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Deltagere: 
Fravær: 
Sted:  
Tid:    
 

Skolebestyrelsen  
John Dyrby, Rene Nielsen, Charlotte 
Petterson, Freja Ruggaard, Ilayda Corum, 
Christina Lange 
Slagelse Gymnasium 
Onsdag den 16. juni kl. 15.00 – 18.00 

Ansvar for dagsorden: 
Referent: 
Forplejning: 
Mødeleder:    

Rektor og formand 
Søren Keller 
Kaffe/te frugt og sødt 
Kristian Ørnsholt 

Referat fra møde i skolebestyrelsen  
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Pkt./tid Indhold (samt beskrivelse) Fremlægger 

1.  2 min 
 

Godkendelse af dagsorden Formanden   X 

 Dagsorden er godkendt uden kommentarer.     
2. 5 min 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts er underskrevet i Penneo. 
Det påtænker vi at gøre efter hvert møde for at sikre underskrifterne som 
vi har brug for i forbindelse med bank, BUVM m.m.  

Formanden X  X 

 Forslaget om at bruge Penneo er godkendt uden bemærkninger.      
3. 15 min Orientering om kvalitetstilsynet fra BUVM som blev afsluttet i marts. Rektor  X X  
 Skolen har haft et kvalitetstilsyn på HF på baggrund af de socioøkonomiske 

referencetal. På baggrund heraf blev der sat fokus på fire områder: synlig 
læring, formativ feedback og et øget fokus på fravær og fastholdelse – alle 
som helskoleindsatser samt planlægningen af stamlokaler til 1.g og 1.hf-
klasserne. Især indsatsen med fokus på fravær og fastholdelse har været 
en succes. Skolen er desuden blevet bedt om at redegøre for indsatserne i 
forbindelse med et muligt kvalitetstilsyn på STX på baggrund af de 
socioøkonomiske referencetal for 2017-2019. LB gør i forlængelse heraf 
rede for, at det er ledelsens opfattelse, at de lave socioøkonomiske 
referencetal til dels skyldes den høje gennemførelsesprocent på skolen.  
BUVM har påpeget, at det især er midtergruppen af elever, som klarer det 
relativt dårligere på den socioøkonomiske reference, hvorfor den gruppe 
har været i fokus ved indsatserne i forbindelse med tilsynet på HF og som 
fremadrettet vil være i fokus for både STX og HF.   

    

4. 15 min Drøftelse og beslutning om HF – esportslinje fra skoleåret 2022 (bilag a og 
1b) 

Rektor X X X 

 I ledelsen har vi – med inddragelse af HF-koordinatorerne - drøftet 
muligheden for at udbyde en af vores HF fagpakker med Esport fra den 1. 
august 2022. Dette for at appellere til de mange unge i Slagelse som 
dyrker Esport i Sørby og hvor mange har en alder, hvor de snart skal vælge 
en ungdomsuddannelse.  
Slagelse er et område med lav uddannelsesrate, og det er derfor endnu 
vigtigere her at kunne tilbyde de unge noget som de brænder for, og derfor 
får lyst til at tage en ungdomsuddannelse.  
Vi har haft et indledende møde med Mark og Anders fra Sørby Esport, som 
synes ideen er god.  
Indholdsmæssigt og praktisk kunne E-sport fagpakken se således ud:  
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De kommende elever vælger ved indgangen til Slagelse Gymnasium HF 
Esport, hvor de får Idræt på C- niveau som kunstnerisk fag. Her vil vi 
ansøge BUVM om tilladelse til at lægge særligt fokus på kost/sundhed og 
træning i læreplanen.  
Den fagpakke som eleverne vælger, vil indeholde idræt på B-niveau og 
biologi på C- niveau. Alle eleverne i klasse vil herefter have mulighed for at 
opgradere enten idræt eller psykologi til B-niveau.  
Udover den almindelige undervisning, så vil vi tilbyde dem en 
træneruddannelse fra Esport Danmark i samarbejde med Sørby Esport. 
Træningen og uddannelsen til træner vil blive planlagt sammen med 
elevernes almindelige skema, så det bliver en del af deres skoledag.  
Træneruddannelsen skal naturligvis finansieres og det må vi finde ud af 
hvordan, for jeg mener ikke at eleverne bør have udgifter i forbindelse 
hermed og hvis det er tilfældet, så skal det være et minimum af udgifter.  
Derudover tænker vi, at vi som gymnasium skal deltage i 
Esportsbegivenheder med denne klasse.  
Klassen tænkes udbud fra den 1. august 2022 men skal besluttes i 
bestyrelsen på Slagelse Gymnasium i juni 2021, så derfor skal arbejdet 
med at få realiseret ideerne sættes i gang i løbet af foråret. 
Der er opbakning til forslaget. Ledelsen arbejdet videre med projektet.  

5. 15 min Drøftelse og beslutning om udbud af fagpakker, valgfag og studie-
retninger skoleåret 2022/23 (bilag 2)  

Rektor X X X 

 I juni 2020 vedtog bestyrelsen at følge ledelsens indstilling i forhold til at 
ændre udbuddet af studieretninger for skoleåret 2020/21.  
Indstillingen fra ledelsen er at fastholde samme udbud for skoleåret 
2021/22. 
Bestyrelsen fulgte ligeledes ledelsens indstilling i forhold til at ændre 
udbuddet af fagpakker for skoleåret 2020/21.  
Indstillingen fra ledelsen er at fastholde samme udbud for skoleåret 
2021/22 dog med oprettelsen af en HF Esportslinje (se desuden 
dagsordenspunkt 4).  
Derudover har ledelsen et ønske om at binde nogle af de 
naturvidenskabelige fag til studieretningerne med virkning for eleverne 
som starter i skoleåret 2022/2023. 
Alle indstillinger til studieretningerne og fagpakkerne blev vedtaget. 
Derudover er der opbakning til forslaget om at binde de 
naturvidenskabelig fag.   

    

6. 20 min 
.  

Økonomi – Kvartalsregnskab samt revideret budget og covid hjælpepakker 
(bilag) 

Administratio
nschef/rektor 

X X X 

 I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 ses et tilskud modtaget på kr. 
141.771. Tilskuddet er et ekstraordinært tilskud til rengøringsudgifter i 1. 
kvartal som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af 
Covid-19 som led i den gradvise kontrollerede genåbning.  
Som følge af Covid-19 er der yderligere modtaget særtilskud vedr.:  
Rengøringsudgifter kr. 140.248  
Fagligt løft, efterslæb og trivsel kr. 1.098.511  
Elevråd kr. 3.864  
Testcenter kr. 370.018 

    



Bestyrelsen tager regnskab m.m. til efterretning. 

7. 20 min 
 

Refleksioner over 15 måneder med Corona (mundtlig drøftelse) Rektor/ 
Vicerektor 

X X  

 LB og SRK fremlægger deres tanker om at være leder for en skole under 
Covid19. Det har været et hårdt år, men også et år som har vist, at skolen 
(og sektoren som helhed) er utrolig omstillingsparathed og agil. Det 
gælder både det pædagogiske personale og TAP-gruppen.  
Der har været stillet store krav til alle – også til ledelsen, hvor 
krisestyringen bl.a. har krævet mere personalehåndtering/pleje, 
håndtering af elever med massive problemer, håndtering af skiftende 
retningslinjer m.m. – alt sammen på fysisk afstand fra de mennesker, som 
det har drejet sig om.  
I forhold til undervisningen er der blevet høstet gode erfaringer fra den 
virtuelle undervisning, som bliver inddraget i den fremadrettede udvikling 
af skolen.  
I forhold til krisestyring har vi fået den erfaring, at det handler om hurtigt 
at bevæge sig fra krisehåndtering til drift, bl.a. ved at sikre gode 
procedure, udvikle nye redskaber m.m. 

    

8. 35 min 
  
 

Ny strategi på SG – hvordan vil vi arbejde med den og hvordan inddrages 
bestyrelsen – mundtlig gennemgang og drøftelse. 

Rektor 
/vicerektor 

X X  

 Ledelsen igangsætter strategiprocessen i efteråret 2021 og beretter om 
første del af processen til bestyrelsesmødet d.8/12. Her skal bestyrelsen 
desuden inddrages i forbindelse med: økonomi, optag, profil m.m. 

    

9. 12 min Orientering fra rektor på skrift (bilag) Rektor X   
 Siden sidst  

Der er ikke sket meget på gymnasiet siden sidste bestyrelsesmøde den 24. 
marts 2021 og så er der alligevel sket en del.  
Langsom genåbning af gymnasiet  
Efter vores bestyrelsesmøde den 24/3 blev vi informeret om, at vi endelig 
måtte genåbne gymnasiet for 50% af elever, så den ene halv del af 
eleverne kunne komme i skole den ene uge og den anden halvdel den 
anden uge.  
For at få det til at fungere skulle vi have etableret vores eget testcenter 
som åbnede i ugen efter påske. Det er et testcenter med selvtest, og vi har 
ansat en række eksterne supervisorer til at sikre, at alt forgår som det skal.  
Det har vist sig at være særdeles hensigtsmæssigt at have eget testcenter 
for på den måde har både ansatte og elever sparet en masse tid, da de kan 
blive testet på skolen alle hverdage.  
Det er også rart at få eleverne tilbage også selvom det kun har været på 
halv tid. En skole med liv og glæde er meget berigende for arbejdsglæden.  
Eksamensperioden  
Antallet af eksamener er reduceret for afgangseleverne og 
undervisningsperioden har været forlænget, så det faglige efterslæb har 
kunnet blive indhentet. Vi har også fået en økonomisk hjælpepakke af 
BUVM som støtte til fagligt efterslæb. Hjælpepakken er blevet forlænget 
frem til december 2021, så vi også har mulighed for at give vores 
fortsætter elever et virkeligt fagligt løft også i det kommende skoleår.  

    



Sidste skoledag for 3.g og 2.hf  
Vi har forsøgt at skabe lidt sidste skoledagsstemning om vores 
afgangselever, så vi har klassevis holdt sidste skoledag i et par timer henh. 
Den 12.maj for HF og den 28. maj for STX. Jeg fornemmer, at det skabte 
glæde blandt eleverne, at de kunne få lov til at slå sig lidt løs inden for 
COVID-19 rammerne.  
Huepåsætning og dimissioner  
Som sidste år så vil vi sætte telte op på sportspladsen i de dage, hvor 
eleverne får deres huer på. Her vil familierne kunne tage imod deres unge 
og fejre dem. Det vil blive holdt i Corona rammer. Dimissionerne holder vi 
ligeledes som sidste år klassevis henover fire dag. Det er den bedste 
løsning for på den måde kan hver klasse blive fejret lige som det passer til 
den.  
Røgfrit skolemiljø lovpligtigt fra den 31. juli 2021  
Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, 
dampe eller snuse i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. 
Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller 
lignende produkter ikke er en del af skoledagen.  
Fra den 1. januar 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle 
grundskoler, kostskoler og efterskoler.  
Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle 
ungdomsuddannelser.  
I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med 
tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, 
der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede 
produkter som fx e-cigaretter uden nikotin. 

10. 10. min Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne  X   
 Der er ingen bestyrelsesmedlemmer der har noget til punktet.      
11. 10 min Orientering fra eleverne ( Bilag) Freja og 

Ilayda 
X   

 Elevrepræsentanterne deltog ikke på mødet pga. afbud.      
12. 10 min Evt. – herunder Farvel til Freja Bjarkov Ruggaard 3x Formanden X   
 Freja Bjarkov Ruggaard deltog ikke på mødet.      

 


