
Referat af Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 20.03.2017 
 
Til stede:   Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand 

Thomas Luja Falck (TF) /kostelevforældrerepræsentant 

Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant 

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund 

Ole Bent Pedersen(OP) /dagelevforældrerepræsentant 

Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant 

Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant 

Meiske von Holck (MM) /kostlærerrepræsentant 

Amalie Sophie Olsen-Kludt (AOK) / kostelevrepræsentant 

Frederik Grube (FG)/ elevrepræsentant 

 

Fraværende:  Gert Jørgensen (GJ) / Sorø kommune 

 

Gæster:   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.                
  

    
2. Godkendelse af dagsorden og referat.  

a. Godkendelse af dagsorden og referat. (se bilag 1) 
Referat og dagsorden godkendt. 

b. Opfølgning på seneste møde 
KJ og TF har holdt møde om formulering af skolens vision. KJ arbejder videre med 
formuleringen og vender tilbage. CEO mener, at de ”bløde værdier” bør være en del af 
visionen og spurgte, om eleverne er stolte af at gå på Sorø Akademi? Bestyrelsens 
elevrepræsentanter samt elevtrivselsundersøgelser giver positive tilbagemeldinger, dog med 
lidt bekymring over at visse traditioner, såsom uniformen, gradvist forsvinder. 
 
 

 
 
3. Årsrapport 2016 (adm.chef Sven Bjødstrup deltager i dette punkt)  

a. Gennemgang af årsrapporten (se  bilag 2) 
SBj præsenterede skolens årsrapport 2016 med fokus på de overordnede opnåede 
økonomiske resultater. Der var enkelte afklarende spørgsmål, bl.a. om egenkapital, 
ScienceTalenter og udviklingen i antallet af medarbejdere på skolen, som blev besvaret. 
Herefter tog bestyrelsen årsrapporten til efterretning og konstaterede, at man er tryg ift. at 
der er tale om en sund og saglig forvaltning af skolens økonomi. 

b. Mål- og resultatplan 2017 (se bilag 3) 
KJ gennemgik mål- og resultatplanen for 2017. 
Enkelte af målene blev uddybet, og KJ forklarede, at mål- og resultatplanen kun skal ses 
som et af flere redskaber i ledelsens arbejde. 
 



 
 
4. Gensidig Orientering  
  a. Nyt fra eleverne  

i. Elevrådet  
FG: Ønske om vandposter - som er på vej. Manglende stoleopsætning medfører 
problemer med rengøring, derfor vil elevrådet lave reklamer/konkurrencer for at få 
eleverne til at ændre dårlige adfærdsvaner. Arbejder for at bruserne i omklædningen 
oftere kalkes af. Ønske om te/kaffeautomater for dageleverne. Ønske om knager til 
overtøj, særligt i Videncentret.  
 
ii. Alumnerådet  
AOK: Ønske om låse på gangdørerne på ny alumnat. Planlægger aktiviteter på tværs 
af årgangene i foråret. Dråben er ved at genopstå om fredagen. Savner opholdssteder 
udenfor, evt som skulptur man kan sidde på. 

 
 
  b. Nyt fra medarbejderne  

i. Lærerne 

BW: Arbejder med at få lavet en ny stresspolitik samt en ny lønpolitik for lærerne. 

Opgavefordeling til næste år er i gang, efter ønske med planlægningstal på. 

 

ii. Kostlærerne 

MM: Hele kostskolen, på tværs af huse og årgange, har haft en god kulturtur til 

København. Morgenmadsordningen for 1g ses gerne udvidet til hele kostskolen, da 

det giver mindre fravær blandt kosteleverne og en bedre start på dagen. 

Planlægningen af opstarten i kostskolen er i gang, her er det vigtig med 

elevinddragelse. To kostlærere stopper til sommerferien og to nye kostlærere ansat 

efter internt opslag. 

 

iii. Teknisk/adm personale 
LSt: Efter de mange omrokeringer og afskedigelser går det bedre. I køkkenet er der 
blevet opgraderet til nødvendigt personaleniveau, bl.a. med en opvasker. 
Køkkenet roses for den høje madkvalitet.  

 
  c. Nyt fra ledelsen  

i. Søgetal til STX og til kostskolen 

KJ: Faldende søgning til skolen og kostskolen, samme tendens ses på naboskolerne. 

Vi har pt optaget 186 mod 205 sidste år - vi regner dog med at nå op på de ønskede 

196 inden skolestart.  

Der har været 46 ansøgninger til kostskolen mod 50 sidste år. Der blev i sidste uge 

afholdt gruppeoptagelsessamtaler, og alle bliver tilbudt en plads. 

 

ii. Gymnasiereformen 
KJ: Den nye gymnasiereform er en justering af det eksisterende. Grundforløbet 
forkortes til 3 mdr. og skal bruges til at afklare valg af studieretning. Eleverne har ikke 
på forhånd interessetilkendegivet ønske af studieretning, men skal vejledes grundigt i 
løbet af grundforløbet.  AT afskaffes, mens SRP får en mundtlig eksamen. Alle elever 
skal have matematik B.  
 
 
 



iii. Renovering af Rektorgårdens bagbygning 
KJ: Totalrenoveringen forsinket pga. hussvamp i tagkonstruktionen. Dette har givet 
lidt ekstra midler via statens selvforsikring, hvilket betyder, at man har kunnet 
opgradere kvaliteten på materialer som gulve mv. Eleverne på Obama vil pga. 
forsinkelsen blive kompenseret for en måneds husleje, men har ellers været tilfredse 
med indkvarteringen. Bestyrelsen vises rundt på Rektorgården til næste møde. 
 
iv. Forældreinddragelse 
Rektors Nyhedsbrev udsendes jævnligt bl.a. med invitation til forældre om at tage 
initiativer og deltage i skolens liv på forskellig måde. En ”forældrebank” er en 
mulighed, men det kræver at også lærere og elever spiller ind i forhold behov. 
Bestyrelsens forældrerepræsentanterne og KJ arbejder videre med det. 
 

 
d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer  

Ingen bemærkninger 
  
 
5. Euforiserende stoffer i kostskolen og i dagskolen. Stikprøvekontrol? 

a. Rektor har undersøgt sagen nærmere og vil redegøre for, hvad ministeriets juridiske 
ekspertise har meldt tilbage. 

 
Ministeriets jurist fastslår følgende:   
Kostskolen: Kosteleverne kan blive bedt om at underlægge sig en frivillig test. Hvis testen er 
positiv eller eleven nægter at lade sig teste, kan skolen beslutte, at eleven bliver bortvist fra 
kostskolen 
Dagskolen: Dageleverne kan blive bedt om at underlægge sig en frivillig test. Hvis testen er 
positiv eller eleven nægter at lade sig teste, kan skolen beslutte, at eleven sættes under 
”skærpet tilsyn” med krav om behandling. Eleven kan følges tæt men ikke bortvises. 
I forhold til om testningen skal være vilkårlig eller begrundet i mistanke, kan skolen beslutte 
vilkårlighed på kostskolen.  
Den efterfølgende diskussionen drejede sig mest om kostskolen, da konsekvensen her er mest 
vidtgående. Den nuværende nultolerance på kostskolen betyder, at eleverne kun meget nødigt 
”angiver” hinanden. En kultur, hvor man viser omsorg, er langt at fortrække frem for en 
”stikkerkultur”. Der var enighed om, at elever med et misbrug ikke kan bo på kostskolen. Til 
gengæld kunne man forestille sig en midlertidig bortvisning fra kostskolen, hvor eleven i 
perioden overgår til reglerne for dagelever, og dermed skal gå i behandling. Eleven kan vende 
tilbage til kostskolen, når han/hun er stoffri, men får kun én chance. 
Vilkårlige test er på den ene side en vidtgående indgriben, men gør det på den anden side 
enklere at sige nej til at prøve stoffer. 
Sorø Kommune har fokus på stoffer og vil meget gerne samarbejde med skolen. SSP eller 
kommunen vil gerne stå for selve testningen. 
I forbindelse med skolefester tester vagterne allerede (med strips) mistænkelige elever og 
indrapporterer til skolen, hvis de finder positive svar. 
KJ kommer med et forslag til nye studie- og ordensregler på området. 
 

 
6. Evt.  
  a. Kommende møder  
      Møder i 2017: 12.juni, 18.sept og 11.dec 
 
   
 
Referent AF 


