Skolebestyrelsen, Sorø Akademis Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 29. april
2020 kl. 16.30 - 17.45

Til stede:

Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Christian Eugen-Olsen (CEO) /Soransk Samfund
Rikke Leander (RL) /dagelevforældrerepræsentant
Ann Fuurholt Pedersen (AFP) /TAP repræsentant
Sofie Lærkesen Holm (SH) / elevrepræsentant
Axel Forum Møller (AM) / kostelevrepræsentant
Jakob Meibom (JM) / kostlærerrepræsentant
Freja Schloss (FS) /lærerrepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant
Pia Hviid (PH)/ Sorø Kommune

Fraværende:

Peter Raasø (PR) / kostelevforældrerepræsentant

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)
Dagsorden og referatet godkendt.
b. Opfølgning på seneste møde
Formanden har ikke modtaget henvendelse i forbindelse med den anonyme klage.
Rektor pointerede, at en evt. klager kan forblive anonym i forhold til påklagede, men ikke i
forhold til højere myndighed.

2. Status på Corona-nedlukning og delvis genåbning
a. Orientering om nedlukning - herunder orientering om nedlukning af kostskolen
Rektor orienterede om, at skolen den 11.marts fik besked om Corona-nedlukningen. De to
følgende dages undervisning blev aflyst, hvorefter den virtuelle undervisning startede om
mandagen den 16.3. Kosteleverne blev orienteret om hjemsendelsen på et møde om aftenen
den 11.3 og tog hjem i løbet af de kommende 2 dage, samt at der ville have været mulighed
for at blive boende, hvis der ikke kunne findes andre løsninger. Det blev ikke nødvendigt.

b. Overgang til virtuel undervisning med få dages varsel
Rektor udtrykte stor ros til lærerne og elever for den hurtige omstilling til virtuel undervisning.
Eleverne roste også lærerne, der efter lidt justeringer i bl.a. stofmængde på de enkelte
lektioner har fået den virtuelle undervisning til at fungere rigtig godt
Lærerne fortalte, at den virtuel undervisningen overordnet fungerer fint nu efter en lidt hård
start med også tekniske udfordringer..
Bestyrelsen spurgte ind til håndteringen af sårbare elever og kostelever,
feedback-muligheder, fravær og karaktergivning. Skolen er opmærksom på disse forhold, og
studievejledere, kostlærere, lærere og ledelsen arbejder på disse udfordringer.
Skolen vil efterfølgende samle alle erfaringer med virtuel undervisning og overveje evt
fremtidig brug som en del af den “normale” undervisning.

c. Delvis genåbning for 3.g elever - herunder delvis genåbning af kostskolen for 3.g
Rektor orienterede om genåbningen for 3g’erne, hvor det praktiske er foregået i et godt
samarbejde med TAP-gruppen. 3g eleverne udtrykte glæde ved at være tilbage, trods den
særlige situation. I kostskolen er eleverne inddelt i familiegrupper, og maden anrettes som
portionsservering.
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d. Aflysning af eksamen for 1.g og 2.g, samt reduceret eksamen for 3.g
Rektor orienterede om, at eksamen er aflyst for 1. og 2.g, mens 3g’erne skal op i skr. dansk
og et skr. studieretningsfag samt i SRP. Årskarakterer i de fag, eleverne skulle have været op,
vil også blive anvendt som eksamenskarakterer.

e. Status for 1.g og 2.g, som fortsætter virtuelt
Rektor orienterede om, skolen har besluttet at afkorte skoledagene for 1. og 2.’erne for at
imødegå udfordringerne ved fortsat virtuel undervisning..
Desuden holder ledelsen virtuelle årgangsmøder med alle 3 årgange.

f. Forlænget undervisningsperiode for alle
Rektor orienterede om, at undervisningen forlænges til 22.juni for 1. og 2.g og til den 19.juni i
3g. Der vil dog blive mange afbrydelser pga årsprøver, DHO, lærernes censur / eksamen og
SRP-eksamen.

g. Orientering om foreløbige overvejelser om studenterbegivenheder, traditioner, dimission
mv.
Rektor orienterede om, at der bliver holdt jævnlige møder med 3g elevrådsrepræsentanter om
afslutningen, huebegivenhed, dimission mv.
Formanden konkluderede, at corona-situation er professionelt tacklet på skolen.

3. Søgetal 2020– dagskolen og kostskolen.
a. Vi har modtaget nogenlunde samme antal kostskoleansøgninger til 1g som sidste år. Vi
planlægger at optage 46 kostelever i kommende 1g.

b. Vores generelle søgetal til 1g (incl. kostelever) er steget voldsomt fra 192 til 245, hvilket
måske skyldes at vi (rektor) er holdt op med at “forventningsafstemme” for ikke at skulle
skuffe alt for mange afviste ansøgere. Stort set alle gymnasier i region Sjælland har oplevet
tilbagegang og vi har oplevet størst procentuel fremgang af alle. (men sådan kan man altid
vælge sit yndlingsparameter)
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STX ansøgere
Kostskolen STX

Rektor orienterede om, at optagelsen til dagskolen sker efter afstandskriteriet, så de elever, der bor
tættest på, bliver optaget. Kriteriet for optagelse på kostskolen har primært været, at de, der bor
længst væk, optages.
Formanden udtrykte glæde over de gode søgetal.

4. Gensidig Orientering
a. Nyt fra eleverne
i. Elevrådet
SH: Der har ikke været holdt møde siden nedlukningen.

ii. Alumnerådet
AM: Der har ikke været holdt møde siden nedlukningen.

b. Nyt fra medarbejderne
i. Lærerne
FS: Corona-forholdsreglerne fylder meget. Der er god sparring blandt lærerne om den
virtuelle undervisning.

ii. Kostlærerne
JM: Kostlærerne forsøger at holde kontakt til 1g og 2g kosteleverne med f.eks.
ugentlige husmøder, virtuel morgenmad og fredagscafe.

iii. Teknisk/adm. personale
AFP: Køkkenet synes, at omstillingen er gået. Der er kun 2 pedeller i maj måned..
Bogaflevering er ved at blive planlagt.
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c. Nyt fra ledelsen
i. Der har været jobsamtaler på opslåede stillinger i fransk og tysk samt en
kostlærerfunktion. Vi regner med at ansætte en tysklærer samt en fransklærer i
kombination med kostlærerfunktionen
Akila Karunenthiran, der har været vikar siden sommeren 19, bliver fastansat med
dansk og psykologi.
Der har desuden været jobsamtaler på den opslåede stilling som teknisk serviceleder,
René Birchs afløser. Vi regner med, at den nyansatte kan starte 1.juni.

d. Nyt fra formand og eksterne bestyrelsesmedlemmer
Formanden ser meget frem til at universitetet fungerer normalt igen.

5. Evt.
a. Næste møde afholdes (forhåbentlig fysisk) d 8. juni 2020
b. FS spurgte til 2g-studierejserne. Det er fortsat usikkert om de kan gennemføres i efteråret.
c.

PH spurgte til det aflyste Vandbal for nuværende 1g.? Vi vil forsøge at planlægge et
erstatningsbal

Ref
/AF
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