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Referat af Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 18.09.2017 
 
Til stede:   Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand 

Thomas Luja Falck (TF) /kostelevforældrerepræsentant 

Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant 

Gert Jørgensen (GJ) / Sorø kommune 

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund 

Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant 

Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant 

Meiske von Holck (MM) /kostlærerrepræsentant 

Frederik Treschow (FT) / kostelevrepræsentant 

Laura Scharling Dyhr (LD) / elevrepræsentant 

 

 

Fraværende:  Ole Bent Pedersen(OP) /dagelevforældrerepræsentant 

 

 

 

Øvrige:   Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef 

Kristian Jacobsen (KJ) / rektor 

Anne Friis Petersen (AF) /vicerektor/referent 

 
Dagsorden  
 
1. Spisning i spisesalen, herefter møde på rektors kontor  

 
Formanden takkede for maden.                

 

 
2. Godkendelse af dagsorden og referat.  

 
a. Godkendelse af referat. (se bilag 1) 

 
Referatet godkendes 
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b. Opfølgning på seneste møde  
 
Der er kommet ny bekendtgørelse om Studie- og ordensregler. Disse skal effektueres 
på skolerne inden 1.oktober, hvilket er umuligt at overholde. Rektor laver forslag til nye 
studie- og ordensregler, som kommer på bestyrelsesmødet i december. 

 
 
 

3. Status på økonomien.  

a. Adm.chef Sven Bjødstrup gennemgik regnskabet for årets første 8 måneder. 

(Bilag 2) 

 

SBj redegjorde for status efter årets 8 første måneder. Økonomien er sund og 

tingene går som forventet. Efter august regnskabet har skolen et realiseret overskud 

på ca. 0,4 mio.kr., især takket være et overskud på den indtægtsdækkede 

virksomhed. Skolen håber at kunne realisere ekstra tilførsel på Tillægsbevilling 2017 

som følge af meraktivitet (flere elever end forudset på Finanslov 2017), og lykkes det 

at fastholde 1g'erne igennem grundforløbet kan skolen blive positivt overrasket med 

en TB-tilførsel på 0,6 mio.kr. mod budgetteret 0,4 mio.kr. Samlet set er ambitionen 

uændret, nemlig at ramme 0 eller så tæt derpå som muligt. 

 
Efter enkelte opfølgende spørgsmål tog bestyrelsen budgetopfølgningen til 

efterretning og noterede sig, at der synes at være godt styr på skolens økonomi. 

Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at sikre at afsatte midler til henholdsvis 

kompetenceudvikling og læremidler bruges til de tiltænke formål, jf. at dette har en 

vigtig betydning for kvaliteten af undervisningen. 
 

 
4. Førstebehandling af budget 2018 
 

a. Adm.chef og rektor gennemgik finanslovsforslaget og konsekvenserne for 

Sorø Akademi. Herefter drøftede bestyrelsen prioriteringer forud for 

budgetlægningen. Endelig budget fremlægges og godkendes på 

bestyrelsesmødet i december. (Bilag 3)  

 

SBj redegjorde for det præsenterede finanslovsforslag for 2018, hvormed de årlige 

2% omprioriteringsbidrag fortsættes til foreløbig 2021. Omvendt betyder en 

regulering af skolens grundbevilling for den generelle pris- og lønudvikling, at vi kan 

udskyde både lønudfordringen og driftsudfordringen med ét år til henholdsvis 2020 

og 2019. 
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I den efterfølgende drøftelse om prioriteringer af de såkaldt "styrbare" driftsudgifter 

var bestyrelsens holdning uændret, nemlig at kerneydelsen - undervisning - skal 

prioriteres også i 2018. Bestyrelsen overlader det derudover til skolens ledelse af 

udarbejde et budgetforslag før bestyrelsesmødet i december med inddragelse af 

skolens økonomiudvalg og samarbejdsudvalg. 

 

 

 5. Justering af kostskoleegenbetaling 
 

a. Som følge af finanslovsforslag 2018, hvor skolens egne indtægter (de 

indtægter, som ikke er bevillinger fra staten) er pris- og løntalsreguleret, 

forventer skolen at egenbetalingen til kostskolen reguleres fra 48.000 kr til 

50.000 kr årligt fra 1/8 2018.  Rektor er i dialog med ministeriet om dette og 

forventer at reguleringen kommer til at indgå som del af budget 2018. 

  

SBj og KJ redegjorde for ønsket om til UVM at indstille en stigning i kostelevernes 

egenbetaling fra 48.000 kr./år til 50.000 kr./år med effekt fra starten af skoleåret 

2018/19. Sidste prisstigning skete for to år siden. 

 

Bestyrelsen tog positivt imod forslaget og bakker op om ledelsens ønske, idet det 

blev foreslået at overveje en model med automatisk årlig regulering af 

egenbetalingen efter prisindekset, så vidt muligt. Bestyrelsen ser frem til at høre nyt i 

sagen, når budget 2018 præsenteres i december. 

 
b. Skolens øvrige indtægter fra fx sommerhøjskole og ministerens Sorømøde 

reguleres tilsvarende 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 

 
 
 
 
6.  Gensidig Orientering  
 

a. Nyt fra eleverne  
i. Elevrådet (LD) 

Har kun nået at holde et enkelt møde, så ikke noget nyt endnu 
 

ii. Alumnerådet (FT) 
Har diskuteret problemerne ved muligheden for tracking af nøgler i det nye 
nøglesystem. På opfordring vil rektor se på udarbejdelsen af en politik for 
nøgletracking. 
Særlig pigerne synes, at der er for lidt lys til udendørs motion i vinterperioden. 
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b.  Nyt fra medarbejderne  

i. Lærerne (BW) 

Lærerne arbejder hårdt med reformimplementering i 1g. 

Den nye lønpolitik er meget snart klar. Bestyrelsen vil gerne se lønpolitikken, 

når den foreligger 

Der har været nogle klagesager, der har givet anledning til, at rektor har 

udfærdiget et notat om behandling af alle typer af klager. Bestyrelsen vil gerne 

se notatet, når det er færdigskrevet. 

Vi har fået en række nye kolleger, så lærer-elev ratioen er faldende. 

 

ii. Kostlærerne (MM) 

Der er kommet 3 nye kostlærere, så der nu er fuld bemanding i kostskolen igen. 

De nye og resten af kostlærerne er kommet godt i gang med skoleåret. 

Den nyindførte obligatoriske morgenmad for alle alumner giver en god start på 

dagen, både sundhedsmæssigt og socialt. 

Der er godt gang i elevdrevne efter-skole aktiviteterne, bl.a.  badminton, rugby 

Lanciers-øvning, fægtning, cricket mv.  

Alumnebal den 30.9 med 1920’erne-tema.  

Hverdagscaféen kører fint med frivillig bistand fra alumner.  

 

iii. Teknisk/adm personale (LSt) 
Der kommer flere alumner til alle måltider, hvilket er positivt, men også kan 
mærkes med ekstra travlhed i køkkenet.  
Der er god stemning generelt blandt TAP-personalet. 

 
c. Nyt fra ledelsen  

i. Sidste nyt om reformimplementering (bl.a. grundforløbet). 

Vi er i fuld gang med at orientere 1g’erne om valg af 2.fremmedsprog og 

studieretninger. Det virker som en ”god” årgang, der er meget lydhøre over for 

det, de bliver informeret om. Desuden virker det som om at de socialt fungerer 

godt. 

ii. Vellykket idrætsdag. 
Vi havde en rigtig fin idrætsdag med stort engagement fra både elever og 
lærere, godt hjulpet på vej af fantastisk vejr. 

iii. Løfteevne. 
Fra sidste års triste sidsteplads i Dansk Erhvervs undersøgelse af løfteevne er 
vi i år rykket så meget op, at vi blev kontaktet af Dansk Erhverv for at høre, 
hvilke tiltag vi havde foretaget.  

 

 
 



 

5 

 

 
 
 

d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer  
JTN: Lidt mindre søgning til KU, men der er fyldt op. 
GJ: Regions- og kommunalvalg i november. I den forbindelse er der rettet henvendelse 
til skolen om at sætte (upolitisk) fokus på valget på Akademiet i samarbejde med 
samfundsfagslærere og -elever.  
CEO: Tak fra Soransk Samfund for det gode samarbejde. 
 

 
 
7.   Udbud af studieretninger og valgfag 2018 

a. Rektor indstiller til skolebestyrelsen at fortsætte med det nuværende udbud af 
studieretninger og valgfag. (Se bilag 4) 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 
 
 

 
8.   Fastlæggelse af skolens optagelseskapacitet 2018 

a. Rektor indstiller til bestyrelsen at optagelseskapaciteten fortsat er 7 klasser á 29 
elever = 203 elever. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 
 

b. Rektor indstiller til bestyrelsen at kostskolekapaciteten fastsættes til 141, 
svarende til antallet af værelser på kostskolen. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 

 
 
 
9. Evt.  

 
a. Kommende møder: 11.dec 2017, 19.mar 2018, 11.jun 2018 
b. Der blev spurgt ind, hvordan det går med reglerne om euforiserende stoffer og skolens 

rygepolitik. 
Der har endnu ingen sager været om euforiserende stoffer. Der har været en 
forebyggende indsats fra politiet i forbindelse med den netop afholdte skolefest. 
Kostlærerne tager snarest fat på en undersøgelse blandt kostskoleelever og -forældre 
om muligheden for en røgfri kostskole - og dermed også en røgfri dagskole.  

 
 
Referent 
AF 


