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Alssundgymnasiet 
Sønderborg  
Grundtvigs Allé 86  
6400 Sønderborg  
Telefon: 74 42 05 01  
E-mail: ags@ags.dk 

Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: 
Jens Jørgen Nielsen, Linak (selvsupplerende) 
Claus Christensen, Broager Skole 
Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune 
Jakob Kjeldstrup-Hansen, Syddansk Universitet 
Tina Regelsen, Musikskolen (selvsupplerende) 
Isabella Knudsen, Elevrepræsentant Alssundgymnasiet (stemmeret) 
Niels Møller Sørensen, Elevrepræsentant Alssundgymnasiet (uden stemmeret)  
Peter Andreas Rasmussen, Lærerrepræsentant Alssundgymnasiet (uden stemmeret) 
Kasper Larsen, Lærerrepræsentant Alssundgymnasiet (stemmeret) 
 
Sekretær: Jeppe Kragelund, rektor 
Protokolfører:  Jens Verdoner, vicerektor 

 

Bemærkninger: 
Ved punkt 8 deltager Lars Kalstrup Kristiansen, AGS 
Ved punkt 9 deltager rektor på Fjerritslev Gymnasium Mikkjal Helmsdal og rektor fra Gammel Hellerup 
Gymnasium Bjarne Edelskov Nielsen (tidligere rektor på Fjerritslev Gymnasium) samt rektor på Grenaa 
Gymnasium Helene Bendorff Kristensen. 
Punkt 9 starter kl. 17.30 med oplæg fra Fjerritslev Gymnasium og kl. 18.00 med oplæg fra Grenaa 
Gymnasium. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Underskrivelse af referat af mødet 16. september 2021 

Referatet er godkendt og forelægges til underskrivelse på mødet 

 
Bilag (sendes rundt i papirform på mødet til underskrivelse):  
Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2021 

 
3. Meddelelser 

- Nyt fra SU 
- Studieture 3. g og personaleturen  
- Klassedannelse efter studieretningsvalg 2021 
- Investeringsrammer for 2022 og 2023. Godkendt af formandsskab (Bilag: Investeringsrammer) 
- Indsatser for mere synlighed 
- Gulvsag (Bilag: Forlig) 

 

4. Regnskabs- og budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 / JE 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at regnskabs- og budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 godkendes. 

 
Bilag:  
Regnskabs- og budgetopfølgning 

 
5. Budget 2022 / JE 

Indstilling: 
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Rektor indstiller, at budget for 2022 (baseret på optag af fem 1. g-klasser) godkendes. 

 
Bilag:  
Budget 2022 Udkast 
 

6. Strategi for finansiel risikostyring / JE 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender Strategi for finansiel risikostyring. 
 
Bilag:  
Strategi for finansiel risikostyring 

 
7. Resultatbudgetter og aktivitetsprognose 

Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager aktivitetsprognosen til efterretning og godkender udkast til 
resultatbudgetter 2023 – 2026. Endeligt budget for givne år godkendes særskilt jf. punkt 5. 

 
Bilag:  
Resultatbudgetter 2023 – 2026 
Aktivitetsprognose (relevante tal er markeret med gult) 
 
 

8. Kapacitet / JE 
Bestyrelserne på de almene gymnasier fastsætter hvert år den pågældende skoles kapacitet (antal 
elever/klasser) for det kommende skoleår. Senest den 15. december sendes beslutningen til de 
respektive regioner. 

 
Spørgsmål vedr. kapacitetsfastsættelse har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg, SU. SU 
anbefaler bestyrelsen at sætte kapaciteten til (6*28 + 2) 170 elever svarende til  
6 nye 1. g-klasser.  
Rektor har overfor SU meddelt, at regionen normalt sætter kapaciteten i forhold til de seneste års 
søgninger. Det kan derfor forventes, at regionen vil sætte søgetallet til ca. 140 elever svarende til 5 
fyldte klasser, eftersom optaget i indeværende skoleår på AGS var på 4 klasser.  
 
 

9. Det fleksible klasseloft - opgørelse af klassekvotient / JV 
Med virkning fra 1. august 2012 er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at skolen har opgjort  
og indberettet den gennemsnitlige klassekvotient på første klassetrin af den enkelte uddannelse.  
Opgørelsen af klassekvotienter skal godkendes af bestyrelsen. 
  
På tælledagen 5. november 2021 var der oprettet 4 stamklasser med i alt 111 elever. Det giver en  
klassekvotient på 27,75. Dermed er det fleksible klasseloft overholdt.  
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten. 

 
10. Whistleblowerordning / JE, LK 

Alle offentlige myndigheder med over 50 medarbejdere skal have indført  
en whistleblowerordning inden den 17. december 2021 som led i 

implementeringen af et EU- 
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direktiv. Den danske lov om beskyttelse af whistleblowere blev vedtaget den 24. juni 2021.   

 
Til orientering:  
Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at uddannelsesinstitutioner opretter 
whistleblowerordninger, hvor eleverne kan gøre opmærksom på fx tilfælde af seksuel chikane på 
uddannelsesinstitutionen. Ledelsen vil gerne behandle implementering af en whistleblowerordning for 
eleverne i personalegruppen inden bestyrelsen involveres.  
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at indgå aftale med IT-Center Fyn til 
varetagelse af opgaven omkring drift af en whistleblowerordning, samt beder ledelsen om at 
udarbejde en model for en whistleblowerordning i samarbejde med IT-Center Fyn, som passer til 
Alssundgymnasiet Sønderborg.  
 
Bilag: Procesbeskrivelse whisleblowerordning  

  
11. Virtuelt besøg fra Fjerritslev Gymnasium og Grenaa Gymnasium vedr. kostafdeling 

/ JE 
Rektor på Fjerritslev Gymnasium Mikkjal Helmsdal og rektor fra Gammel Hellerup Gymnasium Bjarne 
Edelskov Nielsen (tidligere rektor på Fjerritslev Gymnasium) fortæller om deres erfaringer vedr. 
oprettelse og drift af en kostafdeling i privat regi.  
Herefter følger oplæg fra rektor på Grenaa Gymnasium Helene Bendorff Kristensen, som vil fortælle 
om deres kostafdeling. Grenaa er godkendt som kostgymnasium og får dermed statsstøtte som sådan.  
 
Der vil i forbindelse med de to oplæg være mulighed for dialog mellem bestyrelsen og de tre rektorer. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager oplæg til efterretning, samt aftaler videre proces i forhold til 
oprettelse af en kostafdeling på Alssundgymnasiet Sønderborg. 

 
Bilag: Virtuelt oplæg og spørgerunde vedr. ”kostgymnasium”.  

 
 

12. Valgt til bestyrelsen – maj 2022 
Foråret efter et kommunal og religionsvalg skal der være valg til gymnasiebestyrelserne. 
 
Næstformand Claus Christensen stopper i bestyrelsen pr. 31. december 2021 grundet pension. 
Der udpeges en ny repræsentant blandt grundskoleledere i Sønderborg.  
 
Formand Jens Jørgen Nielsen sidder på sin anden periode af to. Der skal derfor genudpeges en ny 
person fra erhvervslivet. 
 
Øvrige medlemmer har mulighed for genvalg/udpegning. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager medlemsoversigt og notat om sammensætning til efterretning, 
samt indleder proces med at finde nye kandidater i overensstemmelse med retningslinjer beskrevet i 
notatet.  
 
Bilag:  
Oversigt over medlemmer 2008- 
Notat om sammensætningen af ny bestyrelse 2021-11  
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13. Evt. 


