
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Aabenraa Statsskole 
tirsdag den 19. marts 2013 kl. 15.00 – 18.00  i lokale C 38 
 
Til stede: Preben Kofoed (PKo, formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand – kom efter punkt 4), 
Bjarne Sørensen (BS, revisor – forlod mødet efter punkt 4), Ole Daneved (OD), Torben Bjerring 
(TB), Thomas Rohden (TR), Pernille Grau (PG), Elisabeth Vestergaard (EV – forlod mødet klokken 
17.00), Ejler Schütt (ES), Birthe Lønborg Frederiksen (BI), Tina Aviaja Pilgaard (TP, referent). 
Fraværende: Henrik Holstein Jessen (HH), Povl Kylling Petersen (PK), Susanne Linnet (SL) 
  
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2012 fremlægges til underskrift. 
Referat blev underskrevet. 

 
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: 
Besigtigelse af de fysiske rammer for skolens pædagogiske virke med særligt henblik på 
facilitering af lærerne i lyset af OK 13. Besigtigelsen finder sted efter punkt 10.   
Punktet blev udsat.  
 

4. Årsregnskab og årsrapport 2012. 
Revisor deltager i mødet under behandlingen af dette punkt. 
Bilag: Årsrapport for 2012 
Bilag: Revisionsprotokollat 
Revisor Bjarne Sørensen fra PWC fremlagde årsrapport og revisionsprotokollat, som begge 
blev godkendt og underskrevet.  
 

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
a) Orientering om status i byggesag 

Rektor orienterede om, at skolens lærerarbejdspladser og auditorium nu er færdige.  
Vicerektor orienterede om, at udbudsmateriale til etape 2 af byggeriet bliver sendt ud i uge 
14. Licitationen er fastsat til den 30. april, og skolen regner med at starte etape 2 den 21. 
maj 2013. 
 

b) Orientering om status i opfølgning på trivselsrapporten   
Rektor orienterede om status på trivselsrapporten. Status er, at der arbejdes videre med 
dele af rapporten og, at der er aftalt en række møder med tilknytning til 
Samarbejdsudvalget om det videre forløb. 
 



 
 
 
BI har ønsket følgende til referatet: 
BI nævnte at hun havde talt med flere af lærerne , der sidder i SU og de har alle refereret  
fra mødet i SU i sidste uge, at man fra lærerside  klart ønsker processen med Jesper 
Hartvig Thomsen fastholdt for at se på de sætningsskader, som blev afdækket i 
Ankerhusrapporten i september, naturligvis, som de siger i et positivt og fremadrettet 
perspektiv i et samarbejdende SU, men også meget konkret arbejdende. SU-medlemmerne 
ønsker altså der skal ske noget snarest, for arbejdet har ligget stille siden november. 
 

c) Orientering om justering af resultatlønskontrakt for rektor 
Kontrakten indeholder et afsnit om visionsarbejdet. Visionsarbejdet er forbundet med 
processen som angivet under punkt 5 b, og denne sammenhæng nødvendiggør en justering 
af kontrakten.  
 

d) Orientering om låneomlægning 
Vicerektor har som aftalt på sidste bestyrelsesmøde fået skolens lån lagt om til det 
renteniveau, der blev drøftet på mødet. 

e) Orientering om personalearrangement 
Rektor orienterede om personalearrangement i Hamborg torsdag den 19. september til 
lørdag den 21. september. På skolen kommer ”Det rullende universitet” og underviser 
eleverne den 19. september, mens eleverne har skrivedag den 20. september. 
BI har ønsket følgende til referatet: 
Bestyrelsen blev af rektor inviteret til at deltage i arrangementet. 

 
6. Aftale om overenskomst 2013 – 2015 (OK 13) 

Den 8. februar 2013 blev der indgået en aftale på gymnasielærerområdet i form af 
Overenskomst 2013. Der er tale om en markant anderledes overenskomst i forhold til 
overenskomster fra de sidste par årtier, hvilket bl.a. også er kommet til udtryk i form af brev til 
bestyrelsen fra Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 
Der orienteres om aspekter i sagen. 
Bilag: Aabenraa Statsskole og Overenskomst 2013 
Rektor orienterede om OK13. Overordnet set vil overenskomsten betyde bedre muligheder for 
pædagogisk udvikling. Overenskomstaftalen vil desuden allerede fra den 1. august 2013 føre 
mange ændringer med sig for både ledelse og ansatte.  

BI  har ønsket følgende til referatet: 
Rektor meddelte at OK13 ikke ville give anledning til afskedigelser. 
Rektor nævnte også at alle lærere  ville komme til at undervise mere med OK13.  
Til det spurgte Eiler Schütt, hvad lærere så skulle lave mindre af? (Det finder jeg er et meget 
vigtigt spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem, idet det også er et spørgsmål mange lærere har  

        stillet).  



         
Rektor responderede at han endnu ikke kunne give noget præcist svar på dette spørgsmål. 

BI refererede nogle af HH´s synspunkter til OK13 i dennes fravær, bl.a. følgende:  
- den nye overenskomst er IKKE en forbedring, den fratager ansvaret fra lærerne og lægger 
endnu mere ansvar over på ledelsen - risikerer derfor atter en gang at øge behovet for ledelse.  
- den nye overenskomst giver mindre transparens, men risikerer omvendt at afsløre at der er 
foregået ubetalt merarbejde under den gamle overenskomst. 
- HH bakker loyalt op om den nye overenskomst13 og medvirker gerne til en god  
implementering  
- på vores skole, som har problemer med det psykiske arbejdsmiljø og den såkaldte sociale 
kapital, stiller den nye OK13  endnu større krav til rektors ledelse. 
- HH forventer respekt for OK13 fra 1.8.13, dvs optælling af arbejdstid som på det øvrige 
arbejdsmarked og ret til at arbejde  i sammenhæng. 
- HH tror, at et godt gymnasium fra starten vil aftale en fleksmodel som mange andre steder, 
så medarbejdernes kompetencer bruges bedst. 
 

7. Ferieplan 
I henhold til stx-bekendtgørelsen § 71 er det skolen, der godkender gymnasiets ferieplan. 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at udmelde ferieplan efter drøftelse af 
principper herfor i Samarbejdsudvalget. 
Beslutningen er udskudt til næste bestyrelsesmøde, da formanden vurderede, at der var for få 
stemmeberettigede medlemmer til stede.   

 
8. Studieretningsudbud 

I henhold til stx-bekendtgørelsen § 51 er det skolen, der træffer beslutning om udbud af 
studieretninger mv. Gymnasiets studieretningsudbud er hidtil blevet besluttet i bestyrelsen. På 
baggrund af erfaringer i relation til denne proces indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger 
rektor til at udmelde studieretningsudbuddet efter drøftelse af principper herfor i 
Samarbejdsudvalget ligesom elevrådet forud for drøftelsen i Samarbejdsudvalget har haft 
lejlighed til at kommentere sagen. 
Ligesom punkt 7 er den principielle drøftelse og beslutning af punkt 8 udskudt til næste 
bestyrelsesmøde, da der var for få medlemmer med stemmeret til stede. 
 

9. Meddelelser til gensidig orientering 
a) Fra elevvalgte medlemmer 
Eleverne har fået plads i planlægningsudvalget og føler sig hørt, hvilket de er glade for. 
Vedr. nye regler for elevrådet per 1.2.13 sidder eleverne muligvis i færre samarbejdsgrupper, 
end de burde. Eleverne er i dialog med rektor om dette. 
Flere af skolens elever har deltaget i demonstration i København vedr. varslede nedskæringer 
i SU.  
Elevrådet har herudover diskuteret lektionslænge, ligesom en af skolens sammenlagte klasser 
har klaget til elevrådet over, at de har svært ved at koncentrere sig, da de er mange elever i 
klassen. 
 
 
 



 
b) Fra personalevalgte medlemmer 
Intet at tilføje ud over spørgsmål og kommentarer i drøftelsen af OK13 under punkt 6. 
 
c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
ES roste Pianoforte for en god forårskoncert og tilføjede, at bigbandet er et stort aktiv for 
skolen. 
 
d) Fra rektor 
- orienterer om aktuel status for elevansøgninger  
Ansøgertallene ser gode ud. Skolen har en stigning i ansøgertallene, selv om 
ungdomsårgangene toppede i 2011. 
- orienterer om personaleændringer 
Pædagogisk leder Bente Fink fratrådte arbejdsmarkedet pr. 1. februar 2013. Nyansat som 
pædagogisk leder er Jens Verdoner.  
- orienterer om afslutning af forløb med Arbejdstilsynet 
Skolen har fået en grøn smiley for vores psykiske arbejdsmiljø. Den kommer på 
arbejdstilsynets hjemmeside den 1. april 2013. 
 

10. Evt. 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 11. juni klokken 15.00-18.00 i lokale C38. 

 
 
 
-----------------       ------------------       ----------------------       ----------------------- 
Preben Kofoed           Ingrid Fabricius        Povl Kylling Petersen      Elisabeth Vestergaard  
Bestyrelsesformand   Næstformand           Kommunekontaktrådet   Syddansk Universitet 
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Ejler Schütt  Susanne Linnet Henrik Holsteen Birthe Lønborg 
    Jessen  Frederiksen 
Erhvervenes Hus Region Syddanmark Personalevalgt Personalevalgt 
Aabenraa      
 
 
 
---------------- -------------------  
Pernille Grau  Thomas Rohden  
Elevvalgt   Elevvalgt 
 
 
 
------------------------- 
Ole Daneved 
Rektor 


