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Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,  
Mandag d. 28. september 2020, kl. 15.00-17.00. Lokale C104. 
 
Til stede: 
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen) 
Jesper Baungård (Business Aabenraa) 
Martin Klatt (SDU)  
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune) 
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem) 
Caroline Dittweiler (elevudpeget med stemmeret) 
Tobias Mix (elevudpeget uden stemmeret) 
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret) 
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)  
Torben Bjerring (vicerektor)  
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)             
 
Afbud: 
Andrea Terp (Region Syddanmark) 
 
 
 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

/referat 
1 Godkendelse af 

dagsorden 
 Dagsorden godkendt med formandens 

tilføjelse om at punkt 7 også hører 
medarbejderrepræsentanternes holdning 

2 Referat fra sidste møde Referat fra sidste møde er 
underskrevet digitalt. 

Referat godkendt 

3 Glimt fra hverdagen Engelsk og religionslærer Eva 
Kvorning Jensen fortæller om 

Eva fortalte om dagligdagen i en coronatid. 
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at være gymnasielærer i en 
coronatid. 

En udfordring pludselig, at skulle undervise 
virtuelt. Hverken lærere eller elever var 
kendt med teknikken. Virtuel undervisning 
kræver mere selvdisciplin ved eleverne. På 
den anden side var der også elever, der 
blomstrede op ved den virtuelle 
undervisningsform. Der er mere ro til at 
koncentrere sig. 
Der er forskel på, hvordan virtuel 
undervisning fungerer i forskellige fag.  
Alt taget i betragtning fungerer det ok. 
Med den øgede erfaring er det blevet 
lettere at lykkes med virtuel undervisning – 
også forberedelsesopgaven. 
Lærerigt for underviserne, som har fået 
større IT-kendskab. 
Udfordring er pt. at gennemføre 
undervisning både fysisk og virtuelt på 
samme tid. 

4 Strategi 2020-2024 Rektor laver status på 
strategiudvikling 2020-24. 
Strategien indstilles til 
godkendelse af bestyrelsen.  
Bilag 

LMP orienterede om arbejdet med strategi 
2020-2024, herunder status på 
indsatspunkterne. 
Strategien godkendt som indstillet. 
Fremover vil formandsskabet gå mere i 
dybden med de enkelte områder i 
strategien. 

5 Økonomi Halvårsregnskab 2020 
fremlægges af vicerektor 
Torben Bjerring. Bilag. 

TB gennemgik regnskabet. 
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6 Bygningsrenovering Status v/ vicerektor Torben 
Bjerring 

TB orienterede om byggeriet. Der har været 
mange forsinkelser og udfordringer, som alt 
i alt har gjort, at aulaen først forventes at 
kunne tages i brug i uge 45. Der forudses en 
mindre budgetoverskridelse. 

7 Bestyrelsens rolle for 
skolen 

Vedrørende forespørgsel på 
sidste bestyrelsesmøde. Rektor og 
vicerektor om bestyrelsens værdi 
for skolen. 

Offentlig selvejende institution – ret 
begrænset handlefrihed. Området er ret 
reguleret. 
  
Forventninger til eksterne 
bestyrelsesmedlemmer: 

1. Det formelle ansvar 
2. Konstruktiv kritisk stemme i forhold til 

skolens oplæg. Sparringspartner.  Stil 
de skæve spørgsmål med øjne 
”udefra”.   

3. Repræsentere AASS positivt i jeres 
netværk /ude i byen 

4. Mottoet ”Uddannelse med Udsyn ” = 
vi vil gerne, at de unge fagligt er i 
kontakt med omverden i deres 
gymnasietid. I kan hjælpe med at 
åbne dørene 

Bestyrelsen drøftede værdien af input af 
”skæve vinkler”, arbejdsmarkedsrelevans 
og praktiske fag samt årsagen til 
kønsubalance. 
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JS: Forventning om at medlemmerne er 
med til at sikre over for omverdenen, at 
AASS er en attraktiv uddannelsesinstitution 
og arbejdsplads.  

IV: Vi skal turde udfordre skolen med ideer 
til nyudvikling. 

8 Nyt fra rektor  Rektor orienterede om: 
- Master færdig – 2 års uddannelse.  
- Tobaksfri skoletid igangsat 1.8.2020 
- Jubilæum og indvielse af aula er 

udsat på ubestemt tid. 
- Status på antal nye elever pr. ca. 15. 

september: 193 STX og 109 HF. 
Klasser 7 STX, 4 HF, 1HF-ASF 

- Coronasituationen:   
o Eleverne og lærerne vil helst 

være på skolen og ikke 
hjemme.  

o Overvejelser og beslutninger 
om skolelukning, 
hjemsendelse og 
nødundervisning 

o IF udtrykte fuld tillid til at rektor 
træffer de rigtige beslutninger. 
Der gives fuld kompetence til 
rektor 

- Studieture (TB): 
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o Overvejelser om afmelding og 
status på planlagte studieture i 
uge 46.  

o Plan-B ture i DK 
o Godtgørelse af elevernes 

udgifter ved aflysning. 
- Bestyrelsen beslutter, at skolen følger 

de til enhver tid gældende 
ministerielle anbefalinger, 
vejledninger og retningslinjer for 
aflysning af elevernes studieture. 
Elevernes udgifter til studieturene 
godtgøres, hvis turene aflyses af 
skolen før tid. 

- Har rektor brug for bestyrelsens 
vurdering, kan 
bestyrelsesmedlemmerne kontaktes 
på email.  

 
9 Nyt fra elevvalgte 

medlemmer 
 CD: eleverne er rigtig glade for at være 

tilbage igen. Det fungerer fint med at 
eleverne har faste lokaler. Det giver mere 
trygge rammer. 

10 Nyt fra personalevalgte 
medlemmer 

 JS: Virtuelt undervisning er krævende. 
Skolen forsøger at lave nogle rammer, hvor 
eleverne får de bedst mulige vilkår. 
Ikke alle lærere er trygge ved at skulle ud at 
rejse. 
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11 Nyt fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 IV: Vær opmærksom på, at vi i grundskolen 
har en 9. årgang, der ikke har været i 
introundervisning og kun i forkortet 
brobygning i ungdomsuddannelserne. Der 
er en risiko for, at de vil vælge forkert. 
 

12 Eventuelt  Intet 
 
 


