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Dagsorden
1. Spisning i spisesalen, herefter møde på rektors kontor
Formanden takkede for maden.

2. Godkendelse af dagsorden og referat.
a. Godkendelse af dagsorden og referat. (se bilag 1)
Begge dele blev godkendt

b. Opfølgning på seneste møde
Studie- og ordensregler kommer på dagsordenen på næste møde
Den på sidste møde aftalte præsentation af bestyrelsen for alle ansatte udskydes til mødet i
september.

3. Økonomi (adm.chef Sven Bjødstrup deltager i dette punkt)
a. Godkendelse af årsrapporten (se bilag 2)
SBj præsenterede skolens årsrapport 2017 med fokus på de opnåede økonomiske
resultater, hvor skolen - når der ses bort fra en regnskabsteknisk regulering af skolens
egenkapital som følge af ScienceTalenters overgang fra skolen til Astra - leverede et 0 – dvs
hverken underskud eller overskud. Herefter redegjorde KJ for de faglige mål med fokus på
den lave målopfyldelse ift. Mål og Resultatplan 2017, hvilket - kort sagt - skyldes at en
fornuftig udvikling i løbet af året har overhalet målbare mål. Bestyrelsen drøftede kort de
faglige mål, hvor især løfteevne og forældreinddragelse nød bestyrelsens bevågenhed, og
der fremkom et konkret forslag om etableringen af et "forældrebibliotek" med en fortegnelse

over relevante kompetencer i forældrekredsen, som skolen kan bruge i undervisning i form
af gæsteforelæsere eller virksomhedsbesøg. Herefter tog bestyrelsen årsrapporten til
efterretning.
b. Status på økonomi 2018 (se bilag 3)
SBj redegjorde for, hvordan skolens økonomi har lagt fra land i 2018. Efter årets to første
måneder konstateres et overskud på 1,0 mio.kr., men det skyldes især at mange
driftsudgiftstyper endnu ikke har haft (stort) forbrug i 2018. Både med hensyn til indtægter
og lønforbrug ligger skolen meget fint ift. det periodiserede budget. Herefter gennemgik SBj
enkelte konkrete udgiftstyper, hvor forbruget %-vis ligger højt efter februar, hvilket skyldes,
at nogle af årets større udgifter på disse aktiviteter allerede er håndteret tidligt på året.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Sundhedspolitik i kostskolen (se bilag 4)

a. Kostlærerne har udarbejdet et udkast til sundhedspolitik, som de ønsket at skolebestyrelsen
drøfter inden det udsendes til drøftelse blandt forældre og alumner. Kostlærernes
arbejdsgruppe vedr. rygning besluttede at udarbejde en samlet sundhedspolitik for at se
rygepolitikken i sammenhæng med de andre sundheds- og læringsfremmende tiltag
kostskolen har taget gennem de senere år.
b. Skolebestyrelsens bemærkninger og pointer vil blive indarbejdet i Sundhedspolitikken inden
den udsendes til en breder drøftelse. Kostlærerne foreslår at man inviterer forældre og
alumner til en debataften på skolen, hvor skolebestyrelsen også inviteres til at deltage.
Herefter kan den vedtages i skolebestyrelsen på det planlagte møde i juni.
Bestyrelsen diskuterede udkastet til sundhedspolitik og fandt, at det er et godt oplæg til den
videre proces, hvor den store knast er rygning. Bestyrelsens holdning er, at rygning skal
begrænses i videst muligt omfang og gælde både kost- og dagelever samt personalet. Der
anses for svært at begrænse elevernes rygning uden for skolens område. Det er vigtig, at
der skabes nogle sociale fællesskaber uden rygning, og rygning kunne tages op som emne i
undervisningen. Et alt for rigid regelsæt kan skabe konflikt, så man kan tænke sig et forbud
indført i etaper Det er en god idé at arrangere en debataften i foråret, hvor også forældre
deltager - det kræver dog nok et ”trækplaster” for at få mange til at møde op.

5. Søgetal
a. Skolebestyrelsen har vedtaget en kapacitet på 7 klasser, hvilket medfører optag på 7x29
elever = 203 elever. I praksis optager vi nok ca. 210 elever svarende til ca. 30 i hver klasse.
b. Vi har haft en klart bedre generel søgning og en let forbedret søgning til kostskolen, hvor
vi planlægger at optage 46 1g alumner.
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Der har været optagelsessamtaler med 1g ansøgere og de 46 er udvalgt.
Vi afventer nu regionens fordeling af dagelever.

6. OK18 – Evt. konflikt på Sorø Akademi
a. BW og KJ orienterer om situationen, hvor GL, sammen med 18 andre gymnasier, har udtaget
Sorø Akademi til evt. strejke fra 4. april og hvor staten efterfølgende har varslet lockout på
alle gymnasier (og stort resten af staten) fra 10. april.
BW orienterede om, at 10% af gymnasierne udtaget. Processen kører meget professionelt.
Eleverne skal nok have lidt mere information, f.eks. via et par slides fra GL med efterfølgende
diskussion i klasserne.
b. KJ orienterer om hvordan en evt. konflikt vil blive håndteret på Sorø Akademi.
Konflikten er ikke en lokal konflikt, men kommer ”ovenfra”, hvilket medarbejdere og ledelse på
skolen er enige om. Vi holder det lokale konfliktniveau så lavt som muligt og ledelsen har fx
besluttet ikke computere og nøgler ikke inddrages i forbindelse med en evt. konflikt. Vi er ved
at få overblik over, hvem der er omfattet af konflikten. Kostskolen må lukke, så længe
konflikten kører. Der udsendes nyhedsbreve til elever og forældre lige inden påskeferien.

7. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
LD: Elevrådet har holdt de 6 møder, der var aftalt til at ligge i skoletiden, og er nu
begyndt at mødes frivilligt i fritiden. Elevrådet har lavet nye vedtægter, der tager højde
for 1g elevernes klasseskift i november.
ii. Alumnerådet
FT: Det går godt. Ønske om multibane samt mere lys på grunden, hvilket Stiftelsen i
gang med at undersøge

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
BW: Alle er optaget af muligheden for konflikt
ii. Kostlærerne
KJ: En kostlærer fratræder sin stilling, og der er lavet stillingsopslag
iii. Teknisk/adm personale
LSt: Det går godt, men meget sygdom

c. Nyt fra ledelsen
KJ: Vi er i gang med optag af nye elever samt planlægning af næste skoleår.
Holddannelsesudvalget har besluttet oprettelse af valghold og holdoversigt sendt ud til
lærerne, der nu har med mulighed for at indgive ønsker.
Reformimplementering fortsætter. AT på vej ud, i stedet introduceres ”Fagligt samspil”

EU persondataforordningen kræver nogle omlægninger bl.a. ved brug af
Googleplatformen.

d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
Intet nyt fra formanden
OK: Små samarbejder i gang mellem kommunens skoler og akademiet, hvor
udskolingslærere mødes med gymnasielærere to og to nogle få gange. KJ koordinerer
de 10 grundskolelærere og tilsvarende gymnasielærere. Måske skal der noget PR på?
Seniorer inviteret på besøg på Frederiksberg Skole med henblik at indgå i en
støttefunktion, måske kunne noget tilsvarende bruges på gymnasiet?
CEO: Soransk samfund støtter cricket med 5000 kr.
TF: Har i sit coaching firma udviklet en model, der gør eleverne bedre til at tale
sammen.

8. Mødeplan 2018-2022 (se bilag 5)

a. Mødeplan og årshjul for skolebestyrelsen 2018-2022 (Se bilag 5)
Pinsedag ændres i 2019

9. Evt
Uddeling af ”Gymnasieforskning”
Næste møde flyttes fra den 11.juni til 14.juni 2018
Referent
AF

