Referat af Skolebestyrelsesmøde, Sorø Akademis Skole
Mandag den 14.06.2018
Til stede:

Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Thomas Luja Falck (TF) /kostelevforældrerepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant
Ole Bent Pedersen(OP) /dagelevforældrerepræsentant
Pia Hvid (PH)/ Sorø Kommune
Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant
Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant
Laura Scharling Dyhr (LD) / elevrepræsentant

Fraværende:

Meiske von Holck (MM) /kostlærerrepræsentant
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Frederik Treschow (FT) / kostelevrepræsentant

Øvrige:

Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Anne Friis Petersen (AF) /vicerektor/referent

Dagsorden
1. Spisning i spisesalen, herefter møde på rektors kontor
Formanden takkede for dejlig grillmad.

2. Godkendelse af dagsorden og referat.
a. Godkendelse af dagsorden og referat. (se bilag 1)
Begge dele blev godkendt

b. Opfølgning på seneste møde.
Se pkt. 5 og 6 på dagens dagsorden

3. Økonomi
a. Status på økonomi 2018 (se bilag 2)
KJ: Skolen har en god økonomi, hvilket primært skyldes, at vi er blevet bedre til at fastholde
elever – både i dagskolen og i kostskolen. Skolen har derfor lidt flere indtægter end
budgetteret på nuværende tidspunkt. Samtidig har vi ikke afholdt helt så mange udgifter som
planlagt, men på en række områder vil det blive indhentet senere på året; Elforbrug,
naturgas, efteruddannelse og lønadministration er eksempler på dette.
Ledelsen forventer en lidt forhøjet tillægsbevilling som følge af de flere elever (som tælles i
september og november) og har allerede opjusteret lønbudgettet og fx ansat nye lærere.

4. Orientering om pensioneringer og nyansatte lærere:
a. Ingen lærere går på pension til sommer. Ingen lærere har (endnu) sagt op.
b. Nye fastansatte:
i. Pelle Bøgild, idræt og fysik. Kommer fra en stilling på Fåborg Gymnasium
ii. Maj-Britt Kjær Lindeblad, engelsk og idræt. Har været ansat som årsvikar på
Sorø Akademis Skole siden november 2016
iii. Mikkel Ullerup Olsen, spansk og engelsk. Skal i pædagogikum fra august. Har
været ansat som årsvikar på Sorø Akademis Skole siden november 2017
c. Ny årsvikar:
i. Rasmus Dylov, naturgeografi. Ansættes som årsvikar på nedsat tid fra 1.
august 2018

5. Sundhedspolitik i kostskolen
a. Skolen planlægger at afholde debatmøder ultimo august/primo september om sundhed for
både kostskolens elever og forældre og for alle elever og forældre. Her vil fx ideen om totalt
rygeforbud i kostskolen blive debatteret.
ii. Vi har kontakt til Jens Christian Holm, overlæge med speciale i
børne/ungesundhed – primært overvægt. Vi har talt med ham om at komme
med et oplæg til debat om unges sundhed mere generelt i forbindelse med
kostskolens debataften.
iii. Vi har også kontakt til Kathrine Krone, som er journalist og tidligere vært på
TV2-programmet ”Skål Danmark” som gik tæt på danskernes alkoholvaner og
– kultur. Hende vil vi gerne have til at komme til et arrangement for alle
skolens elever og forældre.
Bestyrelsen synes godt om initiativerne. Det blev dog fremhævet, at det er vigtigt, at der i
annonceringen af arrangementet med Jens Christian Holm også fokuseres på mental
sundhed. TF tilbød at skrive et oplæg til arrangementet.
b. Se punkt 6b.

6. Studie- og ordensregler
a. På baggrund af møde med repræsentanter for elever og lærere har rektor udarbejdet forslag
til nye studie- og ordensregler (se bilag 3). De fremsendes til orientering til bestyrelsen.
Rektor ønsker at få studie- og ordensreglerne behandlet i elevråd og pædagogisk råd inden
endelig vedtagelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen synes godt om (det ikke helt færdigskrevne) forslag. Der blev forslået, at
skolens værdigrundlag blev indskrevet i reglerne samt at der også bliver lavet en

overskuelig ”pixi”-udgave af studie- og ordensreglerne. Desuden foreslog bestyrelsen, at alle
medarbejder- og elevgrupper står som underskrivere.
b. Rektor indstiller til bestyrelsen at tage beslutning om igen at forbyde rygning på skolens
område med virkning fra 1. august 2018.
Bestyrelsen besluttede, at rygning forbydes på Akademigrunden med virkning fra 1.august
2018.

7. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
LD: Elevrådet klar til overdragelse til nye elever efter sommerferien
KJ: Dette skoleårs elevråd har været meget aktivt med to gode formænd og mange
aktive elever. Mange gode initiativer. Eksempler er kaffeautomater opsat rundt om på
skolen, hvilket fremover bl.a. vil betyde, at kosteleverne ikke længere skal/kan hente
kaffe mv. i køkkenet i pauserne. Vandautomater og skamler i kantinen er andre
eksempler samt oprettelse af et elev-PU, der har behandlet f.eks. opgaveaflevering og
karakterlegitimitet.
ii. Alumnerådet
KJ: Velfungerende alumneråd, der bl.a. har lavet evaluering af de fysiske rammer og
diverse aktiviteter samt af kostlærerne.
c. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
BW: OK18 blev vedtaget med stort flertal. Der bliver inden sommerferien forhandlet
en runde Ny løn.
Opgavefordelingen for lærerne for skoleåret 18/19 er klar - med fuld åbenhed om alles
arbejdsopgaver.
ii. Kostlærerne
iii. Teknisk/adm personale
LSt: Vagtmesteren er sygemeldt (nyt knæ), hvorfor der er ansat en sygevikar i
pedelkorpset. Kontoret har travl periode. Det går godt i køkkenet efter
sygdomsperioder. Køkkenpersonalet er kede af, at kostelevkøkkenet stopper, da det
var god mulighed for at lære eleverne bedre at kende.

d. Nyt fra ledelsen
i. Reformen år 2; herunder projekt om FNs verdensmål.
AT-forløbene er erstattet af ”fagligt samspil”, hvor 2g’ernes ene projekt handler om
FNs verdensmål.

ii. Nyt ”Dashboard” med informationer om gymnasiernes resultater
KJ viste eksempler på anvendelsen af ministeriets nye hjemmeside,
uddannelsesstatistik.dk.
iii. Ny kostlærer pr.1.aug 18: Brian Oechsler-Christensen flytter ind i Klosterporten og
MM flytter fra Klosterporten og ind på Bülow-Heise.

e. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
OK spurgte til 9.klassernes sidste skoledag i parken – den forløb fint.

8. Dimission den 29.6

a. Skolebestyrelsen er inviteret til at deltage i dimissionen (uden ledsager). Tilmelding til
dimissionen sker på bestyrelsesmødet under dette punkt.

9. Evt
a. Afsked med bestyrelsesmedlemmer:
iv. Forældrerepræsentanter Thomas Luja Falck og Ole Bent Pedersen. Begge
har siddet i skolebestyrelsen i 2 år.
v. Medarbejderrepræsentant TAP Linda Mariane Stokholm, som efter
sommerferien afløses af skolebibliotekar Ann Fuhrholt Petersen. Linda har
sidder i skolebestyrelsen i 12 år. TAP-rådet har besluttet at det er den
siddende TAP-formand, der er TAP-repræsentant i bestyrelsen
vi. Elevrepræsentant Laura Scharling Dyhr, som bliver student. Frederik, som
starter i 3g til august, har mulighed for at fortsætte.
b. Vi regner med at få valgt forældrerepræsentanter i forbindelse med debatarrangement efter
sommerferien. Elevråd og Alumneråd udpeger nye elevrepræsentanter inden næste møde.
c. Uddeling af magasinet ”Gymnasieforskning” til bestyrelsen.
d. Kommende møder: 17. september og 10. december 2018

Referent
AF

