Referat af Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 19.9.2016
Til stede:

Fraværende:
Gæster:

Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Gert Jørgensen (GJ) / Sorø kommune
Thomas Luja Falck (TF) /kostelevforældrerepræsentant
Ole Bent Pedersen(OP) /dagelevforældrerepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant
Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant
Meiske von Holck (MM) /kostlærerrepræsentant
Amalie Sophie Olsen-Kludt (AOK) / kostelevrepræsentant
Frederik Grube (FG)/ elevrepræsentant
Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef
Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Anne Friis Petersen (AF) /vicerektor/referent

Dagsorden
1. Spisning i spisesalen, herefter møde på rektors kontor
Formanden takkede for maden - og roste initiativet med spisning sammen med kostskolen.
2. Gensidig præsentation
a. Nye og ”gamle” medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

3. Godkendelse af dagsorden og referat.
a. Godkendelse af referat. (se bilag 1)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
b. Opfølgning på seneste møde
Ingen bemærkninger
4. Økonomi (adm.chef Sven Bjødstrup deltager i dette punkt)
a. Status på økonomien 2016 (se bilag 2)
SBj redegjorde for budgetopfølgning 2016
b. Overordnet drøftelse af budget 2017, som skolebestyrelsen godkender på decembermødet.
SBj: Pga. de årlige statslige sparekrav (omprioriteringsbidraget) får vi i faktiske tal
over de kommende år hvert år ca. 900.000 kr. mindre at drive skole for set i forhold til
året før. Det er en betydelig udfordring, som betyder at vi i 2020 vil skulle drive skole
for rundt regnet 10% mindre end vi havde til rådighed i 2015.
Med de allerede foretagne tilpasninger vurderes vores lønsum at være under kontrol
frem til 2019. Er vi mådeholdne med lønudgifterne, kan niveauet for driftsudgifterne i
2017 komme til at ligne 2016 efter ”bremsemanøvren” (som meldes ud efter SUmødet den 3. oktober 2016). Derimod vil hele driftssiden være mere udfordret i 2018.
Meget afgørende for skolens økonomi 2017-2020 er udviklingen i elevtallene. Det er
fortsat vigtigt at tiltrække nye elever. Det er fortsat vigtigt at fastholde eleverne.

Balancegangen i de kommende år bliver at bevare en attraktiv arbejdsplads og
fastholde dygtige medarbejdere, mens vi samtidig skal levere årlige besparelser.
På opfordring gennemgik SBj kort de styrbare driftsudgifter. Disse kan med fordel
samles i ”puljer” som f.eks. undervisningsmidler, efteruddannelse, IT, mv, når budget
17 skal behandles på næste bestyrelsesmøde.
Den generelle holdning i bestyrelsen er, at midler, der direkte berører kerneydelsen,
skal prioriteres bl.a. set i lyset af skolens dårlige placering i seneste løfteevnemåling.

5. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
Elevrådsrepræsentanten var fraværende
ii. Alumnerådet
AOK: Især 1g’erne er meget engageret i de mange nye aktiviteter. Nyindrettet
hverdagscafé og et nyt meget populært træningsrum. Kosteleverne bor som noget nyt
årgangsopdelt og det sociale mellem årgangene fungerer godt.
Medlemmer til alumneråd er blevet valgt, med 2 repræsentanter fra hver årgang. De
beskæftiger sig bl.a. med hverdagen i kostskolen, læsetid, spisetider mv. Rektor og
en kostlærer deltager i møderne
b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
BW: Arbejdsbelastningen pr. lærer er blevet større i dette skoleår
Der gennemføres endnu en arbejdsmiljøundersøgelse via Professionel kapital, som
kan danne sammenligningsgrundlag med andre gymnasier.
Lønstatistik viser, at lærerne her stadig ligger under landsgennemsnittet.
MM: En kostlærer mindre i dette skoleår. Der er med succes indført obligatorisk
morgenmad for 1g-kostelever. Der er lavet en aktivitetskalender for hele året.
Årgangsopdelingen fungerer godt.
ii. Teknisk/adm personale
LSt: Der har været en del udfordringer både med struktur og bemanding i køkkenet,
og der er først nu fuld bemanding. Dejligt at opleve at eleverne hygger sig omkring
måltiderne. KJ: Der leveres nu en væsentlig bedre kvalitet.
c. Nyt fra ledelsen
i. En go Bgym
Forskningsprojekt for 1g elever om fysisk aktivitet og læring, der skal øge
bevidstheden om god kost, motion og søvn. Skolen blev udvalgt til projektet som en af
16 skoler, med 16 kontrolskoler. Eleverne skal bl.a. besvare spørgeskemaer i løbet af
de 3 gymnasieår for at måle effekten.
ii. Motionstilbud efter skoletid
Stor tilslutning til fægteklub, pigefodbold, badminton, rugby, cricket, cheerleading,
badminton mv. - også åbent for dagelever. Der er også en nystartet bogklub.
d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
JTN: Valgmødet med valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen havde meget
ringe tilslutning - måske skal der udtænkes et nyt koncept.

OK: Læringsplaner i folkeskolen. Læringsmålsstyring af undervisning
CEO: Glad for muligheden for at afholde årsfesten og for at orientere om Soransk
samfund ved dimissionen. Soransk samfund støtter cricket og golf.
6. Gymnasiereformen – en kort orientering
a. Rektor gav en kort mundtlig orientering om gymnasiereformens indhold herunder
i. Færre studieretninger med to fag på A-niveau i de fleste retninger
ii. Ændringer i rammerne for elevernes skriftlige arbejde - mere skriftlig arbejde på
skolen
iii. Afskaffelse af Almen Studieforberedelse, men krav om tværfaglighed i
studieretningerne og SRP, som skal afsluttes med en mundtlig prøve
iv. Innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer.
v. Lovgivning, bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger udarbejdes inden maj
2017.

7. Udbud af studieretninger og valgfag (Se vedhæftede bilag nr. 3)
a. Bestyrelsen blev præsenteret for ledelsens forslag til udbud af studieretninger og valgfag
17/18. Desuden havde to lærere sendt en opfordring til bestyrelsen om at diskutere muligheden
for at udbyde græsk-latin studieretningen. Både denne studieretning samt studieretningen med
musik er forholdsvis dyre at oprette, da det erfaringsmæssigt er meget få elever, der vælger dem.
Konklusionen blev, at hverken musik eller græsk-latinstudieretningen udbydes, men at der skal
gøres en særlig indsats for musiklivet på skolen.
Formand svarer på henvendelsen fra de to lærere.
Ledelsens forslag til valgfagsudbud blevet vedtaget.

8. Optagekapacitet 2017
a. Rektor indstiller til skolebestyrelsen at fastholde skolens optagekapacitet på 7 klasser a 28
elever, i alt 196 elever.
Bestyrelsen tilslutter sig.
b. Kostskolens kapacitet forventes at stige fra 137 til 144 som følge af at Rektorgårdens
bagbygning tilføres 7 nye værelser i forbindelse med renoveringen.
Bestyrelsen tilslutter sig
9. Ny vision og strategi – ift gymnasiereformen
a. Fornyet drøftelse. Processen er ikke kommet videre, og rektor beder skolebestyrelsen – med
flere nye medlemmer – om at foretage en overordnet drøftelse af skolens vision og strategi. Se
bilag nr 4 og bilag nr 5, som er bilaget fra april-mødet.
Bestyrelsen drøftede det foreliggende:
- Vigtigt med en kort formuleret vision, der kan styres efter, og som ikke bør være nødvendig at
revidere for ofte.
- Progression skal ikke blot være faglig, men også en metodisk progression med udvikling mod
større selvstændighed gennem de 3 gymnasieår.
- Eleverne skal uddannes til at være hele mennesker, der i højere skal være bevidste om, hvem
de vil være, fremfor hvad de skal lave.

- Eleverne skal uddannes til at blive gode, livsduelige samfundsborgere og til at udnytte deres
fulde potentiale
- Overvejelse af hvilket abstraktionsniveau strategien skal være på.
b. Drøftelse af proces i de kommende måneder, frem mod vedtagelse på bestyrelsesmødet i
december 2016
I de kommende måneder inden decembermødet inddrages medarbejdere og elever i justeringen
af vision, strategi og handleplan.

10. Evt.
a. Kommende møder (se bilag 6)
Ingen bemærkninger til den foreslåede mødeplan for de kommende år
BW: Ønsker skolens rygepolitik taget op på næste bestyrelsesmøde i december.

Referent
AF

