Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.7. juni 2021
kl. 18.30
Til stede:

Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet
Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant
Niels Bruun de Neergaard (NN) / kostelevforældrerepræsentant
Ann Furholt Pedersen (AFP) / TAP repræsentant
Jakob Meibom (JM) / kostlærerrepræsentant
Gustav Melhus (GM) / alumnerådsrepræsentant

Fraværende:

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Pia Hvid (PH) / Sorø Kommune
Helene Bæhr (HB) / grundskolerepræsentant
Freja Schloss (FS) / lærerrepræsentant
Mads Bruun Kjærgaard (MB) / elevrepræsentant

Øvrige:

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
a. Godkendelse af referat. (se bilag 1)
Referatet godkendt

b. Opfølgning på seneste møde
Valg af næstformand.
2. Valg af næstformand
a. Skolebestyrelsen skal vælge en næstformand blandt de eksterne medlemmer.
Nanna Øhrgaard blev valgt uden modkandidater

3. Økonomi
a. Status på økonomi 2021 (bilag 2 )
KJ gennemgik kort nøgletallene, der ser fine ud med den afvigelse, der altid vil være så tidligt
på året.
Skolen har fået del i den ekstra bevilling, der er målrettet fagligt efterslæb og elevtrivsel. Vores
del er på ca 500.000 kr og kan nu også anvendes på den anden side af sommerferien.

4. Orientering om ændringer i medarbejderstaben
a. Tre fastansatte medarbejdere stopper til sommer.
i. Per Højland, lærer
ii. Mads Tobias Bundsgaard, lærer
iii. Lill Jeannie Olsen, regnskabsmedarbejder
b. To nye fastansatte lærere:
i. (navnene off.gøres når kontrakterne er underskrevet)
ii. fransk-engelsk
iii. Nat.geografi - samfundsfag (pædagogikumstilling)
c. Dertil er vi i gang med at ansætte årsvikarer i hhv. idræt, dansk/psyk, oltidskundskab og
samfundsfag.
d. Derudover pågår rekruttering af ny regnskabsmedarbejder
Der blev spurgt til om det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejder, hvilket KJ kunne
afkræfte. Der har været mange rigtig gode ansøgere til alle årets jobopslag.
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5. Røgfri skole - og røgfri kostskole? (bilag 3)
a.

Folketinget har justeret rygeloven og indført Røgfri Skoletid på alle
ungdomsuddannelser. Skolebestyrelsen skal tage stilling til:
i. Tilføjelse til skolens generelle studie- og ordensregler
ii. I hvilket omfang skal kostskolen også være røgfri?
1) Studie- og ordensregler. Ny lov - sanktioner.
Bestyrelsen diskuterede formuleringerne i forslaget til ændringen af studie- og ordensreglerne samt
udfordringen i at håndhæve forbuddet mod især snus, der er i stigning i takt med at cigaretforbruget er
faldende.
Bestyrelsen konkludere, at studie- og ordensreglerne indholdsmæssigt var ok, men at de bør skrives i
et enklere sprog samt at sanktionsafsnittet skulle blødes lidt op.

2) Kostskolen
KJ orienterede om muligheden for at lave lokale regler for kostskolen.
Bestyrelsen mente ikke , at der bør være totalt rygeforbud på kostskolen, da det er vigtigt at ligestille
kost - og dagelever. Den allerede eksisterende regel om, at forældre til elever under 18 år skal give
rygetilladelse var bestyrelsen enig om skulle fortsætte.
Konklusion: KJ reviderer forslaget til ændring af studie- og ordensreglerne og udsender dette til
bestyrelsens godkendelse.

6. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
ii. Alumnerådet
GM: Der er sommerfest på fredag for alumner. Det er udendørs, og årgangene
blandes. Der er forskellige aktiviteter om eftermiddagen med efterfølgende middag og
en enkelt øl på trappen.
Alumnerne nyder den sidste tid inden ferien, støtter hinanden, læser sammen mv og
udnytter at man nu må være lidt større grupper udendørs.
b. Nyt fra medarbejderne

i. Lærerne og kostlærerene
JM: Der er eksamenstravlhed og mange er i gang med planlægning af næste skoleår,
herunder studierejserne i september.
KJ: der er nedsat en arbejdsgruppe der planlægger noget fagligt/socialt for
lærergruppen. Mange lærere har trukket et stort læs for at styrke elevtrivslen. Stor ros
til lærerne for at være omstillingsparate.
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ii. Teknisk/adm. personale
Intet nyt

c. Nyt fra ledelsen
i. Corona-status:
1. Årsprøver og eksamen
Testcenteret i kantinen holder åbent hver dag. Her tjekkes coronapas og
eleverne får farvet seddel som “passérseddel” til eksamen.
Undervisningsperioden har været forlænget en smule, men det er svært, når
lærerne også har eksamen.

2. Studenter-aktiviteter (Sidste skoledag, huebegivenhed, studentermiddag og
dimission)
Der afholdes studentermiddag på skolen den 24.6, hvor eleverne sidder
klassevis med nogle af deres lærere. Dimissionen bliver i lighed med sidste år
gennemført klassevis den 24.6 med et lille traktement i Fratergården efter
hver dimission. Studenterdagene (huebegivenheden) foregår udendørs og
studenterfoto afvikles efter de til den tid gældende regler.

ii. 2g og 3g studieture til september
Vi planlægger udenlandske studieture for 2g og 3g i uge 37 - der er ingen plan B, da
de indenlandske lejrskoler, hytter og vandrehjem allerede er fuldt booket med bla.
grundskolernes lejrskoler. De har også et efterslæb.

iii. Fortsat fokus på corona-eftervirkninger ift. elevtrivsel i det kommende skoleår.
Der vil i efteråret blive fulgt op på de vellykkede arrangementer med “Link
kommunikation”, som med stor succes gennemførte workshops med 1g og 2g i
foråret.

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer
Formanden: På KU har coronaen ikke sat sit præg på hverken karakterer eller deltagelse.
Måske kan man tage nogle af de virtuelle erfaringer med i fremtiden. Der tilbydes
opfriskningskurser i sommerferien inden studiestart.
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7. Eventuelt
a. Vi skal tage afsked med flg. bestyrelsesmedlemmer:
i. Repræsentant for daglærere, Freja Schloss (Svend Lyngberg overtager fra 1.
august)
ii. Repræsentant for kostlærere, Jakob Meibom. (stopper som kostlærer)
iii. Repræsentant for kostelever, Gustav Melhus (han bliver student)
iv. (måske også Mads - men han kan genvælges)
b. Næste møde afholdes mandag d 13. september 2021
Da uge 37 er studierejseuge, flyttes mødet til den 20.september 2021

Referat
/AF
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