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Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole 
Mandag den 17. september 2018 kl. 14.00-16.00, lokale C-001. 
 
 
Tilstede: 
Andrea Terp, Iben Vind-Hansen, Jesper Baungård, Anna-Marie Dyhr Ulrich, Ejler Schütt, Alexander William-Klinke, 
Anne Mandrup Wind Kristensen, Iben Gregers-Jensen, Jesper Kohberg-Skov, Lone Mailandt-Poulsen, Torben Bjerring 
 
Afbud: 
Ingrid Fabricius 
 
 
 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

/referat 
1 Godkendelse af 

dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt 

2 Referat fra sidste møde Referat fra møde d. 20. juni 2018 
fremlægges til underskrift. 

Referat blev omdelt til underskrift 

3 Glimt fra hverdagen ASF-mentor Anders Geertsen og 
ASF-elev fortæller om skolens ASF 
HF 

Anders Gertsen redegjorde for sin 
funktion som ASF-mentor, herunder 
det individuelle elevperspektiv og 
samarbejdet med eksterne 
institutioner. 
Alexander William-Klinke fortalte om, 
hvordan det er at være elev i ASF-
klassen, herunder de særlige 
udfordringer han har haft og hvordan 
de håndteres adækvat i ASF-klassen. 



   
 

2 af 4 

4 Økonomi Halvårsregnskab 2018 fremlægges 
(vicerektor Torben Bjerring) 
Bilag 

Torben Bjerring gennemgik 
halvårsregnskabet. Regnskabet er 
bedre end budgettet, primært pga. 
periodeforskydninger. Det estimerede 
regnskab forventes at modsvare 
budgettet 

5 Bygningsrenovering Status på byggeriet (vicerektor Torben 
Bjerring) 

Torben Bjerring redegjorde for status 
på byggerierne. Bortset fra at 
monteringen af rytterlyset, som tager 
en del længere tid end estimeret, er 
der ikke forekommet væsentlige 
uforudselige hændelser 

6 Studieretningsudbud 
2019 

Hvert efterår beslutter rektor 
studieretningsudbuddet for det 
kommende skoleår efter drøftelse 
med lærere og elever. Bestyrelsen 
orienteres. 
Bilag  

Rektor orienterede om det 
kommende studieretnings- og hf-
udbud og baggrunden herfor. Det 
afspejler de politiske intentioner om 
mere naturvidenskab og sprog. Der er 
kun få ændringer i forhold til sidste år. 

7 Bestyrelsesseminar 
forår 2019 

I foråret 2019 planlægger vi at afholde 
et døgnseminar med deltagelse af 
ledelse og bestyrelse, hvor 
rammerne for skolens strategi 2020-
24 fastsættes. På seminaret afholdes 
også forårets bestyrelsesmøde, hvor 
revisor fremlægger årsrapporten, 
derfor er den bedste placering 
mellem 20 og 27. marts. 
Dato forslag: 
21.-22. marts 

Iben Vind-Hansen redegjorde for 
tankerne bag seminaret. Der vil være 
ekstern oplægsholder samt 
revisorgennemgang af årsregnskab 
2018. De valgte datoer blev 21.-22. 
marts 2019. 
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25-26. marts 
26-27. marts 

8 Nyt fra rektor  Rektor orienterede om, at: 
 der er ansat en matematiklærer 

pr. 1. oktober og en kemilærer 
forventes ansat pr. 1. november 
pga. fratrædelser. 

 Kort om den nye reform: 
1. Grundforløbet er 

blevet forkortet til 3 
måneder 

2. Delvist karakterfrit 1. 
år for at flytte fokus 
væk fra 
”karakterræset” 

3. Man arbejder med 4 
kompetencer: 
i. Global 
ii. Karriere 
iii. Innovation 
iv. Digital 

9 Nyt fra elevvalgte 
medlemmer 

 Der er aftalt en forskydning 
årgangsmæssigt af 
elevrepræsentanterne i bestyrelsen, 
således at den nye repræsentant kan 
læres op af den allerede siddende 
elev.  
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10 Nyt fra personalevalgte 
medlemmer 

 JS: Ny tendens, at lærere i højere grad 
fratræder i løbet af året for at gå på 
pension. 

11 Nyt fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 ES: Hvor ligger vi i forhold til de 
politiske målsætninger om flere på 
erhvervsuddannelser? 
Bestyrelsen drøftede forskellige 
aspekter. 

12 Eventuelt  Kort drøftelse om et evt. scenarium 
om nye forretningsområder 

 
 
 


