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      16. juni 2015 
 

Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00 – 18.00 i 

lok. C 38. 
 

 

Til stede: Ingrid Fabricius, Birthe Friis Mortensen, Thomas Rohden, Magnus Lauritzen, Henrik 

Holsteen Jessen. 

Fraværende med afbud: Ejler Schütt, Hans Philip Tietje. 

Fraværende, andet: Elisabeth Vestergaard. 

Med fra pkt. 4: Jens R. Jepsen og Iben Gregers Jensen. 

Referent: Joan Requate Christensen. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 fremlægges til underskrift 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Økonomi 

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab 

Bilag: Resultatopgørelse 1. kvartal 

TB orienterede. Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1%. af skolens statstilskud i 

2015. Skolen har fået et tilskud på kr. 415000 der er et socialt taxameter for HF elever pga. en 

høj frafaldsprocent. TB orienterede omkring byggeriet. En mindre overskridelse af 

byggesummen kan forventes. Byggeriet er lidt forsinket men ventes at stå færdigt til indvielsen 

den 21. august 2015.  

 

4. Opfølgning på ansættelsesforløbet af ny rektor  

Bilag: Aktivitets- og tidsplan 

Ingrid orienterede. To er gået videre til 2. samtalerunde. Vigtigheden af tavshedspligten blev 

understreget. Der er lavet personprofiler på ledelsen og de to kandidater. Ansættelsesudvalget 

indstiller til bestyrelsen, hvilken kandidat udvalget peger på. Findes den rette ikke, vil 

stillingen blive genopslået. 

 

5. Indvielse af byggeri 

Bilag: Foreløbigt program 

TB orienterede. Programmet blev gennemgået. Naboer, tidligere ansatte, elever, 

samarbejdspartnere samt pressen vil blive inviteret. Aabenraas borgmester Thomas Andresen 

vil blive inviteret til at komme og holde en tale. 
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6. Kommende møder  

Mandag 31/8 2015 kl. 15.00 – 18.00. Bestyrelsen skal til dette møde komme med forslag til 

resultatkontrakten.  

Onsdag 2/12 2015 kl. 1500 – 18.00 

Onsdag 6/4 2016 kl. 15.00 – 18.00 

Tirsdag 14/6 2016 kl. 15.00 – 18.00 

Ekstra møde onsdag den 7. oktober kl. 15.00-18.00.  

 

 

7. Meddelelser til gensidig orientering 

a) Fra elevvalgte medlemmer 

b) Fra personalevalgte medlemmer 

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

d) Fra rektor 

1. Opfølgning på tilsyn med 2-årigt hf 

a)Intet. 

 

b)Personalet ser frem til at gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads med den nye rektor. 

 

c) Birthe orienterede om, at der er givet tilladelse til, at der bliver bygget Campus på den 

grund, hvor den gamle Brundlund Skole lå.  

Ingrid har et ønske om, at skolen skal i gang med sin visionsproces.  

 

d) TB orienterede omkring den nye hjemmeside. Ministeriet har sat krav til, hvilke oplysninger 

der skal være nemt tilgængelige på siden. Disse krav opfylder den nye hjemmeside, der med et 

moderne og nutidigt udtryk, forventes at gå i luften inden sommerferien. Bestyrelsen 

besluttede, at der skal ligge to års referater synlige på hjemmesiden. Resten skal kunne tilgås 

via et arkiv på hjemmesiden. Kun den aktuelle dagsorden vil være tilgængelig. TB orienterede 

ligeledes at to lektorer samt en vejleder, fratræder deres stilling til sommerferien. 

 

8. Evt. 

Intet. 

 


