
Referat af Skolebestyrelsesmøde mandag d. 20. 9. 2021
kl. 17.45
Til stede: Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant
Pia Hvid (PH) / Sorø Kommune
Helene Bæhr (HB) / grundskolerepræsentant
Niels Bruun de Neergaard (NBN) / kostelevforældrerepræsentant
Ann Furholt Pedersen (AFP) / TAP repræsentant
Marianna Windfeldt (MW) / kostlærerrepræsentant
Svend Lyngberg-Larsen (LL) / lærerrepræsentant
Mads Bruun Kjærgaard (MB) / elevrepræsentant
Katrine Wismann (KW) / alumnerådsrepræsentant

Fraværende:

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

Dagsorden

1. Godkendelse af  dagsorden og referat.

a. Godkendelse af  referat. ( bilag 1)

Referatet blev godkendt.

b. Opfølgning på seneste møde.

Indførelsen af den røgfri skole er gået godt.Ved første skolefest blev rygergården erstattet af

en frisk-luftsgård, og det fungerede ligeledes stort set uproblematisk. Udfordringen med

nikotinposer er større og sværere at håndtere.

Coronarestriktioner på skolen er lempet meget pga vaccination, som vi vurderer at over 90%

af elever og lærere har taget imod.

Alle 14 studierejser for 2g og 3g blev gennemført i uge 37- enkelte var dog nødt til at ændre

rejsemål pga. coronarestriktioner.



c. Velkommen til nye medlemmer af  skolebestyrelsen:

i. Alumnerådsrepræsentant: Katrine Wismann

ii. Repræsentant for kostlærerne: Marianna Windfeldt

iii. Repræsentant for daglærerne: Svend Lyngberg Larsen

2. Økonomi

a. Status på økonomi 2021 (bilag 2 )

i. Rektor redegør i korte træk for aktuel, økonomisk status og forventninger til årets

resultat.

Adm.chef Sven Bjødstrup kontakter i disse uger med alle medarbejdere med

budgetansvar for at drøfte forbruget i årets første 8 mdr og tale om forventninger til

årets sidste måneder. På baggrund af eventuelt uforbrugte midler samt

tillægsbevillingen (TB) får vi et overblik over de midler, vi har til rådighed resten af

året. Vi har nedjusteret  forventningen til tillægsbevillingen i årets budget fra 1.1 mio til

0.9 mio, da færre end de oprindeligt optagede 1g-elever er startet på skolen. Desuden

bliver overskuddet på skolens indtægtsdækkede virksomhed mindre end budgetteret

på grund af aflysningen af ministerens Sorø-møde.

Der har været ekstraudgifter til corona-testcenter, øgede udgifter til data/av pga

overgangen til IT-center Fyn (opgradering af lærercomputere) samt opgradering af

lærernes hjemmearbejdspladser.

De store poster på interne statslige overførsler skyldes bl.a. tilskud til ekstra

corona-rengøring, til fagligt efterslæb samt til trivselstiltag.

Der var enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter formanden takkede rektor for

redegørelsen.

b. Budget for 2022 (bilag 3)

i. Skolebestyrelsen drøfter overordnede ønsker og prioriteringer til budget 2022.

ii. Herefter inddrages medarbejder og elever i budgetdrøftelser

iii. Skolebestyrelsen behandler budget 2022 på næste møde i december

Bestyrelsen diskuterede særligt forholdene omkring trivsel efter corona samt

bæredygtighed.

Rektor redegjorde for de trivselstiltag, som skolen allerede har iværksat, dels for 1g

og 2g i sidste skoleår og for alle årgange i dette skoleår. Skolen har engageret firmaet

LINK-kommunikation, som med stor succes har gennemført workshops i klasserne.
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Der er ligeledes arrangeret en trivselsdag for lærerne, hvor LINK ligeledes har et

programpunkt. Der er desuden et arrangement for det teknisk-administrative

personale i støbeskeen.

Der var forslag fra bestyrelsen, at også kosteleverne kunne have gavn af lignende

trivselstiltag.

Konklusion: Bestyrelsen indstiller at trivsel og bæredygtighed skal prioriteres i

budgettet for 2022.

3. Udbud af  studieretninger og valgfag (bilag 4)

a. Bestyrelsen drøfter og beslutter skolens udbud af  studieretninger og valgfag. Skolen har

fået mulighed for økonomisk støtte til en græsk/latin studieretning.

Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved at udbyde græsk/latin studieretningen,

herunder om nogle af de studieretninger, der meget sjældent eller aldrig oprettes, burde tages

ud af udbuddet.

Bestyrelsen besluttede, at skolen i skoleåret 22/23 skal udbyde græsk/latin studieretningen og

samtidig fastholde det øvrige udbud af studieretninger og valgfag.

4. Fastsættelse af  optagelseskapacitet for skoleåret 21/22.

a. Rektor indstiller til skolebestyrelsen at de beslutter skolen fortsætter med samme

optagelseskapacitet som sidste år (og de forrige 8 år): 7 klasser

b. Den samlede kapacitet i kostskolen er 140. Antal pladser til nye 1g kostelever afhænger af

antal kommende 2g og 3g kostelever.

Bestyrelsen besluttede at fastholde optagelseskapaciteten både i dagskolen og i kostskolen

på samme niveau.

5. Kostskolen, formål, kultur og traditioner (bilag 5)

a. Bestyrelsen drøfter rektors notat vedr. livet på kostskolen.

Rektor redegjorde for situationen som beskrevet i notatet (bilag 3).

Kostskoleforældrerepræsentant NBN har fået flere henvendelser fra forældre til kostelever,

som undrer sig over at rektor egenrådigt kan afskaffe traditioner i kostskolen uden at
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bestyrelsen eller soransk samfund bliver hørt. Desuden var der kritik af nogle  kostlæreres

håndtering af efterbehandlingen af “Skjolden”, hvilket har skabt utryghed blandt kosteleverne.

I den efterfølgende diskussion var der i bestyrelsen stor enighed om at traditioner eller anden

adfærd mellem kosteleverne ikke må være ydmygende, voldelig eller tarvelig, mens

fællesskabende traditioner meget gerne må bibeholdes.

Det blev aftalt at afholde et forældremøde i efteråret for kostskolen med deltagelse af rektor

og bestyrelsesformanden, hvor forældrene kan betrygges i at rektor ikke er i gang med at

afskaffe alle traditioner, og hvor rektor får mulighed for at forklare sine tanker om kultur og

traditioner i kostskolen.

Konklusion: Bestyrelsen bakker op omkring rektors line, hvor fællesskabende traditioner

fastholdes, mens traditioner med ydmygende, tarvelige og voldelige elementer ikke er i orden.

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 af bestyrelsesmedlemmerne havde noget til dette punkt.

7. Gensidig Orientering

a. Nyt fra eleverne

i. Elevrådet

Der har været afholdt et enkelt møde, hvor elevrådet har konstitueret sig og valgt

elever til udvalg. Desuden har der været møde i Skolerådet.

ii. Alumnerådet

Der er mange nye medlemmer i alumnerådet, som har valgt formand. Der er

alumnebal på lørdag den 25.9.

b. Nyt fra medarbejderne

i. Lærerne

Det er dejligt at være fysisk tilbage på skolen. Mange lærere har haft travlt med at

arrangere og afvikle de 14 studierejser for alle 2g og 3g-klasser.

ii. Kostlærerne

Det har været en lidt hård start med efterdønningerne af  “Skjolden”. I efteråret er der

alumnebal, Mortens aften, julemiddag og til januar kulturtur, hvor alle kostelever og

-lærere tager til Kbh til forskellige kulturelle arrangementer.
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iii. Teknisk/adm. personale

Ikke noget nyt at melde

c. Nyt fra ledelsen

i. Skolens arbejde med elevtrivsel

Udover de ovenfor nævnte tiltag vil der blive afholdt Tværsmiddag i januar, hvor

eleverne på tværs af årgangene hygger sig med middag og underholdning.

ii. Udd.leder Øzkan Güleryüz skifter job

Vi regner med at ansætte en ny udd.leder leder pr. 1.nov

iii. Ny lærer i historie og samfundsfag

Efter en sen opsigelse lige før sommerferien har vi ansat Ida-Kristine Appelquist som

ny lærer i samfundsfag og historie. Hun starter 1. oktober 2021

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer?

HB: Der er ved at blive ansat skoleledere på to skoler i kommunen

MWJ: Universitetet er i gang udflytning af studiepladser, hvilket nok i stedet vil betyde 10%

nedgang i studiepladser. Man overvejer kollegier i nærheden af store virksomheder i

provinsen til kortere ophold. Digital dannelse på vej i alle uddannelser

8. Evt.

a. Næste møde afholdes mandag d. 6. december 2021

Ref
/AF
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