod.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

Pkt 8 Tema: Økonomi 
Budgetopfølgning for 2022, 

revideret budget for 2022 mm. 

 

Bilag 4-20.09.22 (revideret budget 
for 2022) 
Bilag 5-20.09.22 
(budgetopfølgning 2022) 
Bilag 6-20.09.22 (likviditetsbudget) 
 

Det indstilles, at bestyrelsen 

tager de fremlagte bilag til 

efterretning og drøfter en 

fremtidig strategi for skolens 

økonomi. 

 

Brian Eg Hansen (BH) gennemgik budgettet: Lærernes 

kompetenceopfølgning. Der indgår en pulje på 180.000,- Vi har i år 

brugt 70.000,-. Sidste år var vi på seminar hvor budgettet ikke kunne 

dække. I 2021 brugte 256.000,- 

Det, der typisk bliver brugt penge på, er lærernes efteruddannelser, FIP-

kurser, kursus i debat, livredderkursus, lectiokursus… Den udgift har sin 

egen konto.  

Spørgsmål vedr el og varme. Har eftersendt et bilag. elforbrug ligger ca 

60.000 over budgettet. Vi er blevet pålagt at alle skal holde 19 grader. 

Vi må ikke være for længe under 18 grader. De har skærpet tonen i 

udmeldingen, så det er tydeligvis noget vi skal følge. 

Vi bruger 9% gas i afregningen. 83540,- budgetteres i overforbrug for el. 

Vi bruger meget el i peak-perioderne, hvor det er dyrt. Bj: jeg mener vi 

har en fast prisaftale. Vi er blevet reddet lidt af at vi også sælger noget 

el. Lige pt en mindre overskridelse. Vi kan overveje om vi skal have flere 

solceller?  

TP: man skal jo helst kunne lagre det. BH: de løsninger er meget dyre i 

øjeblikket 

DJ: der er mange unge der er ved at uddanne sig i bæredygtighed. 

Kunne man tilbyde unge mennesker at komme og kigge på løsninger? 

De kan måske hurtigt regne ud om det kan betale sig at få lavet flere 

solceller? 

BH gennemgik ny budgetopfølgning. Vi ser frem til et underskud. Helt 

grundlæggende drejer det sig om elevnedgang og færre elever pr 

årsværk.  

TP det er vel et spørgsmål om prioritering? 

BH: langt det meste af udgiften er løn til lærere. Det, der har stor 

betydning er hvor store vores hold er. Antallet af elever på hold er en 

meget vigtig post. Vi er gået en klasse ned på 1.g. Vi har lavet en 

tilpasning i forbindelse med at vi er gået en klasse ned, men det er 

noget vi er nødt til at holde skarpt øje med 



BH: vores 1 årgang ser fint ud lige nu, men usikkerheden er frafaldet 

TP: vi skal bevare kvaliteten og vi skal diskutere hvordan bevarer vi 

kvaliteten.  

HS: da vi kiggede på andre gymnasieskoler, lå SG ikke i den høje ende i 

forhold til årsværk. Jeg vil tage det med i forslag til punkt i 

resultatlønnen.  

BH gennemgik livkiditetsoversigten. Ingen større ændringer af likvider. 

Tal fra september er inklusiv overskud i forbindelse med lånoptagelsen 

Ingen ændringer på livkiditeten ift sidste år.  

HS: kan vi få hele året i likviditetsoversigt? Jeg vil gerne kigge på 

udviklingen. BH: Det får i fremover 

HS budgetopfølgning: reduktionen i økonomien generelt skal gerne 

tilsvare den klasse vi er gået tilbage. Hvad er der gjort af tiltag i forhold 

til dette? 

BH: Vi er gået lidt ned i medarbejdere. En anden faktor er 

beståelsesprocent i eks A-fysik. Det bliver vi målt på.  

TP: Det er vigtigt at vi får rekrutteret elever til de fag. Hvor mange 

penge leverede vi tilbage til ministeriet? 

BH: det havde jeg med sidste år. Det er ikke sådan at det har ramt 

resultatopgørelsen. Vi har ikke bogført de penge som indtægt da vi fik 

dem. En del af underskuddet handler om Bruxellesturen og 

teaterkoncerten 

HS: Ville vi have hentet det reducerede statstilskud ind hvis ikke der 

havde været udgifter til Bruxellestur og teaterkoncert? 

BEH: men så ville vi have flere lønkroner i udgifter.  

Bj: Vigtige poster i forhold til underskuddet er teaterkoncert og 

Bruxellestur. 

BH hvis vi kigger fremad. Finanslovforslaget ser det ud til at 

taxametertilskuddet falder. Overenskomsten er ændret lidt hvor der er 

indarbejde en tilpasning til det private marked. I år viste det sig at 

lærerne skulle have mere i løn ift til at følge udviklingen i det private. 

Udviklingen er at der er meget inflation. Hvis vi ser ind i at lønnen stiger 

og taxameteret falder ser vi ind i at vi skal spare. Vi kan lige så godt sige 

at udfordringen ligger der.  

Byggesag 315000 ift 468.000 i vedligeholdelse af bygningen. Vi bruger 

mange penge på elevaktiviteter. Der er lidt flere lærere der tager på 

ture og ekskursioner end under corona.  

Bj: skolen betaler entreer i introugen.  



HS takkede for gennemgangen og bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretningen 

Pkt 9 Kapacitetsfastsættelse for 
skoleåret 2023/2024 

 

Der orienteres om processen for 

fastlæggelse af gymnasiets 

kapacitet i skoleåret 2023/2024. 

Tidligere har det været 

bestyrelsens opgave og et fast 

punkt på septemberdagsordenen, 

at indstille kapaciteten til 

Regionsrådet. Med den nye 

elevfordelingsaftale bliver 

kapaciteten nu fastlagt af 

ministeriet i dialog med 

institutionen. Der orienteres om 

den igangværende proces.   

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Bj. Vi skulle have fået den beregningstekniske kapacitet i september, 

men den er ikke kommet endnu. Vi har en partshøringsperiode hvor 

bestyrelsen kan gøre indsigelse. I december kommer en ny udmelding. 

Efterfølgende kan der komme en justering. Så søger elever og så kan 

der reguleres hvis man ser et andet søgemønster end forventligt. Det er 

noget der kan ændre sig hen ad vejen. Hvis vi sættes til 7 så kan vi 

måske få tilsendt elever hvis vi ikke selv har nok 1. prioritetsansøgere.  

DJ: vi mangler udmeldingen. Kan den risikere at blive sat i stå hvis der 

bliver udskrevet valg? 

Bj: det håber jeg ikke for eleverne skal jo vide hvor de kan søge og hvad 

chancerne for at blive optaget er. Hvis det hele sættes i bero, melder 

der sig sandsynligvis endnu større usikkerhed 

MK: hvis det bliver sat til 6 og vi får mange henvendelser til 7. Kan vi så 

få klassen 

Bj. Dem der er længst væk vil så få deres 2 prioritet først. Det er ikke 

sådan at vi bliver lovet 7 klasser.  

HS: kunne man på en eller anden måde estimere 

VO: Hvis vi gennem flere år har haft mange henvendelser fra elever 

udefra. Kan man så ikke optage 7 klasser? 

JR: Hvis alle ønsker flere klasser bliver det lidt absurd. 

Bj: Hvis vi får at vide at kapacitetsfastsættelsen er på 7 klasser vil jeg 

sige ok. Jeg tror ministeriet vil styre kapaciteten ret stramt og har taget 

tallene fra regionen. Der er nok især nogle af de store gymnasier der 

har lagt for høje kapaciteter 

JR: hvis de melder 6 klasser ud skal vi reagere. Hvis de melder 7 ud skal 

vi acceptere 

HS: kapacitetsfastsættelse, hvor lang tid gælder denne? 

Bj: Den fastsættes hvert år. Omfordelingszonen gælder i 3 år 

HS: jeg har brug for en opdatering på hvordan fordelingszonen 

beregnes 

Bj: Lige nu fordeler vi alle efter afstand. Nu bliver det sådan at man 

fordeler efter forskellige modeller. Med hensyn til afstandszoner som vi 

ligger i er det samme princip som tidligere. I de store byer fordeles efter 

fordelingszoner. Det er sat i verden for at modvirke en meget ensidig 

elevfordeling 



HS: I forhold til hvorfor vi ikke bare starter den 7 klasse. Da jeg startede 

som formand  var der en meget lille klasse på SG. Den var rigtig dyr og 

det skal vi helst undgå sker igen.  

DJ: der er en anden udfordring på sigt. I 2030 mangler vi mange 

faglærte. Man arbejder meget på at få flere unge til at vælge en 

erhvervsuddannelse. Der bliver brugt mange ressourcer.  

TP: det var politikernes eget valg 

Bj: om det er en god ide eller ej er der et politisk pres 

DJ: samfundet har ikke råd til det. Den tendens kommer vi til at blive 

udfordrede på 

JR: Vores opdrag her er, at gøre det bedste for SG 

TP: Skolerne mangler den praktiske del 

JR: Antorini gjorde sit for at få det tilbage 

JEL: Det er et stort ønske om oplysning fra erhvervsfag 

TP der er også en stor usikkerhed omkring lærerpladser 

MK: det er et dilemma vi står her i. Det er først når eleverne står her, at 

vi kan vise dem, hvad det vil sige at gå i gymnasiet.  

JR: rekrutteringen vil altid tiltrække elever 

BJ: det er rigtig hvad DJ siger omkring dobbeltuddannelse, men jeg 

kalder det nu egentlig dobbeltkompetence.  

HS en spændende diskussion hvor vi kommer omkring mange ting. Vi 

skal hele tiden huske rollen i dette arbejde er for SG og sikre de bedste 

rammer for SG 

Bestyrelsen tog til efterretning 

Pkt 10 Afrapportering af 
resultatlønskontrakt 

 

Bilag 7-20.09.22 
(resultatlønsrapport) 
 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 

de forskellige indsatsområder i 

resultatlønskontrakten for 2021/2022 

og ud fra den fremlagte 

resultatlønsrapport fastsætter 

graden af målopfyldelse for 

kontrakten. 

 

HS indledte. Bj er på resultatlønskontrakt. Det er en del af BJ´s løn. 

Kontrakten har overordnede formål, at den skal fungere som 

styringsredskab for bestyrelsen. Understøtte dialogen ml bestyrelse og 

ledelse og skabe synlighed for skolen overordnede mål og resultater.  

Målene skal helst være tydelige. Det er en pulje penge som matcher til 

antallet af elever. Udover det er der engangsvederlag man kan tildele.  

Bj gennemgik rapporten 

1 indsats HF og elevkultur. Jeg mener vi har lavet meget i den 

sammenhæng. Karaktermæssigt er det gået fint.  De ønskede 

arrangementer har været der. Der har været 2 HF elever i elevrådet og i 

ambassadørkorpset er HF fint repræsenteret.  

2 implementering af gymnasiereform: videnskabsteori er vi kommet 

omkring. Jeg har samlet det arbejde der er blevet lavet. Lige nu har vi 



gang i et arbejde med at gentænke hele forløbet frem til SRP. Bymose 

hegn bliver nævnt et par steder.  

Rekruttering: 3a, har desværre stadig været coronaramt. Antallet af 

klasser er nemt at udregne.  

Studieparathed: handler om tutorer og elevambassadørerne. Vi gjorde 

lidt mere ud af intro til studieretningsklasserne.  

Progressionsplanerne er ikke i mål. Der ligger en generel 

progressionsplan.  

4c: fagligt efterslæb. Det har vi blandt andet afhjulpet ved at ansætte 

undervisningsassistenter.  

VO: undervisningsassistenter. Har man overvejet at få nogen i 

matematik på B-niveau hvis man kunne få det fra en 

undervisningsassistent? 

Bj: hvis man har pengene til det kunne vi gøre det, men dette var i 

forbindelse med en særlig pulje 

MK: før i tiden havde vi A-elever til at hjælpe i lektiecaféen. Der er fokus 

på det i matematikgruppen.  

5 matematik B eksamensgennemsnit blev 4,75. Biologihold var der 

ikke. Spanskholdet blev ikke udtaget til eksamen 

6 frafald: her er der klare tal at gå ud fra 

Det er et dilemma. Når vi sidder ved skoleårets afslutning har jeg ikke 

problem med at sende elever ud selvom det indvirker på min 

resultatlønskontrakt.  

MS: frafald er vel egentlig pest eller kolera. Det kan være et etisk 

dilemma 

Bj: skal jeg gøre noget for at holde på alle? Det mener jeg ikke. Men det 

animerer til at lave en skole der er så spændende at vi får så mange 

som muligt med  

Trivsel på arbejdsplads: tilføjelse til personalepolitik er ikke færdigt. 

Status på papiret er vedlagt 

MTU-en: der blev nedsat 4 udvalg hvor af det ene blev stoppet da det 

blev dækket af overenskomsten. 

HS der skal arbejdes med den nyligt gennemførte MTU. Der er ikke 

noget der skal færdiggøres.  

8: handler om at søge fonde: vi har holdt et møde med en fundraiser 

der lever af det, men der er lang vej herfra. Der skal ekstra ressourcer 

til. Så kom jeg alligevel i gang fordi vi holdt møde om udsmykning. Her 

undersøgte jeg muligheden for at låne kunst 



Bj vi indretter et offentligt sted, en statslig bygning, vi kan sagtens 

indrette med billedkunsthold, men der skal være en balance 

Bestyrelsen gennemgik rapporten 

Indsatsområde 1: 100% opfyldt samlet samlet 100% 

Indsatsområde 2: 2a 100% 2b 100%,  samlet 100% 

Indsatsområde 3: 3a covidramt. Samlet 50% 

Indsatsområde 4: 4a 100%, 4b: 25%, 4c: 100%, 4d: 100%, samlet 81% 

Indsatsområde 5: 5a: trækkes ud, 5b: 90%,  samlet 90% 

Indsatsområde 6: 6a 100%, 6b 90%, samlet 75% 

Indsatsområde 7: 7a: 75%, 7b: 75%, samlet 75% 

Indsatsområde 8: 8a:0% 8b: 0, 8c: 100%, 8D: 100% = samlet 50% 

Samlet udmøntning: 77,68% – rundet op til 78% 

Engangsvederlag: HS foreslog det maksimale beløb.  

Pkt 11 Resultatlønskontrakt for 
2022/2023 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 

om gennemgangen af rapporten 

for 2021/2022 giver anledning til 

indsatsområder ud over de allerede 

aftalte til dette skoleårs kontrakt. 

Herefter udfærdiges den endelige 

kontrakt af formand og rektor. 

Der henvises til referatet fra sidste 

møde, hvor der blev drøftet mulige 

indsatsområder til den kommende 

kontrakt. 

Bj gennemgik forskellige forslag til resultatlønskontrakten. Der lægges 

op til mange punkter og det er et mål at der skal være færre punkter i 

år. Specifikt: Lærer- elev relation, image og branding. I forhold til 

branding har vi en regering, der er meget opmærksom på at der skal 

spares på annoncering. Det er vi nødt til at tage meget alvorligt 

HS: hvis vi har 4 overordnede punkter i resultatlønskontrakten. Man 

kan overveje om ikke der skal være 4 underpunkter så hvert punkt ikke 

bliver så følsomt hvis emner må tages ud eksempelvis på grund af 

corona.  

Branding indgår i rekruttering.   

DJ: lavere ungdomsårgang er vigtigt at have med. Det er vigtigt at have 

strategi og økonomi med i punkterne. Det er vigtigt at de økonomiske 

tal der er valide 

VO: handleplan det er den vej vi skal. Hvorfor lægger vi resultatlønnen 

før 

HS: handleplanen har været styrende 

4: overpunkter 

1) Branding og rekruttering 

2) Økonomi 

3) Trivsel medarbejder og elever, eks fokus på lektiecaféer og 

skrivestuer 

4) Strategi 



TP: Med hensyn til strategi, vil jeg gerne have at der ligger arbejde med 

faglighed i den 

HS resultatlønskontrakten hænger ret godt sammen med handleplanen 

Pkt 12 Skolens selvevaluering og 
opfølgningsplaner 
Som offentligt gymnasium skal vi 

hvert år foretage en selvevaluering 

og udfærdige opfølgningsplaner på 

den baggrund. Dette blev der taget 

hul på for et par år siden men er 

blevet forsømt i coronaårene. Det 

er derfor et hængeparti, som der 

skal gøres noget ved. Vi har på 

bagkant udfærdiget en 

selvevaluering for de to seneste år. 

Der mangler opfølgningsplaner. 

 Bilag 8-20.09.22 
(selvevaluering) 

 Bilag 9-20.09.22 
(opfølgningsplan) 

Det indstilles, at bestyrelsen efter en 

orientering om 

selvevalueringsprocessen drøfter 

opfølgningsplaner for Solrød 

Gymnasium 

 

JL gennemgik. Det er lovkrav at der skal ligge sidste års selvevaluering 

samt de sidste 3 års opfølgningsplaner på hjemmesiden. De sidste 3 års 

opfølgningsplaner har været indeholdt i handleplanen. Fremadrettet vil 

vi lægge opfølgningsplaner for hvert år. Skal gerne ligge i forlængelse af 

handleplanen samt resultatlønskontrakten. JL gennemgik 

selvevaluering samt et bud på en opfølgningsplan. Der er åbent for et 

ekstra punkt. 

HS bud på et ekstra punkt. Vi har haft antallet af elever der tager en 

videregående uddannelse. Hvor er det de går hen og hvor er de 40% 

der ikke går videre. Kunne man lave en undersøgelse af dette? 

VO: SG er en smule under landsgennemsnittet i ETU-en. Hvilke 

indsatser kunne man gøre for at løfte det? 

Bestyrelsen tog orienteringen om selvevalueringsplanerne til 

efterretning 

Pkt 13 Temapunkter for de kommende 
møder 
 

Det indstilles, at bestyrelsen 

beslutter temapunkter til dette 

skoleårs bestyrelsesmøder. 

 

HS: næste temapunket er økonomi og opfølgningsplan 

Til næste møde vil vi gerne have en oversigt over de forskellige lån. Den 

del vil vi gerne have på som fast punkt 

DJ: Det kunne være godt at få nogle betragtninger og perspektiver på, 

hvilke økonomiske risici der ligger i fremtiden? 

HS: Vi vil gerne have nogle overvejelser om hvad vi gør når vi ser ind i 

vigende elevgrundlag og finanslov, hvor der skæres i taxameter. Det 

kunne danne grundlag for en diskussion om, hvornår man er nødt til at 

tegne en streg i sandet, med hensyn til økonomien og prioriterer 

hårdere 

Rekruttering skal også på som punkt 

Pkt 14 Eventuel beslutning om, hvilken 
information, der skal videregives 
til ansatte 
 

Alle informationer kan videregives 

Pkt 15 Evt.  Næste møde ligger d 14 december kl. 16.00 

HS takkede for et godt møde 

 

 


