Deltagere:
Fravær:
Sted:

Skolebestyrelsen
Slagelse Gymnasium i Lokale Id 11

Tid: Kl.
15.0018.00

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Rektor og formand
Søren Keller
Kaffe/the, brød, sødt og
frugt.
Søren Lind- Christiansen

Pkt./tid
1

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Formanden
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Dagsorden er godkendt uden kommentarer.
Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2020

Formanden
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.
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Referatet er underskrevet. De fraværende skriver under på næste
bestyrelsesmøde.
Drøftelse af formandssituationen, da Søren skifter job.
Søren (formand) skifter fra Absalon til AAU, hvor han fra d.1. november
skal være universitetsdirektør. Efter aftale vil han gerne blive siddende
som bestyrelsesformand regnskabsåret ud. Derefter skal bestyrelsen
konstitueres på ny. Dette forslag blev vedtaget uden kommentarer.
Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2021/22(bilag 1)
Ledelsens indstilling til kapacitets er godkendt.
Kapaciteten for skoleåret 2021/22 er dermed fastsat til 12 klasser på STX
og 4 klasser på HF.
Halvårsregnskab pr. 30/6 2020 (bilag 2)

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Dagsorden til møde i skolebestyrelsen

X
X

Formanden

X

X X

Rektor

X

X X

Administratio
nschefen

X

Louise gjorde rede for halvårsregnskabet med fokus på afvigelserne i
forhold til budgettet.
De økonomiske aspekter af Covid afspejles i halvårsregnskabet. På
indtægtssiden har vi modtaget ca. 1,3 mio kr. i form af en række
særtilskud fra ministeriet. Særtilskuddene er bevilliget med forskellige
anvendelseskrav, og vi skal være opmærksomme på, at vi formentlig ikke
kan beholde alle de midler, som er tildelt som efteruddannelsesmidler, da
kompetenceudviklingsaktiviteter har været svære at gennemføre som følge
af Covid-19.
Søren (formand) spørger til årsresultatet. Forventningen er, at vi alt andet
lige kommer ud af regnskabsåret med under en million i overskud. Der er
dog et forbehold i forhold til time/fag-fordelingen efter elevernes valg af
studieretninger og elevtallene i november.
I forhold til skolens likviditet er et væsentligt element i forbindelse med
vurderingen, hvorvidt det bliver frivilligt at indbetale feriefondsmidlerne
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på lige fod med virksomhederne. Der er fortsat ikke kommet en klar
udmelding på, hvorvidt gymnasierne bliver omfattet af valgfriheden.
Skolen har ikke tilstrækkelig likviditet til at indbetale de indefrosne
feriemidler, men Jyske Bank er positivt indstillet ift. at hjemtage
tillægslån. Søren (formand) fremhæver, at det er vigtigt at lave en plan for
håndtering af feriemidlerne, når vi kender det eksakte beløb. Vi tager
punktet på det kommende bestyrelsesmøde
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Der var ingen øvrige bemærkninger til gennemgangen.
Godkendelse af Ferieplaner for skoleårene 21/22 og 22/23 (bilag 3)
Godkendelse af studieretninger og fagpakker skoleåret 21/22 (bilag 3a)

Rektor

Ledelsens indstilling til ferieplaner, studieretninger og fagpakker er
godkendt.
Både på STX og HF er der sket en række ændringer i udbud af
studieretninger og fagpakker.
På STX fjernes SR8 (Engelsk A, Spansk A, Tysk b) til fordel for en ny
studieretning med Engelsk A, Spansk A, Latin C. Dette sker for ud fra et
ønske om at styrke de sproglige studieretninger.
På HF fjernes fagpakkerne Matematik B og Psykologi C, Matematik B og
Idræt B og Mediefag B og Samfundsfag B. Derudover oprettes der en ny
fagpakke med Biologi B og Psykologi C.
Orientering om kvalitetstilsyn på HF
Rektor
Skolen har fået et kvalitetstilsyn på HF i forhold til den socioøkonomiske
reference. På baggrund heraf er der sat fokus på fire områder: synlig
læring, formativ feedback, et øget fokus på fravær og fastholdelse og
planlægningen af stamlokaler til 1.g og 1.hf-klasserne.
Tidsperspektivet for tilsynet er et halvt år.
Corona-Update
Vicerektor
Der er blevet udvikling en portal, hvor eleverne kan meddele skolen, at de
er hjemme for at blive testet. Derudover er fokus på at levere kvalificeret
virtuel undervisning til de elever, som er hjemme – det er både et didaktisk
og et teknisk spørgsmål. Der er bl.a. indkøbt nye mikrofoner, som kan
forbedre lydkvaliteten.
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Orientering om besøg af arbejdstilsynet den 15. september

Rektor

X
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Rektor gennemgik resultatet af arbejdstilsynets besøg. Skolen har fået 6
anmærkninger som vi er i gang med at løse.
.
Orientering fra bestyrelsesformanden

Formanden

X
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Der er indgået en cheflønaftale med rektor.
Derudover er studiepraktik på HF omlagt til onlineundervisningen på
Absalon .
Orientering fra rektor (bilag 4)

Rektor

X

Den 10. august bød vi velkommen tilbage på arbejdet til alle vores lærere
nye som gamle. Vi afholdte fællesmøder og møder på tværs af faggrupper
og klasser, så alle fik drøftet skoleårets gang. Desuden evaluerede vi i
faggrupperne, hvordan det havde været at arbejde virtuelt under

X

nedlukningen. Vi fik drøftet, hvilke positive ting vi burde arbejde videre
med. Mødeafholdelse er vi blevet enige om, at vi i mange tilfælde godt kan
afvikle både fysisk og virtuelt på samme tid, så lærere med
hjemmearbejdsdag ikke behøver at bruge tid på at pendle. Det øger
arbejdsglæden og effektiviteten.
Den 12. august blev det så elevernes tur til at møde. De gamle elever
mødte direkte ind i klasserne og de nye elever blev samlet med Coronavenlig afstand på boldbanerne. Herefter gennemførte vi næsten som vi
plejer det sædvanlige introprogram. Dog var alle teambuildingsøvelser
ændret, så eleverne ikke skulle røre ved hinanden og heller ikke stod for
tæt.
Alle elever har virket meget glade for at komme tilbage i skole, også
selvom vi ingen fester og andre sociale arrangementer har pga. Coronarestriktioner.
Morgensamling afholdes virtuelt. Studievalg Sjælland afholdes virtuelt.
Endags-ekskursioner afholdes, men flerdages ekskursioner og
erstatningsstudieture er blevet aflyst.
Forældremøde den 1. september 2020
Vi har holdt forældremøde for alle forældre til vores 1.g og 1.hf-elever
men på grund af Coronarestriktionerne blev vi nødt til at Live Streame
arrangementet, hvor vi kan se, at der har været ca. 250 deltagere.
Karrieresamtaler
I slutningen af september har vi afholdt karrieresamtaler med alle vores
1.g elever og deres forældre. Samtalerne handler om at klæde elever og
forældre på, så de i hjemmet efterfølgende kan tage stilling til
studieretningsvalget som skal foretages den første uge i oktober. Det er
vigtigt for os at få forklaret, at hvis man ikke får den ønskede
studieretning, så bryder verden ikke sammen, da det ofte kan lade sig gøre
at lave et tilsvarende valg i en anden studieretning med tilknyttede
valgfag. Karrieresamtalerne er en succes. Vi oplever stor tilslutning fra
forældrene som gerne kommer med deres børn.
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Undervisningen i en Corona-tid
Da vi gik på sommerferie i begyndelsen af juli, havde vi i vores vildeste
fantasi ikke drømt om, at vi ville møde ind til en ny Corona-hverdag efter
sommerferien, men det gjorde vi. Hverdagen betyder, at alle vores klasser
i større eller mindre omfang siden ferien sluttede har været mere eller
mindre fragmenterede, fordi vi har hele tiden elever eller
lærere/medarbejdere som er i hjemmekarantæne fordi de skal testes enten
fordi de har symptomer eller fordi de kender én som er smittet. Desuden
har vi tydelige retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og
fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvordan vi skal forholde os. Der
kommer en større gennemgang under Corona-Update som er på
dagsordenen.
Orientering fra eleverne (bilag 5)
I elevrådet er der siden sidste bestyrelsesmøde blevet afholdt et
elevrådsmøde (intromøde) d. 25/9-20 (2. modul). Fremmødet samt
interessen for elevrådets arbejde var stor, og både STX og HF-elever var
velrepræsenterede. Formanden og næstformanden holdt et oplæg om

Eleverne

X

elevrådets plads som organ på Slagelse Gymnasium samt mulighederne
for deltagelse og udfoldelse indenfor elevrådet. Elevrådsmedlemmerne for
skoleåret 2020/21 er endnu ikke fundet.
Røde Kors-udvalget har været tidligt i gang med at forsøge at finde
indsamlere til den store gymnasieindsamling. De har brugt lectio samt
”lokket” med gratis kage. Mange elever har allerede meldt sig til.
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Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen
X
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Der var ingen øvrige indlæg
Evt.
Det næste møde er d.8. december, kl.15-18.

Formanden

X

