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Referat af skolebestyrelsesmøde  

mandag d. 12. maj 2014 

 
 

 

Til stede:  Claus Nielsen (CN) 

  Bo Schou Frederiksen (BF) /dagelevforældrerepræsentant 

  Gert Jørgensen (GJ) / Sorø Kommune 

  Ole Kristensen (OK) grundskolerepræsentant 

  Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant 

Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant 

Morten Moldrup (Mo) /kostlærerrepræsentant 

  Oscar Volland Skøtt /elevrepræsentant 

  Per Præstholm (Pr) / konst.rektor 

  Mette Jonasson (MJo) /sekretær /referent 

 

Afbud:  Georg Vind (GV) /kostelevforældrerepræsentant 

  Kim Øxenholt (KØ)/ Soransk Samfund 

 ____________________________________________________  

  

Dagsorden:  

 

1. Spisning 

2. Orientering ved bestyrelsesformanden, konstitueret rektor og evt. andre 

3. Økonomi 

 

4. Skolens strategiplan 

 

5. Skolens udviklingsprojekter 

 

6. Evt., herunder fastsættelse af dato for næste møde og underskrift af referat fra sidste møde  

d. 17. marts 2014. 

- Valg til skolebestyrelsen (efteråret 14) 

- Lektiefordeling 

  

1. Spisning 

 

2. Orientering ved bestyrelsesformanden, rektor og evt. andre 

Formanden bød velkommen og meddelte, at han igen er tilbage på fuld tid efter en kortere 

sygemelding. Nye politiske toner og tiltag afspejler dagsordenen på universitetet og måske 

også fremadrettet i gymnasiesammenhæng med henblik på karakterkrav ved optagelse.  

Ansøgningsfristen for rektorstillingen udløb 8/5 og har allerede givet henvendelse fra en 

enkelt journalist. 

 

Pr tilkendegav, at det var dejligt med formanden tilbage i stolen – og orienterede om, at der 

er kommet et bredt felt på 20 ansøgere til rektorstillingen, iflg. kontorchef Anne-Grethe 

Larsen. Til samtalerne, der afholdes i uge 21/22, deltager Konstitueret rektor Per Præstholm, 
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Formand Claus Nielsen, Stiftelsens direktør Jens Kristian Poulsen og tillidsmand Bjarne 

Westerberg, foruden folk fra UVM. 

 

UVM har til ledelsen udpeget en ekstern ledelseskonsulent, rektor Karl-Henrik Jørgensen 

(KHJ), Greve gymnasium, som indtil sommerferien er på skolen en dag ugentligt.  KHJ 

deltager bl.a. i ledelsesmøder og i 3 arbejdsgrupper omhandlende; Planlægning af næste 

skoleår / Mission og vision og Økonomi. 

 

5. juni kl. 8-12, afholdes der på skolen et socialt arrangement for hele personalet og  styres 

af et eksternt firma. 

  

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, orienterede Pr om proceduren for bortvisning og 

pointerede, at sager af den karakter håndteres seriøsitet og tages meget alvorligt. Formanden 

tilkendegav at han var helt tryg ved forholdene og udtrykte tillid til at ledelsen klarer 

opgaven uden bestyrelsens indblanding. Oscar Volland Skøtt udtrykte vigtigheden af, at 

ingen bør føle sig alene efter en bortvisning og at skolen har et ansvar for at holde kontakten 

til eleven, indtil sagen er endeligt afgjort.   

 

3. Økonomi  

Pr gennemgik budgetopfølgningen for første kvartal der netop er afsluttet pr. april måned, 

og fremhævede enkelte posteringer. Første tredjedel af året er gået og der er forbrugt 36,1 % 

til lønudgifterne. Personalemæssige tilpasninger bl.a. efter fyringer gør, at resultatet først 

kan aflæses når tallene slår igennem senere på året, ligesom april generelt er en dyr måned 

idet bl.a. SF-dage skal udbetales til alle ansatte. Der blev udtrykt stor tillid til, at 

administrationschef Sven Bjødstrup har meget fokus på lønpolitikken. De samlede 

driftsudgifter er på 32,8% hvilket harmonerer godt med året, hvor bl.a. naturgas og el hører 

ind under og dækker de netop afholdte koldeste måneder af året.  

Indtægterne ser også ud til at holde sig inden for skiven; dermed være sagt at skolen 

forventer at realisere de budgetterede indtægter i størrelsesordenen 9,3 mio. kr. + de 49,8 

mio. kr. i bevilling. Derudover kommer så årets tillægsbevilling, som vil blive endeligt 

opgjort efter elevtællingen 5. september 2014. 

Overordnet set ser det positivt ud for ScienceTalenter. På nogle budgetposter ligger man højt 

og på andre lavt. Samlet set skabes et overskud på de to relevante delregnskaber 3 og 4, 

hvilket naturligvis giver grobund for optimisme. 

 

4. Skolens strategiplan 

Pr fremlagde oplægget for arbejdsgruppen Mission/vision. Oprindeligt skulle bestyrelsen på 

mødet have godkendt den endelige strategiplan for Mission/Visionsdelen. Situationen er 

imidlertid ændret, da der er arbejdet med at omformulere skolens vision, ligesom der skal 

arbejdes videre med den tilhørende strategiplan. Bestyrelsen drøftede papirets indhold og 

ordlyd og bakker op om forslaget. Skolen må gerne have ambitioner om at være blandt 

landets bedste gymnasier. 

 

Arbejdsudvalget har pointeret vigtigheden af, ikke at få lukket formuleringerne fuldstændigt, 

da man finder det hensigtsmæssigt at give ny rektor mulighed for at byde ind og gøre det 

færdigt, med henblik på at ny rektor skal kunne tage medejerskab for skolens 

mission/vision. Skolens mission/vision vendes på et møde i UVM ultimo maj.  

 

5. Skolens udviklingsprojekter 

Pr orienterede om skolens udviklingsprojekter, herunder Ny Nordisk Skole (NNS), hvor en 

arbejdsgruppe bestående af undervisere fra SAS / Pedersborg Skole / Teknisk skole og en 

børnehave, med det oprindelige samarbejde som et matematikprojekt omhandlende 

overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelse. Projekt er nu udvidet til også at 

omhandle fagene engelsk og dansk og udmønter sig bl.a. i, at der udveksles lærere som med-
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censorer, grundskole og gymnasiet imellem, ved årsprøverne til sommer. I naturfagene 

forventes ligeledes at elever fra gymnasiet forsøgsvis skal undervise og inspirere i 

grundskolen. 

 

Kort grundforløb. Skolen har forsøgsvis i indeværende skoleår, afviklet et forkortet 

grundforløb fra aug-nov i 1g, uden faste studieretninger. Positivt set har halvdelen af 

eleverne ændret deres ønske i forhold til valg af den endelige studieretning i forhold til deres 

oprindelige valg, det vil sige indsigten i hvad studieretningen indeholdt har været god -  til 

gengæld har det vist sig at være svært på den sociale del, at man ikke kunne knytte sig til de 

fremtidige klassekammeraterne fra starten. Det sociale vægter meget højt.   

 

Toning af studieretningen Med ønsket om at styrke profileringen af studieretningerne, er der 

udnævnt 7 studieretningskoordinatorer. Studieretningskoordinatorerne skal øge elevernes 

bevidsthed om, hvilken studieretning de går på. Det skal bl.a. ske ved at styrke 

fagsamarbejdet i klasserne og samarbejdet på tværs af årgangene. Ny nordisk skole og 

Studieretningsprojektet er skoleprojekter, hvortil der er knyttet følgeforskere fra Syddansk 

Universitet. Projekterne støttes af UVM. 

 

Bestyrelsen roste tiltagene og NNS, der, med styrkelse af eleven igennem hele skoleforløbet 

tyder på en succes. Ole Kristensen, skoleleder Frederiksberg Skole, spurgte ind til om 

folkeskoleeleverne blev introduceret grundigt nok til de forskellige studieretninger 

gymnasiet tilbyder. Eleverne modtager på nuværende tidspunkt vejledning og får blandt 

andet, indsigt via brobygning og åbent hus arrangement i januar. 

 

6. Evt. - herunder fastsættelse af dato for næste møde og underskrift af referat fra sidste 

møde d. 17. marts 2014. 
Referatet fra mødet d. 17. marts 2014 blev godkendt og underskrevet.  

 

Næste møde afholdes mandag den 6. oktober hvor datoer for resten af skoleåret fastsættes. 

 

Valg til skolebestyrelsen afholdes i september som et forældrearrangement, med oplæg fra 

formanden, herefter valg, kemishow og rundvisning. Datoen fastsættes inden skolestart. 

 

Lektiefordeling - BF opfordrede til at der fagene imellem, sættes øget fokus på planlægning 

af afleveringsopgaver, for at undgå at de skriftlige arbejder klumper sig sammen, dette af 

hensyn til elevernes disponering af fritid / arbejde. Pr redegjorde herefter for, hvordan 

lærerne i Lectio planlægger og justerer på årets skriftlige arbejder. 

 

Formanden takkede Bo Schou Frederiksen, dagelevforældrerepræsentant og Oscar Volland 

Skøtt, elevrepræsentant for deres 2-årige arbejde i skolens bestyrelse.  

 
 

Ref. MJo 


