Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af virtuelt skolebestyrelsesmøde mandag d. 6.
december 2021 kl. 18.30
Til stede:

Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Pia Hvid (PH) / Sorø Kommune
Niels Bruun de Neergaard (NBN) / kostelevforældrerepræsentant
Ann Furholt Pedersen (AFP) / TAP repræsentant
Marianna Windfeldt (MW) / kostlærerrepræsentant
Svend Lyngberg-Larsen (LL) / lærerrepræsentant

Fraværende:

Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant
Helene Bæhr (HB) / grundskolerepræsentant
Mads Bruun Kjærgaard (MB) / elevrepræsentant
Katrine Wismann (KW) / alumnerådsrepræsentant

Øvrige:

Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef
Anne Friis Petersen (AF) / vicerektor/referent

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
a. Godkendelse af referat. ( bilag 1)
Referatet godkendt

b. Opfølgning på seneste møde.

i. Det aftalte efterårsmøde for forældre i kostskolen er ikke blevet afholdt, men
afholdes januar/februar (inden vinterferien).
Rektor foreslår onsdag den 26.januar, hvor også bestyrelsesformanden deltager. Der
udsendes invitation i julebrevet fra rektor.

2. Økonomi
a. Status på økonomi 2021 (bilag 2 )
i. Adm. chef Sven Bjødstrup redegør i korte træk for aktuel, økonomisk status og
forventninger til årets resultat.
SBj redegjorde for, at skolen pr. 31. oktober 2021 har et underskud på 750.000 kr.,
som imidlertid retter sig når tillægsbevillingen på 1,0 mio.kr. udmøntes nu her efter
tællingen af 1g-elever efter grundforløbet. SBj redegjorde endvidere for udviklingen i
skolens lønforbrug, driftsudgifter og indtægter frem til 31. oktober 2021. Covid-19 har
spillet ind på både udgifts- og indtægtssiden med bl.a. øgede udgifter ifm. indsatsen
ift. fagligt efterslæb og trivsel, samt drift af testcenter og ekstra rengøringsudgifter.
Modsvarende er der modtaget ekstra tilskud til at håndtere en del af ekstraudgifterne
forbundet med Covid-19. Forventningen er uændret, nemlig at skolen for året lander
et nogenlunde neutralt resultat, alt afhængig af om den nye ferielov igen i år vil have
nogle økonomiske konsekvenser. Det arbejdes der på at få afklaret.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget for 2022 (bilag 3 )
i. Skolens økonomiudvalg (ledelse, medarbejdere og elever) har drøftet budget
2022 på baggrund af skolebestyrelsens overordnede retningslinier på sidste møde.
Sven Bjødstrup gennemgår budget 2022 til skolebestyrelsens orientering og
godkendelse.
SBj orienterede om processen frem mod det nu foreliggende budget for 2022.
Bestyrelsen har ønsket at prioritere trivsel og bæredygtighed, og skolens
økonomiudvalg og SU har ønsket at prioritere en forbedring af forholdene på gangen
på 2. sal samt elevaktiviteter, talentaktiviteter og kommunikationsindsatsen. Ift.
bæredygtighed orienteredes om, at skolens bæredygtighedsudvalg er blevet
relanceret og ved sit møde i november besluttede at gennemføre tre aktiviteter i den
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kommende tid (cykelkampagne, forbedret pant-håndtering og bytte-tøj-dag); alle tre
eksempler på aktiviteter som vil skabe synlighed om bæredygtighedsdagsordenen,
men som ikke koster noget. At prioritere bæredygtighed handler derfor om meget
andet end at afsætte mange midler til området. Projektet om nymøblering/-indretning
af gangen på 2. sal i Hovedbygningen vil blive lanceret i starten af 2022 som et
projekt, hvor brugerne - elever og lærere - vil blive inddraget.
Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

3. Feriekalender 22/23 (bilag 4)
a. Feriekalender for det kommende skoleår.
Fredag den 19.maj (Kr. Himmelfart) bliver friholdt for aktivitet. LL bemærkede at tirsdag efter
2.påskedag tidligere har været fridag af hensyn til kostskolen, og KJ forklarede at den ikke har
været fridag i de senere år. .
Bestyrelsen vedtog den foreslåede kalender for skoleåret 22/23.

4. Spørgsmål, svar og/eller korte drøftelser.
a. Skolebestyrelsen har indført et nyt, fast punkt, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål
eller foretage korte drøftelser.
Ingen spørgsmål

5. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
MW: Eleverne er aktive i forhold bæredygtighed.
Skolefester, baller, efterfester of aflyste fester fylder meget.
Eleverne tager ansvar og er blevet tovholdere på fællesaktiviteter med bl.a. kontakt til
foredragsholdere mv.
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ii. Alumnerådet
KJ/MW: Alumnerne organiserer aktiviteter i bl.a. weekenderne, hvor alumnerne selv
er ansvarlige.
Der er en intern ordning i kostskolen med dygtige elever, der kan kontaktes til
lektiehjælp. Alumner er i øvrigt gode til at hjælpe hinanden med alt, særligt
årgangsvis.

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
LL: Der bliver undervisningsevalueret på alle hold for tiden. - evalueringsskemaerne
på hjemmeside bliver ofte brugt. Det giver god feedback og ideer til lærerne med
forslag til ekskursioner, opgaver, undeviningsmiljø mv.

ii. Kostlærerne
MW: Der er mange juletraditioner: Juleklip på husene, glögg i rektorboligen, julebag
og julemiddag.
Kostlærerne har fokus på den obligatoriske morgenmad og prøver at lokke med
fribilletter til næste fest for bedste fremmøde.
Der er kulturtur i januar med restaurantbesøg og teaterforestilling i mindre hold på
tværs af årgangene.

iii. Teknisk/adm. personale
Der har været en vellykket trivselstur til Kbh. med samarbejdsworkshop om relationer
mv. og efterfølgende escaperoom på Peder Skram.

c. Nyt fra ledelsen
i. Mini-trivselsundersøgelse medarbejdere (opfølgning på APV)
Undersøgelsen omfattede primært fagligt samarbejde og kollegial trivsel.
Besvarelserne var langt overvejende positive med konstruktive og fremadrettede
forslag.

ii. Corona-situationen
Lige pt er der ikke så mange formelle restriktioner. Medarbejdere og elever skal
jævnligt fremvise coronapas. Coronaramte elever (og nære kontakter) har mulighed
for at deltage i hybridundervisning.
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Skolefest den 3.dec. og juleafslutningen i kirken er blevet aflyst.
Rektor deltager i ugentlige møder med Sorø Kommunes skoler og privatskolen med
henblik på koordinering og fælles fodslag.

iii. Arbejdstilsynet
Skolen har fået påbud omkring indeklima med frist for forbedring i det nye år. Skolen,
Stiftelsen og ministeriet er i gang med at se på det.
Arbejdstilsynet har bebudet nyt uanmeldt besøg i løbet af de næste måneder.

iv. Holbergs fødselsdag
Er blevet fejret med teatertur for 3g, klassevis for hele skolen med kage, Holbergfilm
og kahoot - og af gammelsoranerne ved statuen på Konges Nytorv.

d. Nyt fra eksterne bestyrelsesmedlemmer.
CEO: Soransk samfund påtænker indretning af 25 kollegieboliger på den gamle
landbohøjskole.
PH: Kommunen arbejder med Ungelivet, særligt de unge, der “falder udenfor”, herunder også
de 18-25 årige.
MWJ: På KU er man nervøs for evt ny konsekvenser af coronaen. Den nye bygning er blevet
en hel del dyrere, hvilket giver usikkerhed om økonomien.

6. Evt.
a. Næste møde afholdes 14. marts 2022
Tak til Pia Hvid for indsatsen i bestyrelsen. Sorø Kommune vil udnævne nyt medlem, da Pia
pr 1.jan 22 ikke længere sidder i byrådet.

Ref/
AF
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