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Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,  
torsdag d. 18. juni 2020, kl. 14.00-16.00. Lokale C103. 
 
Til stede: 
Andrea Terp (Region Syddanmark) 
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen), næstformand 
Jesper Baungård (Business Aabenraa) 
Martin Klatt (SDU)  
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem), formand 
Anne Mandrup Wind Kristensen (elevudpeget uden stemmeret) 
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret) 
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)  
Torben Bjerring (vicerektor)  
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)  
 
Afbud:  
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)  
Caroline Dittweiler (elevudpeget med stemmeret) 
 
         
 
 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

/referat 
1 Godkendelse af referat  Referatet godkendt.  
2 Referat fra sidste møde Referat fra møde d. 

20. april 2020 
fremlægges til 
underskrift.  

De sidste to referater er udsendt til godkendelse 
med digital signatur 
Flere har oplevet problemer med at få adgang til 
systemet. TB undersøger mhp. fejlretning. 
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Fremover vil vi fast benytte digital signatur til 
underskrift. 

3 Glimt fra hverdagen Underviser Troels 
Johansen fortæller 
om arbejdet med 
Computational 
Thinking 

Et 3-årigt udviklingsprojekt i regi af DASG (Danske 
Science Gymnasier) mhp. at fremme naturvidenskab 
og bruge computeren fornuftigt. Med computeren 
laves simuleringsforsøg om fysiske emner. Eleverne 
laver deres egne forsøg, som giver øget ejerskab. 
Computeren assisterer eleverne – den overtager 
ikke. 

3 Økonomi   Økonomien er i balance med budgettet. Fx afviger 
lærerlønninger kun med få tusinde kroner. 

4 Strategi 2020-2024 Rektor laver status på 
strategiudvikling 2020-
24.  

Arbejdet har været sat lidt i stå. Der manglede 3 
områder på skrift. Kommer som bilag på møde i 
efteråret: 
 

- Naturvidenskab er lavet: Fx fokus på svage 
elever, talenter, laboratoriearbejde og forsøg.  
 

- Trivsel for medarbejdere: SU har fokus på: 
MUS, vedligeholdelse af det sociale miljø, 
lærernes jobtilfredshed i forhold til elevrelation 
og elevmotivation , lærernes 
opgavesammensætning – portefølje og 
småting på det fysiske arbejdsmiljø,  
 

- Mindset – præstation & læring – udvalg er i 
gang med inspiration fra alle læreres inputs.   

5 Bygningsrenovering Status v/ vicerektor 
Torben Bjerring 

Aulaen bliver ikke færdig til sommerferien. 
Tidsplanen holder ikke af forskellige årsager. Der er 
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til gengæld ikke problemer med selve udførelsen, 
hvorfor der stadig er forventning om, at aulaen bliver 
et velfungerende aktiv for skolen. 

6 Nyt fra rektor  Jubilæum udsat til senere på efteråret. Dato følger. 
 
Skolelukningen: 
Fjernundervisningsperioden – alle har gjort det  godt! 
Elever, lærere og øvrigt personale.  
Der måtte sadles om og om igen, og nye 
myndighedsretningslinjer kom ofte op til ferier & 
weekender.   
 
Mandag den 22/6 er der på STX huedag & dimission.  
Elevrådet har været inddraget i planlægningen og er 
kommet med ønsker til dagen. Der opstilles telte i 
gården til 50 personer. 
Dimissionen gennemføres klassevist jf. 
retningslinjerne fra ministeriet med ca. 3 pårørende 
pr. elev i løbet at hele dagen. 
De nye elevers 1. skoledag afholdes i idrætshallen. 
 
Vi får færre STX-elever og flere HF-elever efter 
sommerferien. 

7 Nyt fra elevvalgte 
medlemmer 

 Der har været et virtuelt DGS-møde. 
AMWK synes at coronatiden har været forvaltet godt 
af skolen.  

8 Nyt fra personalevalgte 
medlemmer 

 Intet. 
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9 Nyt fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 MK: orienterede som nyt medlem om sin baggrund. 
Ansat på SDU - Center for Grænseregionsforskning. 
Forsker om grænseregioner og grænser. 
JB: Spm. til ledelsen: Tilfører bestyrelsen skolen værdi? I 
bekræftende fald – hvilken? 
IF: Hvad tænker lærere i denne sammenhæng. 

10 Eventuelt  Forespurgt redegjorde JS om forskellen på at 
undervise på STX og HF. 

 
 
 


