
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole 

Mandag 31. august 2015, kl. 15.00-18.00, Lokale C-38 

Tilstede: Ingrid Fabricius, Lone Mailandt-Poulsen, Iben Gregers Jensen, Henrik Holsteen Jessen, 

Elisabeth Vestergaard, Ejler Schütt, Torben Bjerring 

Fraværende med afbud: Birthe Friis Mortensen, Hans Philip Tietje, Jens R. Jepsen, Thomas Rohden, Magnus 

Iversgaard 

Referent: Joan Requate Christensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. juni 2015 fremlægges til underskrift. Godkendt og underskrevet. 

3. Glimt fra hverdagen på Statsskolen 

Vejleder/underviser Maria Madsen & underviser Sisse Pedersen holder oplæg om introforløbet for 
de nye elever/kursister v/ skolestart. 

ASF har et særligt forløb og er ikke sammen med de andre 1.g´ere/ 1hf´ere. 

De første 14 dage er der særlige ordninger og arrangementer, der har til formål, at eleverne bliver 
rystet godt sammen.  

4. Elevtrivselsundersøgelsen 

 

Vi er ikke færdige med at indsamle data. Der skal laves en ny elevtrivselsundersøgelse. Der skrives 

på hjemmesiden, at alle data endnu ikke er indsamlet. En ny undersøgelse er under udarbejdelse.   

 

5. Økonomi 

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af regnskab 2. kvartal 2015 v/ Torben 

Bjerring. Bilag: Resultatopgørelse – halvårsregnskab 2015 

Der har været nedgang i vores elevtal. Derfor er skolens indtægter nedadgående i dette kvartal. 

Bygningernes omkostninger er lidt over forventningerne.  

TB orienterede. Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1 % af skolens statstilskud i 2015. 

Skolen har fået et tilskud på kr. 415.000, der er et socialt taxameter for HF elever pga. en høj 

frafaldsprocent.  

 

 



 

 

6. Byggeprocessen 

Evaluering af byggeprocessen v/ Torben Bjerring 

Der har været et skifte i entreprenør sidst i byggeperioden. Skiftet er uden omkostninger for skolen. 

7. Kommende budgetseminar 
 
Forslag til datoen er den 2. december 2015, hvor hele bestyrelsen deltager. Seminaret kommer til at 
ligge i forlængelse af det ordinære møde. Det ses gerne, at der kommer både skriftligt og mundtligt 
oplæg på seminaret, fra ledelse, medarbejdere og evt. elever. Planlagt møde den 7. oktober 2015 
aflyst. 
 

8. Kommende strategiarbejde 
 

Der planlægges et seminar med overnatning, hvor strategiarbejdet kan gennemarbejdes. 

Deltagerne skal være ledelsen samt bestyrelsen. Dato for arrangementet bliver primo marts 2016. 

Der i gangsættes en indledende proces forud for seminariet.  

 

9. Resultatkontrakt 

Udkast til resultatkontrakten 2015-16 indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. 
Indberetningsfrist til ministeriet er 1. oktober 2015. Bilag: Udkast til resultatkontrakt LMP 

Oplæg til udkastet drøftet, revideret vedrørende indsatsområde 1: Strategi for Aabenraa Statsskole 
2016-19, og godkendt. Forslag til strategi skal forelægges bestyrelsen senest ved førstkommende 
bestyrelsesmøde efter kontraktperiodens ophør. 

 

10. Meddelelser til gensidig orientering 

a. Fra elevvalgte medlemmer 

Intet 

b. Fra personalevalgte medlemmer 

De nye rammer er dejlige at arbejde i. DHL arrangementet var en stor succes. Der stillede 4 

hold op for skolen. Introudvalget lavede et godt stykke arbejde med at arrangere 

Stevninghus. 

c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Indvielsen var et rigtig godt arrangement. Gode taler og rigtig fin rundvisning. 

d. Fra rektor 

God og spændende start. En fin start og blevet og taget godt i mod. Meget positivt. 

 

11. Eventuelt 

 

Intet 

 


