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Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,  
Onsdag d. 17. juni 2021, kl 15.00-17.00. Lokale B103. 
 
Tilstede: 
Andrea Terp (Region Syddanmark) 
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen) 
Jesper Baungård (Business Aabenraa) 
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune) 
Caroline Dittweiler (elevudpeget med stemmeret) (til kl. 16:00) 
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret) 
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)  
Torben Bjerring (vicerektor)  
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)  
 
Afbud:            
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem) 
Tobias Mix (elevudpeget uden stemmeret) 
Martin Klatt (SDU)  
 
 
 
 
 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning 

/referat 
1 Godkendelse af 

dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt 

2 Referat fra sidste møde Referat fra møde d. 22. marts 2021 er 
underskrevet elektronisk 

Referatet blev godkendt 
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3 Glimt fra hverdagen Underviser og studievejleder Maria 
Madsen fortæller om arbejdet med 
det strategiske fokuspunkt i forhold til 
drenge. 

Maria Madsen orienterede om drenge 
og Statsskolen. 
Der er en tendens til faldende 
drengefrekvens i senere år Der er kun 
ca. 30% drenge på en STX-årgang. 
Lidt mere på HF.   
Forskning viser, at skolekulturen mere 
motiverer pigerne. 
 
Gruppeinterviews på AASS viser, at 
det der motiverer drengene er:  

- Andre undervisningsformer end  
tavleundervisning 

- Gerne projekter og 
laboratoriearbejde 

- Konkret afgrænsede opgaver, 
fx projektorganiserede opgaver 

Herudover kunne konstateres, at 
drengene synes, at: 

- Drengegrupperne fungerer 
uden konflikter 

- De selv synes, de er mere aktive 
i timerne end pigerne. De er 
fulde af selvtillid. 

- De er bedre til at improvisere 
end pigerne. 
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- Der skal være flere sociale 
arrangementer og ”ud af 
huset”-arrangementer 

- Lærerens køn uden betydning – 
relationen har betydning 

- Drenge ønsker at arbejde 
sammen med andre drenge 

- Ikke, at det er et problem, at 
der er flere piger end drenge. 

- Der skal laves en eliteklasse.  
 

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

Fokus på sundhed/miljø:  
Elevernes miljøudvalg får tilført 
lærerkræfter næste år. SU har drøftet 
”vilde arealer” på matriklen. 
 
Udvikling af sund læringskultur: 
Skolens pædagogiske udvalg er i 
gang med at tilrettelægge aktiviteter 
for næste år vedrørende formativ 
feedback.  
 
Indsats på drenge området, jf. Maria 
Madsens oplæg. Der er planlagt et 
oplæg for alle elever. Indsatsområdet 
er blevet forsinket pga. corona, fx 
fællestime, forsøgsklasser mm.  
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Medarbejdertrivsel – handleplan er 
sendt ud. Den behandles på et 
personalemøde primo august. 
 
Økonomi – elevfrekvensen på 30% 
STX er svær at opfylde.  

5 Økonomi Status v/ vicerektor Torben Bjerring Der har ikke været udgifter ud over 
det forventede. Udgifter foranlediget 
af corona bliver dækket af 
særbevillinger, ekstra rengøring, 
testcenter, ekstraordinære tiltag til 
fagligt- og trivselsmæssige indsatser. 
Der udestår endelig afregning af 
elinstallatør og delvist af tømrer 

6 Bygninger Status v/ vicerektor Torben Bjerring Aulaen er endelig færdig. Der udestår 
mindre fejlretninger. 
Parkeringspladsen og cykelskur ved 
aulaen er under udførelse. 
Udskiftning af ventilationsanlægget i 
A-fløjen er i projektering.  
CTS-anlægget er opdateret. 
Vi forsøger at få gang i yderligere 
renovering og vedligeholdelse, men 
det er meget udfordret af, at meget 
vanskeligt at finde kvalificerede 
håndværkere, der har tid. 

7 Aktivitetsudvidelse 21-
22 

Rektor orienterer om de 1-årige tiltag, 
der er besluttet gennemført for skoleåret 

Der har været gennemført en 
beslutningsproces gennem en 
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21-22 på baggrund af bestyrelsens 
beslutning om at anvende budgetteret 
overskud til gavn for eleverne.  

del møder for at kvalificere tiltagene, 
hvilket blandt andet er resulteret i 
følgende: 
Hjælpelærere i en del fag. Fag som 
idræt og især matematik, der allerede 
har hjælpelærerfunktion, er blevet 
udvidet i omfang.  
2. fremmedsprog: tysk og spansk får 
som noget nyt hjælpelærere. 
Tiltagene er justeret med 
udgangspunkt i lærernes vurdering af 
holdenes behov.  
Talentkreds for dygtige engelsk elever 
er etableret.  
350 arbejdstimer ekstra til 
læsevejledning.  
Fællestimer i aulaen – øget budget 
med 60000 kr.  
2hf – ingen klassesammenlægning – 
der holdes en klassekvotient på 21 
næste år.  

8 Nyt fra rektor  Forhåbentlig får vi et normalt skoleår 
fra august; det glæder alle sig til.  
Studenterdage foregår i år i forhal og 
aula som normalt og løbende over tre 
dage. 
Dimission foregår for 3-4 klasser af 
gangen i aulaen. 
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Tilgang og afgang lærere:  
1 opsigelse – 1 pensionering – 1 
barsel. Dertil nogle lærere, der har 
ønsket reduceret tid.  
Der er fastansat to af vores nuværende 
årsvikarer, og to nye lærere med fag vi 
mangler (ng, kemi, bi). Herudover 
forsøges ansat en barselsvikar med 
psykologi  
Elevtal pt før endelig 
optagelsesvurdering:  
191 elever til STX og 82 elever til HF. 
Herudover en ASF-HF-klasse med 12 
elever. 
Den årlige Campusdag planlægges 
sammen med alle de andre 
ungdomsuddannelser i byen. 

9 Nyt fra elevvalgte 
medlemmer 

 Intet 

10 Nyt fra personalevalgte 
medlemmer 

 Intet 

11 Nyt fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 ES: Hvordan bliver vi påvirket af 
tvangsfordeling af nye elever. 
LMP: Da vi er eneste 
købstadsgymnasium, forventer vi ikke 
at det vil påvirke os. 

12 Mødedatoer 2021-22 Mandag 27. september 15-17 
Mandag 6. december 15-17 

Ingen meldte fra på konkrete datoer. 
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Torsdag 24. marts 15-17 
Onsdag 15. juni 15-17 

13 Eventuelt  LMP: svarer på forespørgsel fra EJ om 
tyskniveauerne.  

 
 
Referent Torben Bjerring 


