
 

 

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,  

onsdag 2. december 2015, kl. 15:30-18, lokale C-38, med efterfølgende middag. 

 

Til stede: Birthe Friis Mortensen, Elisabeth Vestergaard, Ejler Schütt, Hans Philip Tietje, Iben 

Gregers Jensen, Henrik Holsteen Jessen, Christian Anker Lassen, Casper Guldager, Lone 

Mailandt-Poulsen og Torben Bjerring 

Fraværende med afbud: Ingrid Fabricius 

Fraværende andet: Jens R. Jepsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referat af 31. august 2015 blev godkendt og underskrevet. 

 
3. Glimt fra hverdagen. 

Oplæg af lektor Birgitte Borchers Pedersen om Det sejlende Universitet 
Udsat til næste møde. 
 

4. Strategiseminar 25-26. februar.  
LMP orienterede om den igangværende proces samt formålet med strategiseminaret. 
Seminaret afholdes med deltagelse af bestyrelse og ledelse på Benniksgaard i 
Rinkenæs. Relevant oplægsholder kan inddrages. Program udsendes senere. 
Sideløbende er skolen i gang med en strategiproces. Ledelsen har haft drøftelser om 
strategien, og SU drøfter processen den på et kommende møde. 
BFM lagde op til, at bestyrelsen forholder sig mere til rammesætning af strategien. 
Skolen kan herefter forholde sig til, hvordan strategien kan konkretiseres. Endeligt 
strategioplæg skal besluttes på et senere møde i bestyrelsen, om muligt i juni. 
Strategiseminaret i februar planlægges nærmere af rektor og formandsskabet. 
 

5. Opfølgning på byggeriet.  
TB orienterede om det afsluttede byggeri. Pga. at en entreprenør gik i 
betalingsstandsning, blev byggeriet forsinket i slutfasen. Med undtagelse af få mangler 
er byggeriet færdiggjort. Budgettet for sidste etape er overskredet med ca. 2 mio. kr.  
Der er undervejs lavet tilkøb for ca. 3,7 mio. kr. 
 

6. Orientering om studieretninger og ferieplan. 
Ferieplanen for skoleåret 2017-18 er under planlægning.  
LMP orienterede om det kommende skoleårs studieretningsudbud, herunder 
overvejelserne bag udbuddet. Skolen udbyder 9 forskellige studieretninger i 2016, jf. 
bestyrelsens principper for dannelse af studieretninger. LMP refererede til Ellen Trane 
Nørbys udtalelser om, at regeringen planlægger at reducere udbuddet af 
studieretninger. 
 



 

 

 
7. Kapacitetsfastsættelse 2016-17 

Bestyrelsen besluttede at Statsskolens kapacitet 2016-17 fastsættes til 9 STX-klasser, 2 
HF-klasser og 1 ASF-HF-klasser 
 

8. Økonomi  
Statusorientering om gymnasiets økonomi:  

 Seneste kvartalsregnskab 

 Budget 2016 

 Drøftelser af kommende besparelser 

Bilag: Budget 2016,  
Bilag: Besparelsesemner 
 
TB gennemgik de udleverede bilag. 
Bestyrelsen godkendte budget 2016. 
Bestyrelsen drøftede overordnet de økonomiske konsekvenser af de udmeldte 
besparelser og mulige løsningstiltag. 
Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at arbejde videre med de nødvendige 
besparelsestiltag, dog således, at der ikke omgående gennemføres drastiske 
besparelser. Ledelsen skal til sommermødet fremlægge et prioriteret 
besparelseskatalog, der kan sættes i værk efter behov. Desuden ønsker bestyrelsen et 
bud på hvordan elevfrafaldet søges nedbragt. 
Bestyrelsen ønsker på strategiseminaret at diskutere, hvilke nøgletal vi skal budgettere 
efter. 
 

9. Fratrædelseskontrakt OD 
BFM og TB orienterede om sagens status. 
 

10. Meddelelser til gensidig orientering 
a. Fra elevvalgte medlemmer  

Intet. 
b. Fra personalevalgte medlemmer 

HH: Lærerne mener ikke, at besparelserne skal påvirke lærernes lokalløn 
negativt. 

c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
EV udtræder af bestyrelsen, da hun er fratrådt sin stilling på SDU. En afløser er 
endnu ikke udpeget.  

d. Fra rektor 
Elevtrivselsundersøgelsen er afsluttet og analysen undervejs. 
APV-arbejdet 2014 er genoptaget. 
 

 


