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Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole 
Mandag d. 22. marts 2021 kl. 15.00-17.00 – mødet blev afviklet virtuelt 
 
Tilstede: 
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen) 
Jesper Baungård (Business Aabenraa) 
Michael 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 blev godkendt 
2 Referat fra sidste møde Referat fra møde d. 9. 

december 2020 er 
underskrevet digitalt. 

Referatet er allerede godkendt og 
underskrevet digitalt 
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3 Økonomi: Årsrapporter 
fremlægges af revisor fra 
Sønderjyllands Revision 

Årsrapport indstilles til 
bestyrelsens godkendelse 
 
 
 
 
 
Bemyndigelse til 
økonomimedarbejder og 
revisor til indberetning af 
regnskabsmateriale 
 
Bilag: Årsrapport 2020 
Bilag Revisionsprotokollat 
2020 
Bilag: Bestyrelsens 
stillingtagen og tjekliste 2020 
Bilag: Årsrapport 
lønfællesskab 2020  
 
Bilag: Regnskabsinstruks 

Årsrapporten blev gennemgået af 
revisorerne. Årsrapporten blev 
godkendt med en blank påtegning. 
 
Årsregnskabet for Lønfællesskabet 
godkendt med en blank påtegning. 
 
Bestyrelsen bemyndigede Britta 
Bonnichsen og revisor. 
 
 
 
Bestyrelsen godkendte 
revisortjeklisten. 
 
Bestyrelsen vedtog kommentarer til 
revisors kritiske bemærkninger i 
revisionsprotokollatet.  
 
 
Bestyrelsen godkendte 
Regnskabsinstruksen 

4 Strategi 2020-2024 Rektor gør status på 
strategiudvikling 2020-24  

Eksternt samarbejde med både 
uddannelser, erhvervsliv er sat på 
standby pga. coronasituationen lige 
som også andre strategiske indsatser 
er.  
Arbejdet med at undersøge 
drengenes tilgang til STX/HF er i gang. 
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To undervisere er gået aktivt ind i 
denne del af strategien. Begge er 
undervisere, den ene er herudover 
studievejleder. Den anden underviser 
også i gymnasiepædagogik på SDU. 
Der er foretaget 6 interviews med 
drengegrupper fra skolen. På næste 
bestyrelsesmøde får bestyrelsen en 
præsentation af, hvor langt vi er nået i 
arbejdet.  
Medarbejdertrivsel: Vi har haft en god 
APV-proces. Arbejdsgrupperne har 
afsluttet arbejdet i januar, handleplaner 
godkendt i SU, så nu udestår kun 
præsentation af handleplanen for 
personalet.  
 

5 Bygninger Status v/ vicerektor Torben 
Bjerring 

Vicerektor gav en kort status på 
ombygningen af aulaen. Arbejdet 
forventes at være tilendebragt 
inden sommerferien. Der har af 
forskellige årsager været lidt 
træghed i at få afsluttet de sidste 
detaljer. Renoveringen af 
parkeringsarealerne blev udskudt til 
i år pga. risikoen for frost. 
Vi er i gang med at undersøge 
mulighederne for at iværksætte 
tiltag for at energirenovere 
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yderligere, herunder ses på 
muligheden for at opsætte 
solceller. 

6 Nyt fra rektor  Søgetal til næste år: Samme niveau 
som sidste år. Vi forventer at starte 7 
STX, 4 HF og 1 ASF. Vi har 13 
afgangsklasser i år. Derfor forventes 
brutto en klasse mindre næste år. I 
forhold til budgettet ser vi i 
søgetallene en forskydning fra STX 
mod HF.  
Personalesituation for det kommende 
skoleår er endnu ikke helt kendt, men 
vi har kendskab til en pensionering og 
en opsigelse.  
Corona fylder meget i hverdagen, da 
der skal laves ændringer og 
tilpasninger, der flugter 
myndighedernes meldinger. 
Udmeldingerne kommer med kort frist 
- nogle gange hen over en weekend. 
Mange er ved at være matte, men 
glæden ved at få eleverne fysisk ind 
giver ny energi. Når vi starter efter 
påske, skal skolen stille selvtest til 
rådighed for medarbejdere såvel som 
elever. Der skal ansættes 
supervisionspersonale til opgaven. 
Eksamen i år bliver anderledes end 
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normalt, men mere normal end sidste 
år.  

7 Nyt fra elevvalgte medlemmer  CD: Det har været beroligende for 
eleverne, at der er kommet klarhed 
over eksamen. 
Der er lavet et elev-coronaudvalg, 
som har holdt møde.  
Det er en rodet oplevelse med de 
løbende forskellige ministerielle 
tiltag. 
Elevrådet har indgået et 
”Forpersonsnetværk” mellem de 
sønderjyske skoler. 

8 Nyt fra personalevalgte 
medlemmer 

 JS: Kolleger er presset pga. 
coronasituationen. 
Grænserne mellem arbejdsliv og 
privatliv bliver udvisket under den 
virtuelle undervisning. 
Der har været stresssygemeldinger 
på det seneste og i det forgangne 
år, især blandt kvindelige lærere. 
Venter i spænding på at høre fra 
forslag fra ledelsen til, hvordan det 
af bestyrelsen besluttede 
budgetterede overskud skal 
anvendes på undervisning. 

9 Nyt fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 Intet 

10 Eventuelt  Intet 
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