Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 7. december
2020 kl. 18.30.
Mødet blev afholdt virtuelt grundet coronasituationen.
Til stede:

Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Helene Bæhr (HB) / grundskolerepræsentant
Niels Bruun de Neergaard (NN) / kostelevforældrerepræsentant
Ann Fuurholt Pedersen (AFP) / TAP repræsentant
Jakob Meibom (JM) / kostlærerrepræsentant
Freja Schloss (FS) / lærerrepræsentant
Mads Bruun Kjærgaard (MB) / elevrepræsentant
Gustav Melhus (GM) / alumnerådsrepræsentant

Fraværende:

Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant
Pia Hvid (PH) / Sorø Kommune

Øvrige:

Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef
Anne Friis Petersen (AF) / vicerektor/referent

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem fra KU
a. Mikkel Willum Johansen Institut for nat.vid.skabelig didaktik.
b. Gensidig præsentation

2. Valg af formand og næstformand
Mikkel Willum Johansen blev valgt som formand.
Bestyrelsen besluttede at udskyde valg af næstformand til næste møde

3. Godkendelse af dagsorden og referat
a. Godkendelse af referat. ( bilag 1)
Ingen kommentarer til dagsordenen.
Ingen kommentarer til referatet.

b. Opfølgning på seneste møde.
Intet at følge op på

4. Økonomi
a. Status på økonomi 2020 (bilag 2 )
i. Adm. chef Sven Bjødstrup redegør i korte træk for aktuel, økonomisk status og
forventninger til årets resultat.
Adm. chef Sven Bjødstrup redegjorde for status ift. skolens økonomi 2020.
Forventningen er, at skolens lønudgifter vil lande på cirka 42,3 mio.kr. og
dermed over de budgetterede 41,5 mio.kr. Det er bl.a. en udløber af
meraktivitet (dvs. flere elever end forudset på Finanslov 2020); med flere
elever er det naturligt, at der skal bruges mere personale, finansieret via
Tillægsbevilling til Finanslov. Derudover har forsinkelse i overgangen til IT
Center Fyn betydet merudgifter til lokal it-support. Driftsudgifter og
egenindtægter følger nogenlunde forventningerne - i hvert fald når man ser
det samlet. Der har i året pga. Covid-19 været markante udsving på de
forskellige aktiviteter. Samlet set er forventningen, at skolen - set på tværs af
de to delregnskaber - kommer ud af året med et nogenlunde neutralt resultat.
Jokeren er imidlertid fortsat de økonomiske konsekvenser af den nye ferielov,
der stadig er endeligt uafklaret, og som i værste fald kan betyde træk på
skolens egenkapital.

b. Budget for 2021 (bilag 3)
i.

Skolens økonomiudvalg (ledelse, medarbejdere og elever) har drøftet budget
2021 på baggrund af skolebestyrelsens overordnede retningslinier på sidste møde.
Sven Bjødstrup gennemgår budget 2021 til skolebestyrelsens orientering og
godkendelse.
SBj orienterede indledningsvis om, at skolen netop idag havde modtaget den
glædelige nyhed om, at skolen i perioden 2021-24 tilføres 0,9 mio.kr. årligt
ifm. indbudgettering af initiativer om styrkede ungdomsuddannelser 2021-24,
dvs. en udløber af finanslovsforhandlingerne for 2021. Dette tal fremgår i
sagens natur ikke af det udsendte budgetforslag, men vil fordele sig med 0,7
mio.kr. til løn og 0,2 m
 io.kr. til drift.
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SBj præsenterede processen for tilblivelse af budget 2021, hvor først
bestyrelsen og siden skolens økonomiudvalg har været med til at prioritere
ressourcerne. Lønforbruget var budgetteret til 42,4 mio.kr. og dermed
nogenlunde på niveau med prognosen for 2020; men dagens melding ændrer
dette. Der blev redegjort for enkelte nedslagspunkter på driften, hvor især kan
nævnes emner tidligere prioriteret af bestyrelsen som bæredygtighed,
elevaktiviteter og undervisning (læremidler og kompetenceudvikling af
lærere). Skolen opretholder investeringen i kommunikation og information, da
denne vurderes at være en væsentlig bidragsyder til at det år efter år lykkes at
fylde skolen og kostskolen op, og dermed sikre skolen en stabil og sund
økonomi. Der blev redegjort for usikkerheden ift. de fremtidige it-udgifter efter
overgangen til IT Center Fyn i efteråret 2020, og redegjort for baggrunden for
selve overgangen. Der blev orienteret om, at ledelsen har skruet en smule op
for grundbevillingen, dvs. det forventede antal elever, men at vurderingen er,
at det stadig er sat lidt til den konservative side. Der blev drøftet om det
måske var på tide at justere prisen for kostskoleophold, efter at denne ikke
har været justeret siden skoleåret 2018/19. Sven Bjødstrup vil til kommende
bestyrelsesmøde producere et notat om sagen med opdaterede beregninger
iht. gældende cirkulære.
NN spurgte ind til forplejningen på kostskolen, da han har hørt at nogle
drenge i 2.g synes der er for lidt mad og er utilfredse med “rationering”. KJ
bekræftede at kostskolens personale har gjort en særlig indsats for at få
særligt 2.g drengene til 1) at tage lidt mindre kød fra måltidets start, så der er
kød til alle, 2) generelt at spise mere tilbehør og mindre kød. Vi har kun
undtagelsesvist oplevet at der ikke har været mad nok. Her i corona-tiden skal
køkkenet betjene 3 buffet’er (3 årgange/primærgrupper) i stedet for normalt 1
buffet, hvilket medfører at der dels er lidt mindre bordplads på de 3 buffet’er
og at genopfyldning tager lidt længere tid. Vi har derfor opfordret alumnerne til
at være tålmodige.
Efter enkelte andre opklarende spørgsmål tog bestyrelsen ledelsens budget til
efterretning.

5. Feriekalender 21/22 (bilag 4)
a. Feriekalender for det kommende skoleår.
Feriekalenderen for skoleåret 21/22 er en fremskrivning af kalenderen for nuværende
skoleår. Der planlægges med tidlig og lang juleferie af hensyn til kostskolen. Desuden
er Kr. Himmelfartsfredagen den 27.maj 2022 en fridag.
Bestyrelsen tilsluttede sig.
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6. Spørgsmål, svar og/eller korte drøftelser.
a. Skolebestyrelsen har indført et nyt, fast punkt, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål
eller foretage korte drøftelser.
MWJ: Hvad kan man gøre for at styrke det sociale under corona?
Det er svært med dageleverne, da restriktionerne giver meget begrænsede
muligheder. Projekt Netwerk, der skal styrke sammenholdet inden for klassen,
hjælper lidt, men studievejledningen og skolens psykoterapeut har mere travlt end
ellers med udfordrede elever.
På kostskolen forsøger Alumnerådet at lave aktiviteter udendørs og indendørs. Den
årlige Kulturtur til Kbh i januar reduceres til et lokalt arrangement.
NN: Er det muligt at bestyrelsen får resultatet af forårets trivselsundersøgelse i
kostskole at se?
Efter en revision af kommentardelen vil Alumnerådet blive præsenteret for resultat, og
derefter kan det videresendes til bestyrelsen.

7. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
MB: Elevrådet har holdt en række møder, herunder et møde med ledelsen
om corona / hybridelever (elever, der er virtuelt med i undervisningen). Her
var der enighed om, at der skulle strammes op omkring hybridundervisningen,
da for mange elever udnyttede situationen. Opstramningen, hvor eleverne nu
skal ringe til rektor/vicerektor for at aftale hybridundervisning, har hjulpet.
Eleverne er gode til at bruge mundbind, mens det kniber mere med
afspritningen.
Informationsudvalget har iværksat muligheden for at følge en elev
skolehverdag på Instagram.

ii. Alumnerådet
GM: Kosteleverne er glade for, at de 6 primærgrupper er blevet til 3
(årgangsvis inddeling), men savner stadig kontakten til de andre årgange.
Diverse arrangementer (juleklip, film, Mortens aften, mv) er velbesøgte.

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
FS: Finanslov 21 er en god nyhed. Opstramningen med hybrideleverne
fungerer godt. Ønske om at Professionel kapitalundersøgelse (psykiskAPV)
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tages op i bestyrelsen. Efteruddannelsesmidlerne bruges ikke fuldt ud,
primært pga. travlhed. Ønske om at det bliver mere attraktivt at efteruddanne
sig, bl.a.ved at der også allokeres tid.
KJ: Vi har fokus på sidstnævnte. Det er et ressourcespørgsmål, som ledelsen
er åben for at drøfte.

ii. Kostlærerne
JM: Kostlærerne prøver at være løsningsorienterede og fastholde så mange
af traditionerne som muligt. Der kan være enkelte elever, der ikke kan
hjemsendes ved en evt nedlukning

iii. Teknisk/adm. personale
AFP: Ikke noget at melde.

c. Nyt fra ledelsen
i. Prof. Kapital - psykisk APV
Ud over en fysisk APV foretager skolen også en psykisk APV (Prof. Kapital)
fra GL (Gymnasielærernes fagforening). Ledelsen og 4 medarbejdere har
været på seminar med andre skoler og blev her benchmark’et dels med
tidligere år og dels med andre skoler og arbejdsmarkedet generelt. Skolen er
er gået frem på de fleste parametre og ligger pænt i forhold til andre. Der er
dog ting at arbejde videre med, såsom planlægning af tværgående aktiviteter,
tidsfrister og kommunikation, herunder arbejdspladskultur (mobning).
Desuden savnes en en overordnet fælles retning og mere
medarbejderinvolvering samt øget gensidig anerkendelse mellem
medarbejderne. Vi er med udspring i SU i gang med en proces.
Bestyrelsen ønskede, at undersøgelsen tages med som punkt på næste
møde.

ii. Corona-situationen
Pt har vi ingen smittetilfælde, men stadig flere nære kontakter samt en
bekymring for medarbejderne, der arbejder i “forreste linje”. Trods de nye
restriktioner må elever bosat i f.eks Slagelse Kommune gerne komme i skole.
Luciaoptog mv aflyst, mens terminsprøverne i 2g og 3g gennemføres.

iii. Holbergs fødselsdag og Juleafslutning
Holbergs fødselsdag blev med succes fejret klassevis med kage,
Holberg-video og kahoot. 3g’ernes tur i Det kongelige Teater foregik allerede
17.nov.
Juleafslutning afvikles klassevis den 19.dec
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iv. Orienteringsaften og brobygning
Der arbejdes på at gøre begge dele virtuelle. Orienteringsaftenen
sandsynligvis som en livestreaming.

d. Nyt fra eksterne bestyrelsesmedlemmer.
HB: Uddannelsesleder Øzkan har været ude på kommunens grundskoler
med Akademiets folder til kommende elever og reklameret for
orienteringsaftenen den 20.jan.
9.klasserne er i gang med deres projektopgave.
MWJ: Universitetet er udfordret af corona. Overraskende at ⅓ af de
studerende ved nat. vid. fakulte harmatematiske/datalogiske fag - med
efterfølgende gode mulighed for job.
CEO: En stigning på over 100 nye medlemmer i Soransk Samfund. Der
arbejdes meget på at aktivere de unge i, og flere unge er kommet i
bestyrelsen.

8. Evt.
a. Uddeling af “Gymnasieforskning” (magasin som skolen abonnerer på)
Udleveres ved næste møde

b. Næste møde afholdes 15. marts 2021

Ref/
AF
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