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Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.17. juni 2019  
  

Til stede:   Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand 

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund 

Rikke Leander (RL) /dagelevforældrerepræsentant 

Peter Raasø (PR) / kostelevforældrerepræsentant 

Freja Schloss (FS) /lærerrepræsentant 

Jakob Meibom (JM) / kostlærerrepræsentant 

Frederik Grube (FG) / elevrepræsentant 

Magnus Hanevold (MH) / kostelevrepræsentant 

 

Fraværende:  Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant 

Pia Hviid (PH)/ Sorø Kommune 

Ann Fuurholt Pedersen (AFP) /TAP repræsentant 

 

Øvrige:   Kristian Jacobsen (KJ) / rektor 

Anne Friis Petersen (AF) /vicerektor/referent 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat.  

a. Godkendelse af referat. (se bilag 1) 

Referatet godkendt med følgende tilføjelse til pkt 4b: Denne skepsis beror på, at 

lærerene lærerne synes, at QTI har mere fokus på læreren som person end på selve 

undervisningen.  

 

b. Opfølgning på seneste møde 

Der er nedsat en hurtigtarbejdende evalueringsarbejdsgruppe, der igangsætter en 

proces umiddelbart efter sommerferien. 

 

c. Velkommen til ny repræsentant for kostlærerne, Jakob Meibom.  

Gensidig præsentation af bestyrelsen og den nyvalgte kostlærerrepræsentant Jakob 

Meibom. 
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2. Økonomi  

a. Status på økonomi 2019 (bilag 2 )  

Rektor præsenterede kort en status, hvoraf det fremgik, at der ikke er grund til 

bekymring. Både på løn- og driftssiden ser det rigtig fornuftigt ud.  

Trods den lidt mindre søgning til kommende 1g er det samlede elevtal højt, og da der 

er budgetteret lidt konservativt, vil tillægsbevillingen blive større end budgetteret. 

 

3. Orientering om elevtal og holdoprettelser 

a. Nye optagelseskrav, skriftlig optagelsesprøve mv.  

Skolen har haft 6 ansøgere til den landsdækkende optagelsesprøve den 14.6, som 

følge af de nye optagelsesregler til ungdomsuddannelserne. Ansøgerne skal 

efterfølgende til en samtale hos rektor. 

 

b. Søgetal 1.g – status på elevtal i kommende 2.g og 3.g 

Skolen har haft ca. 190 ansøgere til 1g, heraf 52 elever, der også optages på 

kostskolen. Ansøgertallet har været lidt mindre end normalt, til gengæld har vi mange 

elever i både kommende 2g og 3g. Kostskolen er fyldt op, og der er venteliste.  

 

c. Oprettelse af valghold på baggrund af elevernes ønsker. (bilag 3)  

AF orienterede om oprettelsen af valghold i næste skoleår. 3g-eleverne har som følge 

af gymnasiereformen et ekstra valgfag, men trods dette har der ikke været tilslutning 

nok til fag som latin og retorik, som vi normalt opretter. Tysk fortsætter A oprettes 

trods de få elever i et forsøg på at styrke fremmedsprogene.  

 

4. Orientering om ændringer i lærerkollegiet 

a. Ingen lærere stopper til sommer.  

b. Tre nye fastansatte lærere:  

i. Jens Chr. Larsen, matematik og filosofi. (fuld tid)  

ii. Lars Ole Justesen, fysik og kemi (fuld tid)  

iii. Elisabeth Ganderup, naturgeografi (halv tid) 

Desuden ansættes 3 vikarer til delvis dækning af de langtidssygemeldte læreres 

undervisning. 
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5. Studieture 

a. Best.medlem Rikke Leander ønsker at drøfte den økonomiske ramme for studieturene. 

Hun har spurgt: Prisen for studietur: Jeg synes priserne er høje ift, hvis man selv køber en 

tur til pågældende rejsemål. Tænker om I måske er underlagt statens indkøbsaftaler? Kan 

vi kaste lys over dette? 

b. Skolen planlægger og afvikler studieture for max 4500 kr. pr elev. Dog kan elever, som 

deltager i vores udveksling med Peble Hill High School i Syracuse NY, opleve at skulle 

betale helt op til 8000 kr. for turen.  

 

Studierejserne købes som grupperejser med fly og hotel, så de er dækket af 

rejsegarantifonden. Der indgår entreer og transport på destinationen, mens lærernes 

rejse er betalt af skolen. Skolen er selvforsikret, og derfor kan rejserne ikke 

arrangeres uden rejsegaranti. Økonomisk pressede familier kan søge om støtte til 

studierejsen via Kulturfonden.  

Bestyrelsen opfordrede til standardisering af rejseregnskabet samt til overvejelser om 

mere klimavenlige rejsemåder. 

 

6. Planlægning og aflysning af undervisning 

a. Best. Medlem Rikke Leander har spurgt: ”Timer pr fag: Jeg har tidligere hørt fra andre 

gymnasier, at man overbudgetterer antal timer pr fag, fordi man kalkulerer med et antal 

aflyste timer i løbet af året? Hvordan fungerer det egentlig?” 

 

En overbudgettering af lektioner i alle fag vil betyde et noget større ugentligt skema. 

Desuden vil evt. ikke aflyste lektioner skulle aflyses i den sidste del af skoleåret, 

hvilket er uheldigt. Skolen forsøger i stedet at ”reparere” på skemaerne fra uge til 

uge, således at hold, der er bagud, prioriteres højst, hvis der er andre aflysninger i 

skemaet. 

Langt de fleste hold lander inden for ca 5% afvigelse fra normen. 

 

 

7. Gensidig Orientering 

a. Nyt fra eleverne 

i. Elevrådet 

FG: Elevrådet havde sidste møde den 10.5, hvor der blev samlet op på 

skoleåret og set frem mod det nye skoleår. 

 

ii. Alumnerådet 

MH: Som noget nyt har der som en markering af afslutningen på året været 

afholdt sommerfest for hele kostskolen, hvilket var en stor succes. 
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b. Nyt fra medarbejderne 

i. Lærerne 

FS: Der bliver i næste skoleår ændret på frikvartererne, så der bliver en 

længere pause både formiddag og eftermiddag. Desuden indlægges som et 

forsøg en hultime i skemaet hver anden uge til møder, særlige aktiviteter med 

lærere/elever mv. 

Lærerne synes, at ressourceanvendelsen til eksamination/censur af små hold 

er for stor. 

 

ii. Kostlærerne 

JM: Der er indført ”Klausur” på kostskolen i eksamensperioden for at 

alumnerne tager ekstra hensyn til hinanden. Ønske om førstehjælpskursus for 

kostskolens medarbejdere. 

 

iii. Teknisk/adm. Personale 

AFP fraværende 

 

c. Nyt fra ledelsen 

i. Langtidssyge medarbejdere 

De 3 langtidssygemeldte lærere vil blive næsten fuldt vikardækket i perioden 

efter sommerferien således, at de langsomt kan indfases i undervisningen. 

 

ii. Arbejdsgruppe vedr. evaluering 

Se under pkt 1b 

 

iii. 2.a valgdebat m. stort sikkerhedsopbud pga. Rasmus Paludan. 

Eleverne i 2a havde selv inviteret alle opstillingsberettigede partier og dermed 

også Rasmus Palludan. Ledelsen valgte at bakke op trods det ekstra 

sikkerhedsopbud. Eleverne og i særdeleshed 2a skal have stor ros, respekt 

og anerkendelse for afviklingen af valgarrangementet. 

  

iv. Rektor har som led i den demokratiske dannelse arbejdet pædagogisk med 

alumnerne om det såkaldte ”optagelsesritual”. Det er vigtigt, at det, der 

foregår, kan se dagens lys og ikke indeholder ydmygende elementer 

 

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer 

            Ingen bestyrelsesmedlemmer havde nyt at berette 
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8. Evt.  

a. Næste møde afholdes 16. september 2019  

b. RL spurgte om der er tilbageholdenhed med 12-taller til eksamen, hvilket lærerne 

ikke mente er tilfældet. 

c. RL: Kunne der indføres et punkt på bestyrelsesmøderne, hvor medlemmerne kan 

komme med spørgsmål. 

Dette blev positivt modtaget af bestyrelsen. 

 

Referat /AF 


