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Referat af møde i skolebestyrelsen, Slagelse Gymnasium. 

Tirsdag den 19. juni kl. 15.00 – 18.00 

Sted: Slagelse Gymnasium  
 

Tilstede: Søren Lind Christiansen, Kirsten Lambert, John Dyrby Paulsen, Charlotte Petersson, Micael 

Duncan, René Nielsen, Christina Lange, Mathias Stockfleth Petersen 2n, Pernille Bahne Jensen 1n, Lotte 

Büchert, Anne-Hedvig Baumgarten, referent Henrik Kjar 

Afbud fra Thomas Lyngman  

Jens Risbjerg deltog i mødet  

 

1. Velkommen til den nye bestyrelse og Godkendelse af dagsorden 

 Lotte Büchert bød velkommen til den nye bestyrelse.  Hun ser frem til samarbejdet og udtrykte håb for at 

vi kan få bragt gymnasiet godt på vej med fortsat udvikling, implementering af reformen og styrket 

fastholdelse af eleverne også i en tid, hvor der kommer skærpede krav til optagelse på stx.  

Lotte Büchert gjorde opmærksom på at man ifølge vedtægterne som bestyrelsesmedlem er valgt i kraft af 

ens funktion. Skifter man funktion, så skal der udpeges en anden der hvor man kommer fra. 

Bestyrelsen præsenterede sig:   

Søren Lind Christiansen er direktør i professionshøjskolen Absalon og har en bred erfaring indenfor 

uddannelsessektoren og er optaget af at uddannelserne trækker i den rigtige retning.  

Micael Duncan, næstformand i Business Slagelse, er konsulent i ledelse og organisationspsykologi, han har 

været ansat i Arla og er nu selvstændig konsulent med fokus på forretningsudvikling, optaget af og 

interesseret i uddannelsessystemet. 

John Dyrby Slagelse Kommunes borgmester er student fra SG. 

René Nielsen skoleleder Nymarkskolen, repræsenter skolerne i Slagelse. Nymarkskolen leverer mange børn 

til SG. På Nymarkskolen arbejder man med princippet om synlig læring.  Der er et klart program med fokus 

på at lære. Har man viljen i hjertet, er intet er umuligt!  

Charlotte Petersson sidder i regionsrådet og er uddannet håndarbejdslærer. 

Anne Hedvig ny administrationschef og har været ansat i 19 dage. Christina Lange har været ansat siden 

2010 og har drama og engelsk og er international koordinator.  

Kirsten Lambert er campusleder på SDU i Slagelse. 

Pernille Bahne Jensen Pernille i 1n er nyt bestyrelsesmedlem, Mathias Stockfleth Petersen 2n er 

elevrådsformand.  

  

2. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand (bilag 1) 

Søren Lind Christiansen stillede op som kandidat som formand. Han vil gerne engagere sig i Slagelse 

Gymnasium og gymnasiets mange partnere.  Der var klar støtte fra den øvrige bestyrelse. Rektor Lotte 

Büchert ønskede tillykke med valget, hun ser frem til samarbejdet 

Kirsten Lambert blev valgt som næstformand. 
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Søren Lind Christiansen præsenterede sine tanker vedr.  bestyrelsesarbejdet. Det er spændende med de 

løbende drøftelser med skolens ledelsen og indblik skolens liv. Det gælder selvfølgelig også den løbende 

sagsbehandling. Søren Lind Kristensen lagde op til at bestyrelsen også gennemfører tematiserede 

drøftelser, hvor man overvejer hvilket partnere man vil have og hvor man får personalet på banen sammen 

med eleverne. Man kan drøfte hvordan man informerer bedre om hvad der sker på skolen, ligesom man 

kan se på skolens vision, om den skal justeres. Bestyrelsen kan også overveje, det set up der er for 

møderne. Skal man mødes på en anden måde?  Det er nogen af de drøftelser han gerne vil tage fat på. 

Micael Duncan vil gerne tage fat på det der sker i Slagelse by, og de initiativer der tages der med hensyn til 

udvikling også i forhold til hele oplandet. 

Charlotte Petersson lagde vægt på at man ikke kun arbejder på de svagestes præmisser, men også sikrer de 

dygtige elevers behov bliver dækket. 

Lotte Büchert tilføjede at man på næste møde vil fremsætte et forslag om aflønning af formand og 

næstformand til beslutning. 

 

3. Godkendelse af bestyrelsens vedtægter (bilag 2) 

Bestyrelsen vedtog, at medarbejderne vælger en suppleant, således at lærerkollegiet som en organisation 

kan udpege en ny, hvis der bliver behov for det i perioden. 

Bestyrelsen spurgte ind til hvilket ansvar man pådrager sig som bestyrelse ifølge § 8. I hvor høj grad har 

man ansvarspligt for beslutningerne?  

Lotte Büchert orienterede efterfølgende om at man som bestyrelsesmedlem ikke hæfter personligt. Der 

gælder dansk rets almindelige erstatningsregler og det betyder, at bestyrelsen kun kan blive 

erstatningspligtige i det øjeblik den har misligholdt skolens økonomi og ikke ført forsvarligt tilsyn med den. 

Det er netop en af de vigtigste opgaver som bestyrelsesmedlemmer at holde øje med økonomien, så 

Danske Gymnasier siger, at det plejer jo ikke at ske, når bestyrelserne er så store som de er på de almene 

gymnasier.  

Bestyrelsens vedtægter blev godkendt 

 

4. Godkendelse af forretningsordenen (bilag 3) 

Lotte Buchert præsenterede forretningsordenen samt et forslag om at stk.  5 11 bliver ændret- således at 

der står at rektor, vicerektor og adm. chef har pligt til at være tilstede og ret til at udtale sig 

Forretningsordenen blev godkendt med den foreslåede tilføjelse og bliver sent ud til underskrift. 

  

5. Orientering fra rektor (bilag 4) 

Lotte Büchert orienterede. Siden det sidste bestyrelsesmøde den 13. marts har vi fået udpeget nye 

medlemmer til bestyrelsen. Hun har i den anledning holdt bilaterale møder med næste alle nye 

medlemmer og hun ser frem til samarbejdet med hele bestyrelsen. 

Ansættelse af ny administrationschef kom plads i slutningen af april efter en proces, hvor stillingen var slået 

op i flere forskellige medier. Vi havde 39 meget kvalificerede ansøgere til stillingen og valgte at tage seks til 

samtale i første runde. Til anden runde gik tre kandidater videre og et enigt ansættelsesudvalg pegede på 

Anne-Hedvig Baumgarten Olsen som kommer fra en tilsvarende stilling på Rysensteen Gymnasium, på 

Slagelse Gymnasium får hun mere ledelsesansvar.  

Processen blev styret af rekrutteringskonsulent Ulla Bach Rosendahl og i ansættelsesudvalget sad tre TAP-

personaler samt rektor og vicerektor. Til mødet hvor vi skulle tegne profilen på vores nye 
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administrationschef deltog bestyrelsesmedlem Søren Lind Christiansen. Anne-Hedvig Baumgarten Olsen 

tiltrådte sit nye job den 1. juni. 

Slagelse Gymnasium havde midt i april genbesøg fra Concord Carlisle Highschool nær Boston. Et vellykket 

besøg med privat indkvartering. Vikingeeftermiddag på Trelleborg, besøg i København, undervisning på 

Slagelse Gymnasium samt tid i familierne. I uge 43 rejser den kommende 2d afsted til Boston. 

I slutningen af april var undertegnede, Christina Lange samt 15 elever på genbesøg på Highschool no. 8 i 

Wenzhou i Kina. Slagelses kinesiske venskabsby. Det var en stor oplevelse for alle at være afsted og opleve 

en helt anderledes kultur. Eleverne boede på kostskolen og fik en helt almindelig kinesisk hverdag med 

morgentræning fra kl. 7.oo og derefter undervisning fra kl. 9.00 – 19.00 med efterfølgende lektielæsning. 

Udover at prøve en hårde kinesiske skoledag blev vi taget med rundt i lokalområdet og det var en stor 

oplevelse. Kinesernes gæstfrihed var uovertruffen. Christina og jeg fik indgået en aftale med rektor om, at 

vi udveksler hvert år i april og kineserne kommer på genbesøg i slutningen af august. Det kommende 

genbesøg er allerede aftalt og færdigplanlagt. 

Den 23. maj havde vi personale – og lærermøde, hvor vi gennemgik vores GDPR politik. Nu venter selve 

implementeringen for at sikre, at alle ansatte overholder de retningslinjer som vi har meldt ud.  

Den 23. maj var også afgangselevernes sidste skoledag som rektor desværre var nødt til at aflyse på grund 

af brud på skolens alkoholpolitik den 22. maj. Den mediebevågenhed som denne aflysning har forårsaget, 

har været temmelig overraskende, og der har i det hele taget ikke være mange kritiske ryster over for min 

beslutning. Episoden og aflysningen giver stof til eftertanke i forhold til kommunikation og dialog med 

eleverne og det har rektor naturligvis taget til efterretning. 

Vi har netop afsluttet næste års opgavefordeling og timefagfordeling. Vi har haft slået adskillige stillinger 

op, da vi har to lærere som går på pension. En del lærere som skal på barsel, er sygemeldte, skal i 

pædagogikum og som har ønsket at arbejde på nedsat tid, har betydet at vi i dette skoleår har ansat 27 

lærere. Heraf er 12 blevet fastansat. En del af de nye fastansatte lærere er bosat i lokalområdet og kommer 

fra faste stillinger på de omkringliggende gymnasier, andre har allerede været årsvikarer på skolen i dette 

skoleår og nogle stykker er helt nye.  

Studentereksamen er i fuld gang og vores første student – en Team Danmark elev – sprang ud allerede 

onsdag den 7. juni. De øvrige studenter springer ud mandag, tirsdag eller onsdag i uge 26. Dimission 

afholdes fredag den 29. juni og bliver forestået af Vicerektor Henrik Kjar, da min yngste søn bliver student i 

år fra et gymnasium i København, hvor der afholdes dimission samme dag og på samme tidspunkt som vi 

gør i Slagelse.  

Som et nyt tiltag har jeg sammen med ADK inviteret alle studenterne til HUEHYGGE onsdag den 27. juni kl. 

18.00 – 20.00, hvor der bagefter vil blive afholdt DIMI ADK. Til HUEHYGGE arrangement vil jeg holde en lille 

tale for dem for at kompensere for ikke at holde studentertalen, og deres lærere er også inviterede, så de 

kan få sagt ordentligt farvel til deres elever.  

Ledelsen har besluttet at oprette to pædagogisk-faglige koordinatorer. Den ene skal varetage den 

internationale arbejde og hedder, international koordinator og den anden bliver idrætskoordinator og skal 

varetage samarbejder med STE, ZBC Selandia, Team Danmark, Brøndby Gymnasium og skabe kontakter til 

vores lokale foreningsliv.  

Der er i år 424 dimittender, det er fantastisk. 

Lotte Büchert orienterede om de aktuelle fraværstal opgjort for foråret 2018. I forhold til 2017 er fraværet 

er steget en lille smule. På stx fra 7,4 % 5 til 7.7 % og på HF noget mere fra 10,8 til 12,5 %. 

Lotte Büchert er overrasket over fraværet er steget. Det er ikke helt tydeligt, hvad der er på spil, når man 

ser på 2018. 

Søren Lind Christiansen kommenterede, at det ikke er kritisk højt, men det er godt at have fokus på det.  

Micael Duncan spurgte ind til hvilke analyseværktøjer skolen har. 
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Jens Risbjerg forklarede, at Lectio producerer meget fine oversigter, og vi generer også fraværsrapporter 3 

gange om året for de enkelte klasser og elever, der viser fravær opsummeret henover ugeskemaet så man 

kan se hvilke positioner den enkelte er fraværende. Disse rapporter indgår i administrationen, 

studievejledernes og lærerteamenes arbejde med fastholdelse. 

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af orienteringen beslutningen om at aflyse sidste skoledag og det 

efterfølgende forløb i medierne. Sagen fyldte meget i medierne en uges tid, hvorefter det gik i sig selv igen. 

Rektor Lotte Büchert uddybede baggrunden for beslutningen. 

Der har siden 2014 været tradition for en fest dagen før offentliggørelsen af eksamen.  Sidste år blev der 

drukket alkohol, og der blev nærmest holdt fest om dagen i skoletiden, hvorefter meget få mødte op om 

aftenen. 

Derfor har rektor i dialog med ADK, elevrådet og cafeudvalget i år planlagt en anden type arrangement 

onsdag formiddag den 23.5 med underholdning fra lærerne, brunch og offentliggørelse af eksamen 

udarbejdet som underholdende eksamensbingo. Lotte Büchert havde annonceret flere gange, at hun ville 

aflyse, hvis der blev drukket om tirsdagen der er normal skoledag. Konsekvensen blev som bekendt at 

arrangementet blev aflyste og medierne tog historien op. 

Søren Lind Christiansen kommenterede at, det var den rigtige reaktion at aflyse – man må videre og 

konstatere at de her er ting er sket, og nu skal der være en dialog. Det gælder om at få samarbejdet i gang – 

så vi ikke fortsætter af den uheldige vej.  Der skal være et samarbejde mellem eleverne og skolens ledelse, 

så det ikke sætter sig i relationerne, dialogen er vigtig, da der er mange følelser forbundet med det. 

 Charlotte Petersson tilføjede at det er vigtigt at der sættes grænser ellers lærer eleverne aldrig at 

respektere rammerne. 

Micael Duncan reflekterede over alt det, der er ændret på Slagelse Gymnasium det sidste år. Man kan tale 

om at der kan være overtryk i forandringsledelsen, når man ser på de mange initiativer. 

Det er vigtigt at tage fat i de enkelte delelementer og sætte ind i de forskellige udvalg. Det gælder om at 

øge samskabelsen og samtidig ledelse når det er nødvendigt. Eleverne har ikke hierarkiforståelse mere, de 

oplever beslutningen som hård. 

Micael Duncan frygtede også at omtalen ville påvirke søgningen til gymnasium og Slagelses ry i det hele 

taget.    

Søren Lind Christiansen kommenterede at her er det vigtigt med god ledelse, så man kommer igennem en 

konfliktsituation, evaluerer hvordan man har handlet og går vejen ved at tale med de studerende. Det skal 

bearbejdes, for det har været en markant begivenhed.  

Mathias Stockfleth Petersen 2n og Pernille Bahne Jensen 1n forklarede, at mange 3 g har set, at der er 

ændret mange ting. De kan se de nye klasser ikke har AT, og at de ikke har fået en fest som sidste år. Det er 

ligesom 68 under ungdomsoprøret. Festen var dråben der fik det hel til at flyde over. Samtidig er det godt 

med konsekvens- ellers er det tomme trusler. 

René Nielsen kommenterede, at det er vigtigt at stå ved, hvad det er for en kultur man vil have på skolen. 

Det er et samarbejde og det er godt at opleve rektor stå fast. Det handler om læring når man er på skolen. 

Det er kerneydelsen der er vigtig, vi kan ikke bruge for mange dage på at feste. Derfor er det vigtigt styrke 

de unges dannelse, tage nogle kampe og værne om uddannelsen.  

Christina Lange så på selve forandringsprocesserne, og hvordan det opleves hos mange af eleverne. De der 

ikke har været med i fællesudvalg, ADK og Cafeudvalg føler sig måske ikke præsenteret.  Hvordan varetager 

elevrepræsentanter deres ansvar?  

Mathias Stockfleth Petersen 2n forklarede, at referaterne er præsenteret for klasserne, men måske ikke 

med lige stor effekt i alle klasser. De er også offentliggjort i Lectio på Facebook mv 

Micael Duncan understregede, at der skal meget kommunikation til før der er transparens. Lectio er ikke et 

universalværktøj. En mere konsekvent alkoholpolitik skal italesættes grundigt ude i klasserne. 
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John Dyrby Paulsen kommenterede at han ikke er bange for medierne. Særligt i den her situation hvor 

ledelsen stod fast er det ok. I forhold til den interne kommunikation er det vigtigt at budskaberne kommer 

helt ud til eleverne.  

Søren Lind Christiansen konkluderede, at vi tager til efterretning, at vi har drøftet den her sag og at ledelsen 

evaluerer og overvejer, hvordan man får samarbejdet helt på toppen med eleverne, og man sikrer en bedre 

kommunikation med eleverne. 

Lotte Büchert redegjorde til slut for, at skolen har ansat rigtig mange nye lærere til de kommende skoleår.  I 

alt 31 nye lærere heraf 12 fastansatte. Det er dejligt, at skolen er populær, og vi får mange elever og mange 

ansøgere til stillingerne. Som en baggrund for de mange ansættelser kan man tilføje, at der er 4 fastansatte 

der stopper, ligesom 2 mere går på pension næste år. Desuden er 12 på nedsat tid, 4 er på barsel -dertil en 

række mænd på fædreorlov- og endelig er der 5 der kommer i pædagogikum. En forklaring er også, at vi nu 

har en ekstra HF-klasse i forhold til sidste år og i det kommende år får vi en mere, dvs. 5 klasser på hver 

årgang. Der var mange ansøgere med stærke kompetencer, og det er lykkedes at ansætte fremadrettet 

med dygtige lærerkræfter. 

 

6. Orientering fra eleverne (bilag 5) 

Mathias Stockfleth Petersen 2n orienterede.  Elevrådet har valgt at pege på Pernille Bahne som ny 

elevrepræsentant i bestyrelsen. Det blev besluttet efter et kampvalg. Vi glæder os til det nye 

repræsentantskab.  

Elevrådet har takket af for år, og er i fuld gang med at planlægge næste år, samt hvordan elevrådet igen i år 

rekrutterer nye medlemmer.  

Siden sidste bestyrelsesmøde har elevrådet, sammen med resten af skolen, været igennem den såkaldte 

mediemølle pga. aflysningen af sidste skoledag. Diverse danske medie har citater med hvor elevrådets 

formand Mathias Stockfleth udtaler sig. Det har givet en vis refleksion i elevrådet omkring hvordan vi 

fremover skal håndtere medierne.  

I disse uger arbejdes der også i et internt udvalg, omkring planlægningen af ”Operations dagsværk”, som 

elevrådet har besluttet at prøve kræfter med i næste skoleår. Dertil kommer også de medlemmer der 

arbejder med det nye introforløb. Men også de andre udvalg forsætter deres arbejde.  

Micael Duncan vil meget gerne i en dialog med elevrådet og eleverne på Slagelse Gymnasium. Business 

Slagels er optaget af at bidrage til at styrke studielivet for de studerende og vil høre om muligheden for at 

have kontakt til en fokusgruppe på gymnasiet. Her kunne man afdække udviklingspotentiale for hvordan 

man gør Slagelse til et bedre sted at være studerende i et samspil med Business Slagelse. 

 

7. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Søren Lind Christiansen orienterede om Absalons byggeri af deres nye campus på ”Godset” -som nu er 

revet ned- man er klar til at bygge, men der kører aktuelt en sag ved udbudsnævnet, så det afventer man 

resultatet af. I fremtiden kommer Absalon til at spille sammen med SDU som en campus og de spiller 

sammen med byens planer om et grønt område og en bevægelseszone. I byggeriet vil man undgå parkering 

på overfladen. Absalon glæder sig meget til det færdige byggeri er klar 

Micael Duncan rettede opmærksomheden på de problemer der er i skolefirkanten. Der er store mængder 

narkotika i spil. På SG har man taget initiativer med lukkede døre og kontrol af studiekort. Lokalrådet og 



   

6 
 

business Slagelse vil gerne støtte med deres ressourcer, da der er grænser hvor langt politiets ressourcer 

rækker. 

Lokalrådet har fokus på nattelivet og på studielivet, problem er forankret begge steder og de mange unge 

der er samlet i uddannelsesfirkanten gør det vigtigt med en indsats. Fortætningen af unge der handler med 

stoffer, kan igen resultere i negative avisforsider, og man vil gerne invitere gymnasiet med i en indsats. 

John Dyrby Paulsen tilføjede at der er fuldt opbakning fra kommunen, samt støtte til Absalon og 

udviklingen af Campus. Byrådet vil bygge en multihal i Campus som del af bevægelsesåren, og er klar til at 

investere pengene, så det giver en god start. 

Der er store muligheder for samarbejde med campusforløb på SDU, Absalon og Erhvervsakademi Sjælland 

med hensyn til studiepraktik og undervisningsdage sammen med institutionerne i uddannelsesfirkanten. 

 

8. Orientering om budget 2018 samt kvartalsregnskab (bilag 6) 

Anne-Hedvig Baumgarten – Olsen præsenterede ledelsesrapporten pr. 31.5. 2018.  Man kan se det 

realiserede tilskud ligger 6.4 mil. kr. over budgettet, hvilket skyldes periodiseringen. Med hensyn til 

undervisningens gennemførsel er løn og øvrigt forbrug realiseret med 32,1 mil.kr. mod budgettet på 33.4 

kr. Der er ansat en række lærere med start 1.8.2018 og der forventes forbrug på nyindkøb til fagene over 

de næste måneder så også her er der tale om en periodisering. 

Søren Lind Christiansen kommenterede rapporten. Der ser fint ud med en jævn fordeling af udgifterne  

Jens Risbjerg tilføjede at det er vigtigt at undervisningstaxameteret bruges til undervisning og at man 

undgår at genere for store overskud, der så pludselig skal nedbringes. Søren Lind Christiansen tilføjede at 

det er helt klart at ressourcerne skal anvendes til uddannelse. Vi har i de tidligere år bygget en likviditet op, 

så nu er der bedre mulighed for at bruge alle ressourcerne.   

Det er vigtigt ikke at sende de forkerte signaler. Vi skal levere al den kvalitet vi kan, og vi kan være mere 

offensive en gang imellem. Historisk har der været en budgetbuffer, der så blev brugt til vedligeholdelse, 

det var ikke hensigtsmæssigt. 

Anne-Hedvig Baumgarten-Olsen forklarede at der ikke foretages hensættelser til vedligeholdelsesplaner, 

det generelle vedligehold tages af driften. 

Det blev foreslået at de generelle afskrivninger tages ud i en særlig boks, og dermed tages ud af likviditeten, 

Anne-Hedvig Baumgarten tilsluttede sig forslaget 

Søren Lind Christiansen konkluderede at budgettet ser fornuftigt ud. 

 

 

9. Godkendelse af studieretning, fagpakker og valgfag for skoleåret 2019 – 2020 (bilag 7) 

Lotte Büchert præsenterede forslaget til studieretninger og fagpakker for 2019-20. Ledelsen har taget 

denne drøftelse tidligere end før for at sikre en grundig diskussion, forslagene har været i høring hos 

lærerne og nu i bestyrelsen.  

På stx udstikker reformen 18 specifikke SR. På SG har vi valgt 10 studieretninger plus IdA, SaA, MaB der 

skolens særlige profilstudieretning. I reformens første år blev alle 11 studieretninger oprettet og skolen er 

ved at oprette en søjleteamstruktur, hvor klasserne på de enkelte studieretninger samarbejder lodret på 

årgangene. Det betyder for eksempel at elever på de ældre årgange kan orientere både 1.g elever og 

kommende elever når det er aktuelt. Det er en struktur lærerne har nikket til på pædagogiske dag og i 

ideforum. 

Søren Lind Christiansen konstaterede at det er et flot udbud og det giver stor valgmulighed. Det er godt at 

man har Kemi B så man kan komme videre i uddannelsessystemet.  
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Udbuddet af fagpakkerne på HF er mere kompliceret. Vi udbød i år fagpakkerne 1-6 og kun 1 og 2 blev 

oprettet.  De der søgte fagpakker med matematik B har ikke fået opfyldt deres fagpakkeønske og må derfor 

vælge MaB som valgfag for at komme ind på deres valgte uddannelse. De har med rettet spurgt ind til 

hvorfor der kun er fagpakker med samfundsfag, religion og psykologi. 

Elever der har fået gode karakterer i deres kreative fag som idræt og mediefag, har ikke ønsket at vælge 

fagpakken med disse fag på B-niveau, fordi de vil holde fast i den karakter de en gang har opnået. De gode 

karaktererne forhindrer, at de opgraderer på B-niveau. Da vi ikke kan flytte disse fags placering i 1. 

semester, må vi løse den forhindring med skarpere vejledning og karrieresamtaler om hvad er de for nogle 

ambitioner hf-eleverne har. 

En udfordring generelt i gymnasiet og hf er, at de meningsskabende og identitetsdannende fag som 

samfundsfag og psykolog og religion er populære. De er unge er i en alder, hvor de søger efter svar på 

individet og dets placering i samfundet. 

En måde at styrke valget af fagpakker med matematik B er som det fremgår af bilag 7 at indføre nye og 

flere kombinationer med matematik B – her er forslagene MaB og Idb samt MaB og SaB. Man kan så 

forestille sig at flere bliver motiveret til at vælge kombinationer med matematik, og at vi evt. også kan 

samlæse nogle fagpakker med kombinationer af forskellige fag med MaB. 

Der var stor tilslutning i bestyrelsen til målet om at sikre flere elever vælger MaB og også til ideen om at 

kombinere de to formål, relevante kompetencer i forhold til det videre studievalg og interessen for de 

meningsskabende fag. 

Bestyrelsen besluttede derfor at tilbyde en tredje kombination med matematik, nemlig MaB og psC ligesom 

man støttede en eventuel samlæsning af fagpakker med matematik B. 

Bestyrelsen var også optaget af den aktuelle debat om at styrke de uddannelser, hvor der er mangel på 

arbejdskraft. I ungdomsuddannelserne peger debatten på at styrke erhvervsuddannelserne og flytte 

eleverne fra det almene gymnasium. Tilsvarende er der på de videregående uddannelser en debat om at 

styrke de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser  

Bestyrelsen er opmærksom på at Slagelse Gymnasium også har et stærkt miljø med naturvidenskabelige 

studieretninger indenfor biotek, fysik, kemi, biologi og matematik. Her er det vigtigt, at Slagelse Gymnasium 

profilerer sig i debatten. 

Søren Lind Christiansen foreslog at et kommende temamøde kan tage denne udfordring op. Hvordan vi 

laver tiltag, så vi kan konkurrere med erhvervsskolerne på denne dagsorden?  

Udbuddet af valgfag er uændret   

 

10. Drøftelse af gymnasiets nye studie- og ordensregler (bilag 8) 

Lotte Büchert fremlagde forslaget til nye studie og ordensregler. Udgangspunkter er at der er kommet en 

ny bekendtgørelse om studie-og ordensregler. 

Nyt er at sanktionskataloget er udvidet. Man kan nu forbyde at medbringe telefoner, og de kan blive 

inddraget i en kortere eller længere periode.  

Nyt er også at elever skal følge en pædagogisk tilrettevisning fra rektor, ligesom selve det -at man ikke 

følger en anvisning fra rektor- kan give sanktioner i sig selv.  

Nyt er også at man kan bortvise, hvis eleven har overtrådt ordensreglerne. Det gælder dog max 10 dage på 

et skoleår. Desuden kan man bortvise elever, mens en sag kører, det kan f.eks.  være ved klage til 

ministeriet. 

Der er også en styrket indsats mod snyd. Det mest kontroversielle er dog, at elevadfærd uden for skolen 

kan sanktioneres. Det vil sige adfærd, uanset hvor det foregår og som påvirker undervisningsrummet, kan 
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sanktioneres. Det kan være trusler om fysik vold eller det kan være mobning på de sociale medier, som 

påvirker trivsel og læring. 

Jens Risbjerg var optaget af præciseringen af de sanktioner, man kan benytte i den daglige undervisning i 

klasserummet. Det er afgørende for undervisningen, at man nu har sanktioner for inaktivitet, således at 

man kan bortvise inaktive elever for den enkelte time og at det registreres som fravær. 

John Dyrby Paulsen pegede på parallellen til 70’ernes cirkulære om ”åndeligt fravær” og ærgrede sig over 

det formalistiske juridiske sprog.  

Henrik Kjar tilføjede at sådan er verden blevet fordi forældre kommer og anfægter skolens sanktioner. Der 

er ansat jurister i undervisningsministeriet, der sikrer at cirkulæret og dermed studieordensreglerne lever 

op til forvaltningsloven. I de alvorlige tilfælde kan skolens sanktioner fratage de unge muligheden for at 

tage en uddannelse på det lokale gymnasium, hvilket er et stort indgreb i den unges liv. 

Der  var stor opbakning til studie-ordensreglerne. Det er en vigtig diskussion og det er store bemyndigelser 

rektor har fået, og det er et vigtigt mål også at hindre udbredelsen af rusmidler. 

 

 

11. Bestyrelsens årshjul og planlægning af skoleårets bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen tog årshjulet til efterretning. Lotte Büchert orienterede om at der er bestyrelsesseminar i DG 

den 12. sept. 

Bestyrelsen fastlagde følgende mødedatoer alle med mødetid kl. 15-18  

25. september 2018 

28. november 2018 

21. marts 2019 

18. juni 2019 

 

12. Evt. 

Der var ingen bemærkninger 


