Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 23. marts 2015 kl. 18.30 i Vestibulen, Hovedbygningen.
Til stede

Gæst
Afbud

Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet - formand
Kristian Jacobsen (KJ) /rektor
Keld Gryholm /kostelevforældrerepræsentant
Ole Kristensen (OK) grundskolerepræsentant
Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant
Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant
Carsten Seindal Eilertzen (CS) /dagelevrepræsentant
Gert Jørgensen (GJ) / Sorø Kommune
Mette Jonasson (MJo) /sekretær /referent
Sven Bjødstrup (SBj) / adm.chef Sorø Akademis Skole
Lene Green Dale /dagelevforældrerepræsentant – næstformand
Marianne Reese Boesen Holm (MB) /kostlærerrepræsentant
Christoffer Viby Mogensen (CM) / kostelevrepræsentant
Kim Øxenholt (KØ) /Soransk Samfunds repræsentant

Dagsorden
1. Spisning
2. Godkendelse af referat
a. Godkendelse af referat. (se bilag)
b. Opfølgning på seneste møde
3. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
b. Nyt fra medarbejderne
c. Nyt fra ledelsen
d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
i. Brev fra dep.chefen til bestyrelsesformænd (se bilag)
4. Økonomi
a. Fremlæggelse og drøftelse af årsrapport 2014 (se bilag)
b. Godkendelse af årsrapport.
c. Status på økonomien 2015 (Sven Bjødstrup eftersender bilag)
5. Resultatkontrakt
a. Udmøntning af resultatkontrakt for 2014 (se årsrapporten)
b. Resultatkontrakt for 2015 (se bilag)
6. Søgetal og optagelse 2015
a.
b. Fremlæggelse af søgetal til hhv. stx, 10. klasse og kostskolen (se bilag)
c. Orientering om optagelsesprocedurer
7. Ny designskabelon
a. Orientering om ny designskabelon for skolen (se bilag)
8. Fra ”Vision og strategi” til ”den konkrete hverdag”
a. Rektor orienterer overordnet om sine ideer
b. Orientering om proces i de kommende måneder, frem mod vedtagelse af handlingsplan på
bestyrelsesmødet i juni 2015
9. Skolens fysiske rammer
a. Orientering om bygningsforhold, renoveringer mv.
10. evt.
a. Ansøgning til stiftelsen om finansiering af nyt fiberbaseret netværk – forbedret
internetdækning på skolen
b. Sidste nyt om våbenskabe
c.

1. Spisning
Jesper Tang Nielsen takkede for den gode mad og bød velkommen til sit første møde som
formand for bestyrelsen.
2. Godkendelse af referat
a. Referatet blev godkendt og underskrevet.
b. Evt. opfølgning – intet at referere.
3. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
CS refererede til en forholdsvis stille periode hos eleverne, man afventer igangsættelse af det
planlagte skoleråd. Af afholdte arrangementer nævntes markeringen af terrorangrebet i
Frankrig. Der er tilfredshed med den nu forbedrede rengøring på hovedbygningen, ligesom
der er taget hånd om en forbedret tone, eleverne imellem, i forhold til dårlig opførsel overfor
kantinepersonalet, hvilket formanden vægtede som en positiv og ansvarsfuld handling.
b. Nyt fra medarbejderne
BW refererede til tidligere igangsat spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne, denne var
imidlertid blevet overhalet indenom af GL, der pt arbejder med Professionel Kapital (PK) – et
arbejdsredskab mhp at skabe en god skole. Skolen er nu tilmeldt en spørgeskemaundersøgelse
med 50 spørgsmål til hhv lærerne og TAP’erne. Rektor redegjorde herefter for den
forskningsmæssige baggrund fra Canada og om bogen ”Professionel Kapital” som danner
afsæt for projektet. BW uddelte bilag til orientering.
LS meddelte, at Kostskolekøkkenet og Kantinen fra april står overfor et servicecheck med en
udefra kommende konsulent, med henblik på bedre ressourceanvendelse af de to køkkener.
c. Nyt fra ledelsen
KJ fremhævede arbejdet med skolens fremadrettede projekter omkring samling af
administrationen i hovedbygningen og nytænkning af samarbejdet for de to skolekøkkener (jf.
Resultatkontrakt 2015).
d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
i. Brev fra dep.chefen i UVM til bestyrelsesformænd (se bilag). Formanden henledte
opmærksomheden på bilaget, der primært var målrettet de selvejende institutioner.
Formanden orienterede om, at Soransk Samfunds repræsentant, Kim Øxenholt,
udtræder af bestyrelsen når valgperioden afsluttes til august og henstillede til rektor
om at tage kontakt til samfundet, med henblik på udpegelse af ny repræsentant.
4. Økonomi
a. Fremlæggelse og drøftelse af årsrapport 2014 (se bilag)
Sven Bjødstrup fortalte kort og koncentreret om skolens økonomi og kunne med stor
tilfredshed konstatere, at skolen er kommet godt igennem 2014 på trods af de dyste udsigter
med besparelser.
Skolen var desværre nødt til at tilpasse organisationen i 2014, hvilket betød afskedigelse af fire
kolleger og ændring af ansættelsesvilkår for en række medarbejdere. Men, det er glædeligt at
skolen med en skarp prioritering og en god indsats fra medarbejderne har været i stand til at
opretholde standarden på alle parametre.
Tilpasningerne betød, at skolen kunne holde sig inden for det såkaldte ”lønsumsloft”, hvor vi
endte med et underforbrug på 0,2 mio. kr. Selvom 200.000 kr. kan lyde af meget, må det – når
udgangspunktet er et lønsumsloft på næsten 45 mio. kr. – betegnes som noget nær en optimal
landing.
Samlet set blev årets resultat et overskud på 1,5 mio. kr., som dog kan korrigeres til 1,3 mio.
kr., jf. at ScienceTalenters træk på underskudsgarantien var 0,2 mio. kr. højere end det strengt
taget burde have været (det nøjagtige træk på underskudsgarantien er svært at forudsige 3
måneder før årsafslutning). Medvirkende til årets positive resultat er merindtægter fra blandt
andet kantinesalg (herunder salg til ScienceTalenter ifm. spisende gæster), øgede tilskud til

brobygning samt indtægter fra et ikke budgetteret mini-Sorømøde afholdt for
Undervisningsministeriet. Endelig havde man ud fra et forsigtighedsprincip budgetteret
konservativt på indtægtssiden, jf. at det modsatte kunne have haft katastrofale følger for
skolens økonomi i tilfælde af udeblevne indtægter.
En detaljeret forbrugsskønsøvelse – som blev gennemført på skolen for første gang i efteråret
2014 – gav mulighed for at gennemføre nogle strategiske investeringer til gavn for både elever
og ansatte. Denne øvelse vil blive gentaget i 2015, og så er det håbet at skolen i løbet af 2015
tilkobles IndFak2, hvilket også vil medføre en endnu bedre økonomistyring.
Der blev efterfølgende redegørelsen fra flere sider konstateret tilfredshed med, at økonomien
var under kontrol igen, selvom det naturligvis var ærgerligt med et så stort overskud, jf. at der
bl.a. var udvist tilbageholdenhed ift. efteruddannelse af medarbejdere. Bestyrelsen kom med
konkrete forslag til nu at følge op på budgetteringen af de enkelte aktiviteter for at sikre en
fremadrettet endnu skarpere økonomistyring, jf. at ambitionen må være at lande et positivt
resultat, men tættere på nul.
b. Godkendelse af årsrapport. Formanden bekræftede, at bestyrelsen har set og konstateret
årsrapporten, med opfordring om endnu bedre økonomistyring og styrkelse af efter- og
videreuddannelse.
c. Status på økonomien 2015 (bilag)
SBj redegjorde for forbruget på skolens fem delregnskaber efter årets første to måneder. Det
er naturligvis for tidligt at konkludere ret meget ift. økonomien, men foreløbig ligger vi, hvor
vi skal.
5. Resultatkontrakt
a. Udmøntning af resultatkontrakt for 2014 (se årsrapporten). Med afsæt i årsrapporten 2014
som skolen har arbejdet efter i indeværende år, konstaterede formanden at kontrakten var
udarbejdet af tidligere rektor Vibeke Hansen og UVM – og, at skolen helt klart bevæger sig i
den rigtige retning. Enkelte punkter blev fremhævet til drøftelse, herunder at en
opfyldelsesgrad kan ende på et mål af 0%, ligesom det undrede enkelte bestyrelsesmedlemmer
at et punkt som medarbejderfravær ikke fremgår af rapporten.
b. Resultatkontrakt for 2015 (se bilag)
Rektor fremlagde ledelsens model med 9 punkter til resultatkontrakt indgået mellem skolen og
UVM - 9 mål koblet op på aktiviteter som skolen arbejder med at få opfyldt i 2015 (beklagede,
at punkterne ikke svarede til oversigten i bilaget, hvor det fremstår som 10 punkter).
Formanden fandt det positivt, at UVM havde lagt det ud til skolen selv at udforme
overskrifterne til kontrakten.
LS pointerede at det i pkt. 4 var uheldigt formuleret, at arbejdet med optimering i de to
køkkener fremstod som en besparelse.
KJ redegjorde ligeledes for resultatløn omkring kontraktens indhold og fastholdt at
kontrakten skulle ses som et ambitiøst arbejdsredskab og et pejlemærke. Herefter en længere
drøftelse og opklarende spørgsmål af punkt 8 vedrørende styrket faglighed - herunder arbejdet
med elevernes fastholdelse set i lyset af blandt arbejdet med de socioøkonomiske baggrunde,
lektiecafé og styrket indsats for elever med særlige behov (SPS). Forventningsafstemning kan
ligeledes minimere frafald, rektor fortalte om sine tanker vedr. kostskolen og begrebet
”kostskole robusthed” / parathed. Formanden takkede for oplægget og ønskede held og lykke
med kontrakten.
6. Søgetal og optagelse 2015
a. Fremlæggelse af søgetal til hhv. STX, 10. klasse og kostskolen (se bilag).
KJ gennemgik søgetallene som for året 2015/16 ser fornuftige ud og med god fordeling i
forhold til studieretningerne, og berettede om optagelsesproceduren og baggrunden for

denne. Afstand er parameteret i forhold til skolevalg og SAS skal udelukkende optage
1.prioritetsansøgninger på grund af antal ansøgere. Borgmesteren forudså muligheden for
mange henvendelser på denne baggrund, fra utilfredse elever bosiddende i udkanten af
kommunen, og udbad sig en fyldestgørende beskrivelse / dokumentation af
optagelsesbekendtgørelsens kriterier. Skolen opretter 7 x 1g-klasser og en 10. klasse med 15
elever. 40 elever skal afvises og der arbejdes på at kunne optage kostelever inden påske. En
tendens omkring de kunstneriske fag udviser, at musik desværre er i faldende interesse, til
gengæld er der landsdækkende en stigning i søgning til mediefag.
7. Ny designskabelon
a. Orientering om ny designskabelon for skolen (se bilag)
Oplæg til skolens nye designskabelon blev fremvist og afstedkom en kort drøftelse om
præsentation af bygninger og elever.
8. Fra ”Vision og strategi” til ”den konkrete hverdag”
a. Rektor orienterer overordnet om sine ideer
b. Orientering om proces i de kommende måneder, frem mod vedtagelse af handlingsplan på
bestyrelsesmødet i juni 2015
Med udgangspunkt ”i den gode hverdag” fremhævede KJ hovedpunkterne og tilkendegav at
skolen ønsker at fremstå som frontløber og med høj faglighed jf. Vision / Mission.
Under bedre ressourceanvendelse arbejdes på at skolen sammenlægger de forskellige
administrative enheder fra hhv Molbech- og Ingemanns Hus til Hovedbygningen, handlingen
forventes igangsat inden sommerferien og implementeret til næstkommende skolestart i
august.
Hvad skaber den gode undervisning? Rektor ønsker at arbejde efter nedenstående overskrifter
fra Danmarks Evaluerings Institut - og at inddrage lærerne ex. ved efteruddannelse: Tryghed
/et trygt og positivt landbymiljø, tydeligere tilpassede læringsmål, feedback /lærere og elever,
elevinddragelse samt variation og struktur i undervisningen.
I Kostskolen fokuseres på hvordan ” den gode hverdag” understøttes bedst muligt med
udgangspunkt i, at ”Det er vigtigt hvad eleverne laver mellem kl. 16 og 8 – og ikke kun
mellem kl. 8 og 16” / herunder fritid, motion, mad mm. Alle skal gøre en indsats og inddrages
så eleverne dygtiggøres. KJ arbejder med et oplæg til næste PR-møde og bakkes op af
bestyrelsen der ser frem til konkrete handlinger.
9. Skolens fysiske rammer
a. Orientering om bygningsforhold, renoveringer mv.
En 10 års plan er under udarbejdelse for skolen og skal præsenteres for UVM ved et snarligt
møde med deltagelse af rektor, j og Stiftelsens direktør Jens Kr. Poulsen. Af ønsker
præsenteres projekter der understøtter hverdagen som bl.a. forbedring af it / nyt
fremtidssikret nøglesystem / elevatorprojekt / opgradering af undervisningsfaciliteter samt af
større projekter renovering af rektorgårdens bagbygning og etablering af facilitet, hvor hele
skolen kan samles. Til mødet i UVM deltager tillige Kgl. Bygningsinspektør med ideer til
nytænkning med udarbejdelse af et samlingssted inkl. studiecenter for hele skolen.
10. evt.
a. Ansøgning til stiftelsen om finansiering af nyt fiberbaseret netværk – forbedret
internetdækning på skolen. Der ansøges om tilskud på kr. 1,2 mio. kr. mhp at kunne
opgradere systemet så det kan understøtte de stadigt voksende krav de næste mange år.
b. Sidste nyt om våbenskabe
Et længe næret ønske om indkøb af våbenskabe til opbevaring af kostelevers jagtvåben er nu
iværksat, skabene leveres og opsættes i kælderen under Stiftelsen, på Vænget, den 25. marts.
Eleverne får udleveret en nøgle til deres eget skab, men ikke til rummet der aflåses af
kostlærer Jakob Maibom og/eller KJ. Eleverne orienteres om proceduren for benyttelse af

skabene.
c. Der arbejdes fortsat på at finde en brugbar løsning for dispensation af rygning på skolens
område.
Formanden takkede for god ro og orden og lukkede mødet kl. ca. 22.
Ref. Mette Jonasson

REKTOR

Bestyrelsesmøde, Sorø Akademis Skole
Mandag d. 23. december 2014 kl. 18.30 i Vestibulen, Hovedbygningen.
Dagsorden
1. Spisning
2. Godkendelse af referat.
a. Godkendelse af referat. (se bilag)
b. Opfølgning på seneste møde
3. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
b. Nyt fra medarbejderne
c. Nyt fra ledelsen
d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
i. Brev fra dep.chefen til bestyrelsesformænd (se bilag)
4. Økonomi
a. Fremlæggelse og drøftelse af årsrapport 2014 (se bilag)
b. Godkendelse af årsrapport.
c. Status på økonomien 2015 (Sven Bjødstrup eftersender bilag)
5. Resultatkontrakt
a. Udmøntning af resultatkontrakt for 2014 (se årsrapporten)
b. Resultatkontrakt for 2015 (se bilag)
6. Søgetal og optagelse 2015
a. Fremlæggelse af søgetal til hhv. stx, 10. klasse og kostskolen (se bilag)
b. Orientering om optagelsesprocedurer
7. Ny designskabelon
a. Orientering om ny designskabelon for skolen (se bilag)
8. Fra ”Vision og strategi” til ”den konkrete hverdag”
a. Rektor orienterer overordnet om sine ideer
b. Orientering om proces i de kommende måneder, frem mod vedtagelse af
handlingsplan på bestyrelsesmødet i juni 2015
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9. Skolens fysiske rammer
a. Orientering om bygningsforhold, renoveringer mv.
10. evt.
a. Ansøgning til stiftelsen om finansiering af nyt fiberbaseret netværk – forbedret
internetdækning på skolen
b.

Sidste nyt om våbenskabe

c.
Med venlig hilsen
Kristian Jacobsen

Ingemanns Hus, Akademigrunden 8, 4180 Sorø
tlf. 5786 5786. mobil tlf. 2764 2100. rektor@soroe-akademi.dk
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Kære bestyrelsesformænd
De sidste par år har de uddannelsesinstitutioner, som I står i spidsen for,
undergået store forandringer.
Forandringerne har betydet, at såvel rammerne for kerneopgaven som
lærernes og dermed også ledernes arbejdsvilkår har ændret karakter. Fælles for forandringerne er, at de skal udgøre afsættet for et kvalitetsløft af
vores ungdoms- og voksenuddannelser.
De nye rammer – og processen med at få dem udfyldt bedst muligt –
stiller krav til jer. Det er i dag vigtigere end nogensinde, at I og den daglige ledelse har et konsekvent og vedholdende fokus på institutionernes
kerneopgave: Elevernes læring og trivsel.
Overordnet kræver det, at I agerer strategisk, retningsgivende og resultatorienteret i forhold til jeres institutions præstationer. Som institutionsejere skal I gå forrest i forhold til operationaliseringen af kvalitetsløftet
på netop jeres skole med jeres medarbejdere, jeres elever og med de lokale forhold, udfordringer og muligheder, der er særlige for jer – for skolerne er jo ikke ens. Til gengæld er en målrettet og engageret indsats fra
jer alle helt afgørende for, at regeringens målsætning om den bedst uddannede generation nogensinde faktisk føres ud i livet.
Netop institutionernes nye rammer var temaet på bestyrelseskonferencen
den 25. november 2014. Jeg er rigtig glad for, at så mange af jer deltog og
bidrog aktivt og reflekteret til dialogen. Jeg lægger stor vægt på, at ministeriet og bestyrelserne er i tæt dialog om de aktuelle udfordringer og
løsninger. Derfor har vi også et godt og tæt samarbejde med bestyrelsesforeningerne, så vi har føling med, hvad der rør sig hos jer, og hvordan
vi bedst understøtter jeres lokale indsatser. Det samarbejde vil vi gerne
udbygge, så vi kommer endnu tættere på jeres praktiske virkelighed.

9. marts 2015
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På bestyrelseskonferencen præsenterede undervisningsministeren derfor
de første af en række initiativer, som vi nu målretter bestyrelserne. Vi
kalder indsatsen: Bestyrelserne i front for kvaliteten!
Til opsamling vil jeg kort skitsere tre af de initiativer, vi vil iværksætte her
i 2015. Initiativerne er præsenteret og drøftet med bestyrelsesforeningerne, som også vil blive involveret i udmøntningen.
1. Tværgående regionale møder:
Med bestyrelses- og toplederkonferencerne i 2014 samlede vi for første
gang nogensinde bestyrelsesformænd og topledere på tværs af hele ungdoms- og voksenuddannelsesområdet dels for at give inspiration til nytænkning, dels for at få fokus på de gode eksempler og erfaringer med
kvalitetsløftet.
Det tværgående fokus vil vi intensivere herover sommeren 2015 ved
fælles tværgående regionale netværksmøder for at give tid, rum og anledning til, at bestyrelsesformænd og topledere kan komme tættere på hinanden til gensidig inspiration for bestyrelses- og ledelsesopgaven (bl.a.
under temaer som fx campusdannelse og lokal kvalitetsudvikling med
afsæt i uddannelsesreformerne). Formålet er samtidig en styrkelse af institutionernes evne til at nå resultater og forny sig og skabe et godt og
tillidsfuldt samarbejde med medarbejdere, elever og eksterne aktører.
2. Etablering af Forum for godt bestyrelsesarbejde:
Til fortsat fokus på en professionalisering af bestyrelsesarbejdet vil vi i
2015 etablere et forum, der skal komme med anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde og følge op (fx med et inspirationskatalog for, hvad der
opleves at virke i praksis), så vi sikrer en større videndeling til fortsat
udvikling af sektoren.
Forummet vil blive sammensat af aktører fra sektoren, andre sammenlignelige offentlige bestyrelser, relevante forskere og evt. den private sektor samt fra Undervisningsministeriet og bestyrelsesforeningerne.
3. Velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer
Vi vil gerne have en hurtigere og mere direkte kontakt til nye bestyrelsesmedlemmer, og vil derfor udvikle en velkomstpakke målrettet nye
medlemmer, dels med introduktion til bestyrelsesarbejdet på selvejeområdet og rollefordelingen mellem ministeriet, bestyrelse og ledelse, dels
med FAQ om de nye uddannelsesreformer og arbejdstidsregler.
Jeg forventer mig meget af det kommende samarbejde.
Med venlig hilsen
Jesper Fisker

