
Referat af bestyrelsesmøde på Aabenraa Statsskole mandag den 3. februar 2014 
klokken 16.00-18.00 
Til stede: Preben Kofoed (PKo – formand), Ingrid Fabricius (IF – næstformand), Susanne 
Linnet (SL), Ejler Schütt (ES), Povl Kylling Petersen (PKP), Ole Daneved (OD – rektor), 
Torben Bjerring (TB – vicerektor), Thomas Rohden (TR), Frederik Leerskov Bugslag 
(FLB), Iben Gregers Jensen (IGJ), Henrik Holsteen Jensen (HH), Karl Jørgen Møller (JM – 
punkt 3), Tina Aviaja Pilgaard Hansen (TP – referat) 
Fraværende: Elisabeth Vestergaard (EV) 
 
 
0. Punkt uden for dagsorden 

Formanden bød IGJ velkommen som nyt personalevalgt medlem af bestyrelsen. 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2013 fremlægges til underskrift. 
Bestyrelsen underskrev referatet. 
 

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 forsøgsvirksomhed, hvor der orienteres om igangværende forsøg ved 
Aabenraa Statsskole. 
Pædagogisk leder Jørgen Møller informerede om dele af Statsskolens igangværende 
forsøgsvirksomhed og koncentrerede sig om en grundig redegørelse for indhold, 
forløb og evaluering af et forsøg, hvor tre klasser er involveret omfattende i alt 67 
elever og 10 – 15 lærere. 
Der er i forsøgsklasserne fokus på organisatorisk dialog, samarbejde og toning af 
studieretningerne. Herudover arbejdes der bl.a. med elevernes innovative 
kompetencer og studiekompetencer samt et bredere undervisningsbegreb og øget 
delegering til lærerteamet i forbindelse med planlægning af undervisningen. 
Rektor supplerede med at oplyse at forsøgsvirksomhed nu igen var ved at komme i 
gang på landets gymnasier efter at implementeringen af gymnasiereformen fra 2005 
havde lagt beslag på alle kræfter i så henseende i en række år. Generelt betragtede 
han forsøgsvirksomhed som et dynamisk gode både for det enkelte gymnasium og for 
sektoren som helhed.    
 

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
a) Orientering om opfølgning på visionsarbejdet herunder nedsættelse af 

designteam. 
Første møde i designteamet var planlagt til den 27. januar 2014, men måtte 
aflyses p.gr.a. sygdom. En ny mødedato er på vej.  



b) Orientering om resultatlønskontrakt 
Bilag: Resultatlønskontrakt 1. august 2013 – 31. juli 2014 
Bestyrelsen drøftede kort den indgåede resultatlønskontrakt, der var sendt til 
bestyrelsen som bilag til dagsordenen.  
 

c) Orientering om samarbejde med naboskole 
Rektor har skrevet til en af naboskolerne vedr. matrikelafgrænsning og formoder, 
at sagen er afsluttet i april 2014. 
PKP spurgte på mødet, om Aabenraa Statsskole har samarbejde med Deutsches 
Gymnasium für Nordschleswig (DGN). Rektor orienterede om et mangeårigt godt 
samarbejde både på lærer- og elevniveau og gav eksempler herpå. 
TR supplerede med at fortælle, at elevrådet fra Aabenraa Statsskole har besøgt 
DGN for at fortælle om arbejdet i elevrådet, ligesom gymnasierne lige nu arbejder 
på at udveksle elever til lektiecafé. 
 

d) Orientering om den lokale gymnasiesituation 
Rektor orienterede om, at Regionsrådet efter en høringsrunde hos en række 
interessenter på området ikke havde imødekommet en ansøgning fra STUK, 
Toftlund om at åbne en filial i Aabenraa, hvor der i forvejen er to udbydere af det 
almene gymnasium og to udbydere af hf-kursus foruden én udbyder af 
henholdsvis hhx og htx. Derudover ville en imødekommelse have forudsat en 
dispensation fra Tvindloven. 

 
5. Skolens økonomi. 

Statusorientering om Statsskolens økonomi på grundlag af det forventede regnskab.  
Under punktet drøftes bl.a. spørgsmålet vedr. størrelsen af Statsskolens egenkapital 
Bilag: Forventet regnskab 2013/Budget 2014 – 2017   
Bilag: Omsætning, overskud og egenkapital 
Dagens bestyrelsesmøde ligger så tæt på regnskabsmødet i marts, at det opdaterede 
bilag vedr. det forventede regnskab for 2013 ligger tæt på de endelige regnskabstal. 
Det ser fornuftigt ud. 
Bestyrelsen drøftede, hvordan skolen yderligere kan nedbringe udgifterne til 
overtidsbetaling, herunder til vikarer i forbindelse med barsel og længerevarende 
sygdom.  
Spørgsmålet vedr. størrelsen af Statsskolens egenkapital 
Formanden havde kontaktet en konsulent ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under 
Undervisningsministeriet vedr. spørgsmålet om soliditetsgrad. Der findes ingen 
nedskrevne regler for likviditets- og soliditetsgrad, men ministeriet vurderer en 
soliditetsgrad på 20 % som værende fornuftig for gymnasier.  
Skolens nuværende soliditetsgrad forventes at stige med afslutningen af 2013-
regnskabet.  
Der var i bestyrelsen enighed om, at når skolen har opnået en tilstrækkelig 



soliditetsgrad, er det ikke derudover et mål i sig selv for en uddannelsesinstitution at 
foretage yderligere opsparing.  
Bestyrelsen drøftede, hvilke projekter et økonomisk overskud eventuelt kunne blive 
brugt på. Blandt forslagene var lærertimer, bedre internet på skolen, det nye 
personalelokale, nyt pigeomklædningsrum og en ny aula, som blev sparet væk i de 
nuværende byggeplaner. Flere af disse forslag kunne tilsige en yderligere opsparing.  
Formanden advarede mod at bruge et økonomisk overskud på at forhøje faste 
udgifter, da disse vil være svære at reducere i efterfølgende år.  
Formanden pointerede endvidere, at den siddende bestyrelse ikke kan træffe 
beslutninger, der binder den kommende bestyrelse. Den siddende bestyrelse kan 
derimod føre principielle drøftelser om disponeringen af et økonomisk overskud. En 
sådan principiel drøftelse udskydes til efter den nye bestyrelses tiltræden.  
Konkrete drøftelser af større ønskede projekter drøftes i samarbejde med ledelsen 
samt lærere og elever på skolen.  
Formanden lukkede punktet med at konkludere, at bestyrelsen grundlæggende er 
enig om, hvordan den skal håndtere et økonomisk overskud, når der er opnået en 
tilstrækkelig soliditetsgrad 

 
6. Budget 2014 

Anlægssager jf. bilag 
Budget 2014 indstilles til bestyrelsens godkendelse 
Bilag: Anlægssager 
Bilag: Forventet regnskab 2013/Budget 2014 – 2017   
Vicerektor gennemgik budgettet i hovedtal og orienterede bl.a. om, at skolens kantine 
er overgået fra at være en selvstændig forening til at være en del af skolen, hvilket er 
ført ind i budgettet. 
Bestyrelsen godkendte budgettet med en bemærkning om, at det budgetterede 
overskud gav daglig ledelse mulighed for at disponere fornuftigt, når det skønnedes 
fornødent og i så fald evt. med et mindre overskud til følge. Der var desuden i 
bestyrelsen et ønske om tilbagemelding til punkt 6 om budget 2014 i lyset af 
drøftelserne til punkt 5 og 6.  
 
Anlægssager  
Vicerektor orienterede om, at kommunen har godkendt at skolens nye indgangsparti 
opmures i gråsorte Kolumbasten . 
Bestyrelsen godkendte anlægssagerne, som de fremgår af bilaget. 
 

7. Byggeri mv. 
Statusorientering om byggeriet mv. 
Vicerektor orienterede om, at nybyggeriet kører stort set efter planen trods enkelte 
vejrligsdage. Budgettet holder, og der er fortsat midler i reserven. 

 



 
8. Meddelelser til gensidig orientering 

a) Fra elevrepræsentanterne 
TR orienterede om, at der er et samarbejde i gang omkring elevrettigheder. 
Herudover orienterede han om, at der fremover vil sidde elevrepræsentanter med 
til SU-møde, når budgettet drøftes. 
Lørdag den 18. januar var en ”almindelig” skoledag, da der var Åbent Gymnasium 
på skolen. Dagen var udmærket, men forløbet op til dagen kunne godt have været 
bedre. 
Skolens elever er ved at planlægge ”50.000-kroners-dagen” – igen i år bliver 
pengene brugt på en komiker. 
 

b) Fra medarbejderrepræsentanterne 
HH orienterede om, at man er ved at planlægge den næste APV på Aabenraa 
Statsskole i samarbejde med ekstern konsulent. Næste møde i 
planlægningsgruppen finder sted torsdag den 6. februar, hvor gruppen bl.a. skal 
formulere undersøgelsens mål og udbytte samt starte på at udforme 
undersøgelsens spørgsmål. 
HH orienterede om, at der aktuelt forhandles lokalløn for lærerne ved Aabenraa 
Statsskole.  
HH sluttede af med at fortælle om et kommende kursus fra UVM, der forventer at 
hvert gymnasium deltager med to medarbejdere og to fra ledelsen. Kurset handler 
om kvalitet i uddannelsen. 

 
c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Intet fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 

d)  Fra rektor 
- orienterer om grundforløbsklasser og studieretningsklasser 
Rektor orienterede om, at der igen i år har været 10 grundforløbsklasser i 1.g.      
Efter nytår er der også 10 studieretningsklasser med et gennemsnit på 26,5 elev i 
hver klasse. Frafaldet i 1.g. siden sommerferien er meget lavt.   
- orienterer om ansættelser og afskedigelser 
Den 1. december 2013 startede Morten Heldt som ny kantineleder efter Anne-
Marie Vagnsøe, der gik på efterløn. 
Den 1. marts 2014 fratræder Jens Verdoner sin stilling som pædagogisk leder på 
Aabenraa Statsskole til fordel for en tilsvarende stilling på Alssund Gymnasiet i 
Sønderborg. 
- orienterer om regler i relation til valg til bestyrelsen for perioden 2014 – 2018 
Rektor opdaterede bestyrelsen på valgregler og på valg af nye medlemmer i den 
kommende bestyrelsesperiode. Indtil videre er Hans Philip Tietje udpeget fra 



regionen, Ejler Schütt er udpeget af kommunen, og Elisabeth Vestergaard er 
genudpeget fra SDU. De øvrige medlemmer er endnu ikke valgt. 

    
 

9. Evt. 
Førstkommende bestyrelsesmøde er mandag den 24. marts 2014 kl. 15.00 – 18.00, 
som samtidig er det sidste bestyrelsesmøde i bestyrelsesperioden 1. maj 2010 – 30. 
april 2014. 
HH foreslog, at bestyrelsen på næste møde drøfter, hvad tidshorisonten på 
visionsarbejdet kunne være. Formanden imødekom forslaget, og rektor sætter det på 
som punkt på næste dagsorden. 
 
 

 
 
 
 
-----------------       ------------------       ----------------------       ----------------------- 
Preben Kofoed           Ingrid Fabricius        Povl Kylling Petersen      Elisabeth Vestergaard  
Bestyrelsesformand   Næstformand           Kommunekontaktrådet   Syddansk Universitet 
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Ejler Schütt  Susanne Linnet Henrik Holsteen Iben Gregers 
    Jessen  Jensen 
Erhvervenes Hus Region Syddanmark Personalevalgt Personalevalgt 
Aabenraa      
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Frederik Bugslag Thomas Rohden  
Elevvalgt   Elevvalgt 
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Ole Daneved 
Rektor 
 
 

 
 

        
 


