
Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag
d.12.september 2022 kl. 18.30

Til stede: Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Susanne Borggaard (SB) / Sorø Kommune
Helene Bæhr (HB) / grundskolerepræsentant
Ann Furholt Pedersen (AFP) / TAP repræsentant
Svend Lyngberg-Larsen (LL) / lærerrepræsentant
Marianna Windfeldt (MW) / kostlærerrepræsentant
Sophie Schade Castile (SC) / elevrepræsentant

Afbud: Rasmus Egeskjold (RE) / kostelevforældrerepræsentant
Maike Marie Scharff (MS) / alumnerådsrepræsentant
Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant

Øvrige: Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Anne Friis Petersen (AF) / vicerektor/referent
Sven Bjødstrup, (SBj) / adm.chef.

Vi startede med at spise sammen i kostskolens spisesal.

Dagsorden

1. Godkendelse af  dagsorden og referat.

a. Godkendelse af  referat. ( bilag 1)

Referatet blev godkendt



b. Opfølgning på seneste møde.

KJ har indhentet 2 tilbud fra konsulenter til den videre proces om skolens vision og

strategi. Det bliver snarest iværksat.

c. Velkommen til nye medlemmer af  skolebestyrelsen; forældrerepræsentanter og

elevrepræsentanter

2. Økonomi (bilag 2)

a. Status på økonomi 2022 og budget 2023 (bilag 2 )

i. Adm.chef  Sven Bjødstrup redegør for aktuel, økonomisk status og forventninger

til årets resultat.

Med afsæt i det forud for mødet udsendte notat om skolens økonomiske

situation orienterede adm.chef Sven Bjødstrup om status ift. 2022. På grund

af stigende energipriser og høj inflation har skolens økonomi været voldsomt

udfordret i 2022 og vi kiggede reelt ind i et underskud for året på ca. 2,2

mio.kr. svarende til skolens egenkapital. Skolens ejer, Børne- og

Undervisningsministeriet, har imidlertid netop idag meddelt skolen, at man

tilfører skolen et ekstraordinært tilskud i 2022 på 2,0 mio.kr., idet man ikke

ønsker at se skolens økonomi undermineret af noget udefrakommende, som

skolen ikke kan påvirke. Hermed ser tingene en smule lysere ud, omend der

stadig kan forventes et underskud for året, nu blot langt mindre dramatisk og

nu med udsigt til at have en nogenlunde intakt egenkapital også efter nytår.

Det er svært at estimere årsresultatet, da det bl.a. afhænger af hvor hurtigt

der omlægges til fjernvarme, samt hvordan både energipriser og inflation

udvikler sig i resten af 2022. Blandt andet på grund af denne usikkerhed er

det vigtigt, at den igangsatte spareplan på skolen fastholdes, uanset tilførslen

af ekstra 2,0 mio.kr.

ii. Drøftelse af  prioriteringer ift. budget 2023.

Adm.chef Sven Bjødstrup orienterede om det nu fremsatte finanslovsforslag

for 2023. Grundlæggende ser det fornuftigt ud; der er f.eks. ikke lagt op til

centrale spareøvelser. Og, så er der på den særlige finanslovsbevilling til
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bygningsvedligehold og -modernisering afsat midler til både istandsættelse af

Rektorgårdens Forbygning og etablering af ventilationsanlæg i

Hovedbygningen. Arbejdet med at udarbejde et detailbudget for 2023 går i

gang nu, hvilket vil ske med særligt fokus på skolens lønprognose og

forventede energiudgifter.

Bestyrelsen drøftede ønsker / input til 2023-budgettet, og der blev foreslået

nye stole til undervisningslokaler i Hovedbygningen (evt. tilknytning af

undervisningsmiljøkonsulent for at få nye perspektiver på indretning af

undervisningslokaler) og fortsat indsats for elevtrivsel (herunder på

kostskolen).

Bestyrelsen opfordrer til, at ledelsen prioriterer nogle af de ting, hvor der

spares i 2022, herunder læremidler og kompetenceudvikling.

3. Udbud af  studieretninger og valgfag (bilag 3)

a. Bestyrelsen drøfter og beslutter skolens udbud af  studieretninger og valgfag i skoleåret

23/24. Ledelsen indstiller at udbud af  studieretninger og valgfag fortsætter uændret ift.

indeværende skoleår.

Bestyrelsen tilslutter sig det foreslåede uændrede udbud af studieretninger og

valgfag.

4. Optagelseskapacitet for skoleåret 23/24.

a. Som led i de nye regler om elevfordeling, som trådte i kraft 1. sept 2022 og derfor gælder

ift optag i kommende 1.g (august 2023), er det besluttet at centralisere

kapacitetsfastsættelsen fra skolerne til Undervisningsministeriet. Skolebestyrelsen skal

derfor ikke fastsætte optagelseskapaciteten, sådan som de plejer. Rektor giver en kort

orientering  om de nye regler og hvad de kommer til at betyde for Sorø Akademi.

KJ orienterede om at Sorø Akademi efter al sandsynlig fortsat vil have 7 spor

(klasser). Det nye kapacitetsfastsættelse er mest usikkert for gymnasier, der er

vokset de seneste år samt for storbygymnasierne, hvor forældreindtægt spiller en
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rolle i fordelingen af eleverne. I vores område vil det stadig være afstandskriteriet, der

er gældende.

5. Beredskabsplan for håndtering af  krænkelser og konflikter (bilag 4)

a. I forlængelse af  klagesagen har undervisningsministeriet opfordret rektor til at udarbejde

beredskabsplan for håndtering af  vold, trusler, krænkelser og konflikter.

b. Skolebestyrelsen bedes drøfte emnet ud fra det medsendte bilag. Herefter vil skolen

igangsætte proces med inddragelse af  relevante medarbejdere.

Skolebestyrelsen drøftede bilaget og havde forskellige ideer og input til processen,

herunder f.eks.

● Opmærksomhed på hvem der har ansvar for evt. at debriefe involverede

medarbejdere

● Opmærksomhed på, om der skal kommunikeres internt/eksternt vedr.

hændelsen. Internt til elever/medarbejdere/forældre/skolebestyrelsen og

eksternt: pressen og evt. ministeriet.

● Eksterne samarbejdspartnere, som vi kan have glæde af at inddrage når vi

udarbejder handleplanerne: Red Barnet, Center for Voldtægtsofre, DCUM,

politiet og kommunen.

● Forebyggelse: fællestimer om samtykkelovgivning mv. og

samf.undervisningen i 1.g.

● Rektor vil, uanset hvordan vi vender og drejer, altid stå med en vurdering i

gråzoner

● Skolebestyrelsen vil gerne se resultatet af arbejdet.

6. 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
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7. Gensidig Orientering

a. Nyt fra eleverne

i. Elevrådet

SC: Elevrådet har afholdt første møde og har konstitueret sig med bl.a. to nye

formænd. Der var fravær, lektiefrister, vandposter, medlemskab af DGS mv på

dagsordenen.

ii. Alumnerådet

KJ: Alumnerådet har holdt første møde og har konstitueret sig. Der holdes

alumnebal i oktober. Alumnerådet arrangerer forskellige aktiviteter i

weekenderne

b. Nyt fra medarbejderne

i. Lærerne

LL: 2g - studierejser fylder, de er afsted i denne uge. De store opgaver, som

f.eks. SRP, venter forude.

ii. Kostlærerne

MW: Nyt“optagelsesritual” på kostskolen var en stor succes og et eksempel

på alumnernes opbakning til at ændre på traditionerne i en respektfuld

retning.

iii. Teknisk/adm. personale

AFP: Skolen skal have ny kostskolepedel

c. Nyt fra ledelsen

SBJ orienterede om skolens whistleblowerordning for bl.a. medarbejdere og eksterne

samarbejdspartnere. For at sikre en upartiskhed ift. skolens daglige ledelse (et

naturligt krav i Justitsministeriets vejledning) vil lederen af Lønsamarbejdet ved

Stenhus påtage sig opgaven med at screene evt. henvendelser på skolens

whistleblowerordning; en opgave som hun i forvejen håndterer for de ca. 20 skoler

som medvirker i Lønsamarbejdets whistleblowerordning. Evt. henvendelser på Sorø

Akademis whistleblowerordning vil blive adresseret til skolens interne

whistleblowerenhed bestående af bestyrelsesformanden, GL-TR, rektor og

administrationschef. Alle krav og hensyn ift. inhabilitet indgår naturligt i fordelingen af
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evt. indkomne sager. Rent teknisk skal skolen benytte Statens Whistleblower System.

Der vil i nær fremtid på skolens hjemmeside blive placeret link til ordningen,

whistleblowerpolitik, m.m.

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer?

HB: Ny Aftale om folkeskole med fokus på bl.a. bedømmelse og formativ evaluering.

Måske kan Akademiet bidrage med erfaringer.

MWJ: Har været med til at lave undersøgelse af hvorfor gymnasieelever bryder regler

såsom plagiering, snyd mv. De unge har svært ved at forstå, hvad man må og ikke

må.

8. Evt.

a. Næste møde afholdes mandag d. 5. december 2022

Ref/ AF
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