Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 8. juni 2020
kl. 19.00
Til stede:

Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Rikke Leander (RL) /dagelevforældrerepræsentant
Peter Raasø (PR) / kostelevforældrerepræsentant
Ann Fuurholt Pedersen (AFP) /TAP repræsentant
Axel Forum Møller (AM) / kostelevrepræsentant
Jakob Meibom (JM) / kostlærerrepræsentant
Freja Schloss (FS) /lærerrepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant

Fraværende:

Sofie Lærkesen Holm (SH) / elevrepræsentant
Pia Hviid (PH)/ Sorø Kommune

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. (se bilag 1)
Til dagsordenen tilføjes Pkt 6 Spørgsmål fra bestyrelsen.
Referatet blev godkendt.

b. Opfølgning på seneste møde
Ingen bemærkninger.

2. Økonomi
a. Årsregnskab 2019 (udskudt fra tidligere møde) (bilag 2)
i. Adm.chef Sven Bjødstrup gennemgår årsregnskabet som er godkendt i
Undervisningsministeriet.
ii. Rektor Kristian Jacobsen gennemgår målopfyldelsen af skolens resultatkontrakt
for 2019 (indeholdt i årsrapporten) og orienterer om Mål og Resultatplan for 2020
(bilag 3).
På baggrund af skolens Årsrapport 2019 redegjorde adm.chef Sven Bjødstrup for
skolens årsresultat 2019. Året resulterede i et underskud på 0,3 mio.kr. på tværs af
skolens to delregnskaber forårsaget af især aflysningen af årets Sorø-møde samt
ekstraordinære vikarudgifter ifm. langtidssygemeldinger. Underskuddet har ikke givet
anledning til bemærkninger fra Undervisningsministeriets side og fratrækkes skolens
egenkapital, der herefter er 2,6 mio.kr. Årets lønforbrug var - opgjort i pct. af samlede
udgifter - på niveau med tidligere år. Læremidler og kompetencemidler - begge emner
som er prioriteret af bestyrelsen - er forbrugt som budgetteret. Egenindtægterne lå
højere end forventet, bl.a. på baggrund af donationer fra Stiftelsen Sorø Akademi til
etablering af elevator og foodlab. Årets tillægsbevilling til finanslov blev større end
forventet pga. fortsat god søgning og lavt frafald.
Efterfølgende redegjorde rektor for målopfyldelsen på Mål og Resultatplan 2019 som
også behandles i skolens årsrapport..
Efter enkelte spørgsmål og refleksioner tog bestyrelsen årsrapporten til efterretning
med tilfredshed.

b. Status på økonomi 2020 (bilag 4 )
Adm.chef Sven Bjødstrup gennemgik skolens økonomi 1/3 inde i regnskabsåret. Driften har
oplevet færre udgifter end budgetteret ifm. nedlukningen grundet Corona, men det er
forventningen at meget aktivitet - f.eks. ift. bestilling af undervisningsmidler og elevaktiviteter vil blive indhentet i takt med at tingene normaliseres. Ift. økonomiske konsekvenser ifm.
Corona har skolen givet kosteleverne nedslag ift. de sparede udgifter til indkøb af råvarer til
produktion af måltider i kostskolen; og har ansøgt centrale puljer om midler til yderligere
kompensation ifm. hjemsendelse af kosteleverne. Den nødvendige ekstra rengøring iht.
sundhedsstyrelsens anbefalinger er primært sket ved omlægning, dvs. at skolen - udover til
indkøb af håndsprit - ikke vil opleve merudgifter i væsentligt omfang ifm. Corona-situationen.
Nu hvor årets søgning er kendt, og skole og kostskole endnu engang er fyldt, tegner det til at
årets tillægsbevilling bliver en smule større end budgetteret. Samlet set ser tingene således
fornuftige ud på nuværende tidspunkt af året. Årets jokere ift. økonomi er værdien af
indefrysningen af skyldig ferie ifm. den nye ferielov samt udgifterne ifm. skolens overgang til
IT Center Fyn.
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3. Orientering om elevtal og holdoprettelser
a. Status på optagelse til kommende 1.g samt status på elevtal i kommende 2.g og 3.g
Rektor orienterede om de flotte søgetal. Vi starter med 30 elever i alle 1g klasserne.
Status på kommende 2g er ca 188 elever og ca 200 elever i 3g.

b. Oprettelse af valghold på baggrund af elevernes ønsker.
Vicerektor oplyste, at der er for lille tilslutning til fortsættertysk og -fransk på A-niveau.
Det samme gælder for kemi , fysik og informatik som naturvidenskabeligt B-valgfag.
Til gengæld opretter skolen næste år et mediefag B-valgfag.
Det øvrige søgemønster er nogenlunde som vanligt.
Der oprettes ikke dramatik for de nye 1g’er, da for få havde ønsket dette.

4. Orientering om ændringer i lærerkollegiet
a. To fastansatte lærere stopper til sommer.
i. Henrik Juul Hansen (tysk, dansk og st.vejleder)
ii. Elsebet Buhl Jørgensen (dansk og fransk)
b. Tre nye fastansatte lærere:
i. Akila Karunenthiran (dansk og psykologi) skal i pædagogikum
ii. Ida Kindtler Skov (fransk, dansk og engelsk samt ny kostlærer)
iii. David Taub Pedersen (tysk, oldtidskundskab og latin)
c. Dertil er vi i gang med at ansætte en barselsvikar og en vikar for Akila, som skal i
pædagogikum.
5. Ny optagelsesprocedure for kostskolen (bilag 5)
a. Rektor ønsker at skolebestyrelsen drøfter forslag til ny procedure for optagelse i
kostskolen for at få input til processen inden den iværksættes.
Rektor orienterede kort om baggrunden for forslaget om ny optagelsesprocedure. Det er for
svært at udvælge de kommende elever, da stort set alle er lige kvalificerede.
Bestyrelsen drøftede problematikken og kom med mange relevante input om sikring af
diversitet (kønsmæssigt, internationale elever, elever fra Grønland/Færøerne,
socioøkonomisk), tryghed, optagelsessamtaler mv.
Rektor takkede for gode input til den videre proces.
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6. Spørgsmål fra bestyrelsen
RL spurgte til omfanget af klager og hvor mange af disse, der fremmes.
Rektor svarede, at eleverne i forbindelse med eksamensorienteringen oplyses om klagemulighed og
-vejledning. I forbindelse med eksamen kan der klages over 1) gennemførelsen 2) grundlaget og 3)
bedømmelsen.
Der er i gennemsnit ca 7-8 klager pr. år, hvoraf ca halvdelen fremmes. Kun ganske få får medhold
Klager over undervisningen / lærere ender meget sjældent som formelle klager, da det oftest er mere
konstruktiv at få løst en uoverensstemmelse uden en formel klage.

7. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
AM: Elevrådet har holdt afsluttende møde om bl.a virtuel undervisning, der til tider har
været udfordrende bl.a. pga. de mange forskellige platforme. Desuden blev det aflyste
Vandbal diskuteret.

ii. Alumnerådet
AM: Har ikke haft møde, men vil arrangere afskedsreception for Meiske, der stopper
som kostlærer.

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
FS: Det har været godt at se eleverne igen efter genåbningen
Lærerne er usikre på, hvilke retningslinier, der gælder ift sommerferien i udlandet og
om en evt selvbetalt 14 dages karantæne bliver aktuel. Også i forhold til eleverne.

ii. Kostlærerne
JM: Genåbningen er gået ok, først med 3g og siden med 1g og 2g kostelever.
Spisning går fint, mens det er lidt sværere håndtere livet på kostskolen.
Er i gange med at planlægge det nye skoleår.

iii. Teknisk/adm. personale
AFP: Den nye teknisk serviceleder Morten Pedersen er startet, mens køkkenchef
Linda Stokholm har opsagt sin stilling.
Bogafleveringen er planlagt.
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c. Nyt fra ledelsen
i. Corona-status:
1. Årsprøver og eksamen
Skolen gennemfører de obligatoriske årsprøver i 1g og 2g, mens de officielle
eksamener afvikles efter nødbekendtgørelse. 1g og 2g har sidste skoledag
den 12.juni, da lærerne er optaget af SRP eksamen og censur i uge 25.

2. Studenteraktiviteter (Sidste skoledag, huebegivenhed, studentermiddag og
dimission)
Sidste skoledag for 3g markeres den 11.juni med klassevis morgenmad og
hygge med lærerne.
Huebegivenhed afvikles 22.-24.juni, hvor et begrænset antal
familiemedlemmer og venner er velkomne.
Studentermiddagen aflyses.
Dimission afvikles klassevis med forældre torsdag den 25.juni
Studenterbillede tages inden afgangen i studentervognene den 26.juni.

ii. 2g studieture til september udsættes
Turene udsættes til 3g efteråret 2021, dog vil der blive arrangeret en tur med
overnatning i september 2020 for 2g klasserne.

iii. Fokus på corona-eftervirkninger ift. elevtrivsel i det kommende skoleår.
Særlig de nuværende 1g’er har været påvirket af fraværet fra skolen, da de kun har
haft kort tid til at socialisere sig inden nedlukningen.
Der bliver generelt fokus på trivslen i det nye skoleår.

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer
OK spurgte om skolen har fået nogle brugbare erfaringer i forbindelse med
Corona-krisen.
Rektor har observeret en stor gensidig anerkendelse på alle niveauer og er blevet bekræftet i
vigtigheden af det fysiske møde. Virtuelle elementer tages med i den fysiske undervisning.
Det er en god idé med systematisk indsamling af erfaringer og evaluering.
Lærerne efterlyser, at der i lignende situation opnås enighed om bestemte programmer /
platforme.
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8. Eventuelt
a. Vi skal tage afsked med flg. bestyrelsesmedlemmer:
i. Formand Jesper Tang Nielsen (stopper pga jobskifte)
ii. Skoleleder Ole Kristensen (skolelederne har valgt en anden repræsentant, Helene
Bähr, som tiltræder 1. august)
iii. 2 forældrerepræsentanter (vælges for 2 år ad gangen. Nye repr. vælges til august)
iv. 2 elevrepræsentanter (vælges for 1 år ad gangen)
b. Næste møde afholdes mandag d 14. september 2020

Ref
/AF

6

