Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 15. april
2021 kl. 18.30 - 20.30
Til stede:

Mikkel Willum Johansen (MWJ) / repræsentant fra Københavns Universitet
Pia Hvid (PH) / Sorø Kommune
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:

Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Nanna Øhrgaard (NØ) / dagelevforældrerepræsentant

Øvrige:

Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Sven Bjødstrup (SBj) / administrationschef
Marianna Windfeldt/ Lærernes tillidsrepræsentant
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 tages op på næste møde.

2. Årsrapport 2020 (bilag 2)
a. Adm. Chef Sven Bjødstrup gennemgår skolens årsrapport og mål- og resultatplan.
Sven Bjødstrup præsenterede skolens Årsrapport 2020. Årsresultatet for et år præget af
Covid-19 og de økonomiske konsekvenser af den nye ferielov blev et overskud på ca. 16.000
kr., hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende. Lønforbruget på 42,7 mio.kr. svarer til 74 pct.
af de samlede omkostninger på skoledriften, hvilket er lidt over niveau og skyldes ændret
opgørelse af ferieforpligtelsen. Fsva. områder prioriteret af bestyrelsen havde læremidler fået
tilført 0,1 mio.kr. ekstra, kompetenceudvikling af lærere havde et underforbrug på 0,1 mio.kr.
og bæredygtighedsarbejdet var pga. Covid-19 ikke kommet igang, hvorfor der på den
budgetpost var et underforbrug på 0,2 mio.kr. Skolens tillægsbevilling til finanslov var
budgetteret til 1,9 mio.kr. men var blevet 2,4 mio.kr. pga. bedre end forventet søgning og pga.
tilførsel af ekstra midler til ekstra rengøringsudgifter ifm. Covid-19. Egenindtægterne var 9,7
mio.kr., heraf 2/3 kostelevernes opholdsbetaling. Af de faglige mål var ét mål om løfteevne
udgået pga. Covid-19, og af de øvrige fire mål var tre opfyldt. Børne- og
Undervisningsministeriet havde ifm. et kvartalsmøde med skolens ledelse udtrykt tilfredshed
med både de økonomiske og faglige resultater. i 2020. Efter enkelte spørgsmål og
refleksioner tog bestyrelsen årsrapporten til efterretning.

3. Kort status på økonomi 2021 (bilag 3)
a. Adm. chef Sven Bjødstrup orienterer om aktuel status
Med afsæt i det forud for mødet udsendte notat med nøgletal fra regnskabet efter 1. kvartal
2021 redegjorde Sven Bjødstrup kort for, at året var startet roligt pga. nedlukningen, men at
forventningerne til året p.t. er uændrede.

4. Opjustering af pris for kostskolen. (bilag 4)
a. Det er snart 3 år siden vi sidst regulerede prisen for kostskolen fra 48.000 til 50.000 for
fuld betaling pr. år. Ledelsen foreslår at vi hæver prisen til 52.000 kr/om året.
Med afsæt i det forud for mødet udsendte notat med beregninger indstillede Sven Bjødstrup til
bestyrelsen, at man satte prisen for ophold på kostskolen op til 52.000 kr./år (fra 50.000 kr./år)
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med effekt fra starten af skoleåret 2021/22. Efter enkelte spørgsmål og betragtninger
tilsluttede bestyrelsen sig indstillingen og udbad sig et nyt notat ifm. udarbejdelse af skolens
budget for 2022 for at se, om endnu en prisstigning måtte være påkrævet allerede for
skoleåret 2022/23. I det næste notat udbad bestyrelsen sig sammenligningstal med
udviklingen i officielle prisindeks. Ledelsen fik af bestyrelsen mandat til ifm. f.eks. åbent hus
arrangementet at signalere en forventning om endnu en prisstigning (til 54.000 kr.) for
skoleåret 2022/23.

5. APV for skolens medarbejdere (bilag 5)
a. Rektor Kristian Jacobsen orienterer om undersøgelsen og det opfølgende arbejde.
b. Bestyrelsesformanden har foreslået at lærernes tillidsrepræsentant deltager i dette punkt.
Lærernes TR, Marianna Windfeldt er inviteret og deltager i dette punkt.
GL-TR Marianna Windfeldt, KJ og SBj redegjorde for skolens arbejde med psykisk
arbejdsmiljø efterfølgende målingen af skolens professionelle kapital i efteråret 2020. Skolens
samarbejdsudvalg har nedsat en arbejdsgruppe til at planlægge en medarbejderdag med en
åben dagsorden om "det gode arbejdsliv", som desværre pga. nedlukningen i hele 1. kvartal
2021 endnu ikke har kunnet realiseres. Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet i efteråret
2020, som havde erklæret sig tilfreds med skolens arbejde med både det psykiske og fysiske
arbejdsmiljø (og alene givet et undersøgelsespåbud omkring dårlig luftkvalitet i de mindste
undervisningslokaler). Bestyrelsen havde en god drøftelse af kompleksiteten i arbejdet med
psykisk arbejdsmiljø, hvor man både kan gøre for meget og for lidt, herunder set fra den
enkelte medarbejders perspektiv. Af flere gode ideer fra bestyrelsens drøftelse kan nævnes:
ekstern bistand som en måde til at få nye øjne på tingene, stilling af præcis diagnose for at
arbejde på at kurere de rigtige ting, åben proces med fokus på tryghed for den enkelte
medarbejder, skabelsen af tid og muligheder for at skolens medarbejdere ganske enkelt kan
mødes og tale mere sammen.
Desuden muligheden for at gennemføre hyppigere mindre undersøgelser af medarbejdernes
arbejdsmiljø.
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6. Elevtrivselsundersøgelse på kostskolen (bilag 6)
a. Rektor orienterer om undersøgelsen og det opfølgende arbejde.
b. Elevtrivselsundersøgelse (ETU) fra december 2020, som omfatter alle skolens elever, er
endnu ikke blevet behandlet i ASE (udvalg for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel) og
skolebestyrelsen vil derfor først blive orienteret om dette på næste møde i juni.
KJ orienterede kort om kostskolens elevtrivselsundersøgelse, som er er nyt initiativ. To
kostlærere udarbejdede skemaet, som blev drøftet i alumnerådet og herefter justeret.
Undersøgelsens resultater er blevet behandlet i kostlærergruppen og i alumnerådet og der
foreligger en konkret handleplan, som omtalt i notatet bilag 6.
Kommentarrapport er anonymiseret, de navngivne lærere har fået deres kommentarer.
Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af undersøgelsen og kom frem til :
●

Det er vigtigt at det bliver mere tydeligt at alumnerne kan få hjælp, hvis de har
problemer: Studievejledere, skolepsykolog eller ledelsen.

●

Måske skulle man etablere en uvildig “ombudsmand/borgerrådgiver”, som alumnerne
kan henvende sig til?

●

Bestyrelsen bakker op om at undersøgelsen gentages årligt fremover og foreslår at
man faciliteter at alumnerne får udfyldt skemaet, så svarprocenten bliver højere.

●

Bestyrelsen konstaterer afslutningsvis at mange alumner har udtrykt sig positivt om
kostskolelivet i undersøgelsen.

7. Status på Corona-nedlukning og delvis genåbning
a. Delvis genåbning; SRP og udendørs arrangementer
Der har været nogle gode mindre udendørs sociale arrangement for 1g og 2g i ugerne op til
påskeferie, hvor 3g’erne skrev SRP.

b. 50%-50% genåbning og etablering af test-facilitet
I forbindelse med den delvise genåbning af skolen er der blevet etableret et testcenter med
base i Vestibulen. Eleverne testes klassevis i nærheden af deres klasselokale - overvåget af
de dertil uddannede supervisorer.
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c. Fagligt efterslæb og trivselsfremmende tiltag.
Ministeriet har bevilget penge til trivselsfremmende formål i forbindelse med genåbningen.
Skolen har således fået 510.000kr, der bl.a. skal bruges til trivselsarrangementer for 1g og 2g
med eksterne konsulenter samt eftermiddagsture ud af huset med fælles madlavning. I forhold
til fagligt efterslæb er der mulighed for dobbeltlærerordninger, ekstra DHO-støtte mv

d. Reduceret eksamen for alle tre årgange.
3g skal til eksamen i skr. dansk samt 2 mundtlige fag og mundtligt forsvar af SRP
1g og 2g skal til eksamen i 1 mundtligt fag.

e. Foreløbige overvejelser om studenterbegivenheder, traditioner, dimission mv.
Vi arbejder som udgangspunkt med erfaringerne fra sidste år - i tæt dialog med
3g-eleverødderne.

8. Søgetal 2020– dagskolen og kostskolen.
a. Vi har modtaget nogenlunde samme antal kostskoleansøgninger til 1g som sidste år. Vi
planlægger at optage 42 kostelever i kommende 1g. Vi har således igen udsigt til fuld
belægning på kostskolen.
b. Vores generelle søgetal til 1g (incl kostelever) er fortsat højt, hvilket er skønt, selvom vi
igen må afvise en del ansøgere.

STX ansøgere
Kostskolen STX

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

235

245

192

225

186

207

239

226

54

58

57

54

46

44

57

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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9. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
MB: Elevrådet overvejer at holde et møde for hver af de to halvdele af elever, der har
fysisk fremmøde. Der bliver arrangeret ryste-sammen-udflugt en halv dag for hver 2g
klasse, eleverne bidrager ligeledes med gode ideer til sociale aktiviteter i skoleregi.

ii. Alumnerådet
GM: 10-15 alumner har boet på kostskolen hele nedlukningen, hvilket har fungeret
godt. 3g kostelever kom tilbage i SRP-perioden i ugerne før påske.
Der er nu 3 store årgangsinddelte primærgrupper. Det er dejligt at kostskolen er åben
igen, men det er desværre ikke muligt at arrangere så mange aktiviteter, og der er lidt
flere strikse regler.
Godt at alle kan blive coronatestet på skolen.

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
FS: Dejligt at se eleverne fysisk og fint med testfaciliteten på skolen.
Lærerne har været glade for muligheden for hjælpemidler til hjemmearbejdspladsen
under nedlukningen og har været meget tilfredse med den gode it-hjælp.
Spændte på mulighederne for studieturene.

ii. Kostlærerne
JM: Meget enig med Gustav om genåbningen af kostskolen. Der er udskiftning af 2
kostlærere til sommer.

iii. Teknisk/adm. personale
AFP: Køkkenmedarbejderne meget glade for at være på arbejde igen. Pedellerne har
været på arbejde.
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c. Nyt fra ledelsen
i. Det er ikke længere nødvendigt at hjemsende hele klassen ved positiv lyntest. Først
ved positiv PCR-test vil klassen hjemsendes, og smitteopsporing igangsættes.
ii. Ledelsen har opfordret lærerne om at “lette foden fra speederen” - og huske på at
der er tale om nødundervisning.
iii. Vi forsøger at planlægge studieture i efteråret for både 2g og 3g-klasserne

d. Nyt fra eksterne bestyrelsesmedlemmer.
HB: Vi er klar med et nyt kuld 1g’er, der har mod på det.
Ny vicekommunaldirektør Andreas Jegstrup.
MWJ: Jeg vil tage pointer om fagligt efterslæb med tilbage til universitetet. Måske skal
vi møde corona-studenterne lidt anderledes end ellers?
Forskningscenter i kunstig intelligens åbner i 2021 på Østervold i Kbh.

10. Evt.
a. Udlevering af “Gymnasieforskning”
b. Næste møde afholdes 7. juni 2021

Ref
/AF
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