
 
 
 
1. december 2014 
 

Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 9. december 2014 kl. 15.00 – 18.00  
i lok. C 38. 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat mv. 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014 fremlægges til underskrift. 
Forretningsorden for bestyrelsens ved Aabenraa Statsskole fremlægges til underskrift 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014 
Bilag: Forretningsorden for bestyrelsens ved Aabenraa Statsskole 

 
3. Lærerorientering om aktuelt emne 

Bestyrelsen har for at få et mere personligt indblik i skolen ønsket at blive orienteret af 
forskellige lærere om varierende aspekter af skolens pædagogiske virke. Emnet er denne gang 
orientering om det første halve år med hf-asf (autisme spektrum forstyrrelse).  
    

4. Opfølgning bl.a. på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
a) Kommissorium for opgave tilknyttet visionsarbejdet  jf. seneste bestyrelsesmøde pkt. 3 b 

Konsulent Jesper Hartvig Thomsen deltager under behandling af dette punkt. 
Bilag: Kommissorium med evalueringsplan 

b) Konfirmering af bestyrelsesmedlemmernes elektronisk tidligere godkendte indberetning til 
ministeriet september 2014 vedr. opgørelse for klassekvotienter 
Bilag: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale 
fuldtidsuddannelser for skoleåret 2014 – 2015 

c) Studieretningsudbuddet for 2015 – 2018 
I opfølgning af principbeslutning vedr. studieretninger på seneste bestyrelsesmøde fremgår 
det konkrete studieretningsudbud for 2015- 2018 af bagsiden af bilaget. 
Bilag: Aabenraa Statsskole. Uddannelse med udsyn. 2015. 
 

5. Principper for ferieplan  
I henhold til stx-bekendtgørelsen § 71 er det skolen, der godkender gymnasiets ferieplan. 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at udmelde ferieplan i overensstemmelse 
med principper for ferieplan som besluttet af Bestyrelsen. 
Bilag: Principper for Aabenraa Statsskoles ferieplan 
Bilag: Ferieplan 2014 – 2015 
Bilag: Ferieplan 2015 - 2016 
 
 
 



 
 

6. Statsskolens økonomi 
Statusorientering om Statsskolens økonomi på grundlag af det forventede regnskab.  
Budget 2015 indstilles til bestyrelsens godkendelse 
Bilag: Forventet regnskab 2014/Budget 2014 – 2018  
  

7. Fremtidige opmærksomhedspunkter 
Bestyrelsen drøfter fremtidige opmærksomhedspunkter med udgangspunkt i de politiske 
tendenser vedr. nøglebegreber som kvalitetssikring, økonomi, samarbejdsformer herunder med 
folkeskolen mv. 
Bilag: Politiske tendenser i forhold til Aabenraa Statsskole 

 
8. Meddelelser til gensidig orientering 

a) Fra elevvalgte medlemmer 
b) Fra personalevalgte medlemmer 
c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
d) Fra rektor bl.a. 
- Bilag: Personaleændringer 
- Bilag: Ministeriet vedr. Tilsyn med 2-årigt hf - Aabenraa Statsskole 
 

9. Evt. 
 
 
Således efter aftale med bestyrelsesformand og næstformand 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Daneved 
Rektor ved Aabenraa Statsskole. 
 
 
Bestyrelsens julemøde afsluttes traditionelt med middag. 
Skulle man være forhindret i at deltage, bedes man give mig besked senest kl. 12.00 lørdag den 6. 
december 2014. 
   


