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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 (uden stemmeret) 
Niels Møller Sørensen, Elevrepræsentant Alssundgymnasiet (stemmeret)  
Peter Andreas Rasmussen, Lærerrepræsentant Alssundgymnasiet (uden stemmeret) 
Kasper Larsen, Lærerrepræsentant Alssundgymnasiet (stemmeret) 
 
Sekretær: Jeppe Kragelund, rektor 
Protokolfører:  Jens Verdoner, vicerektor 
 

REFERAT AF MØDE I ALSSUNDGYMNASIETS BESTYRELSE  
DEN 16. SEPTEMBER 2021 KL. 17.00 –  18.30 

Bemærkninger: 
Ved punkt 4 deltager lærerne Bitten Langhede og Rene Bundgaard og elever fra klimarådet. 
Ved punkt 7 og 8 deltager økonomimedarbejder Louise Schütt (LS) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Niels Møller Sørensen gjorde opmærksom på, at det er ham, som har stemmeret af 
elevrepræsentanterne. 
Godkendt  
 

2. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen 
Isabella Knudsen, b23 er indtrådt i bestyrelsen efter Nilan Ganeswaran, der blev student i 
sommer.  
 
Formanden bød Isabella velkommen, og resten af bestyrelsen præsenterede sig.  
 

3. Underskrivelse af referat af mødet 8. juni 2021 
Referatet er godkendt og forelægges til underskrivelse på mødet 
 
Bilag (sendes rundt i papirform på mødet til underskrivelse):  
Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021 

   
 Referatet blev underskrevet. 

 
4. AGS-rundt: Klimaindsats / Klimarådet 

Præsentation af AGS’s arbejde med at fremme den grønne omstilling.  
RB og BL samt Isabella orienterede om arbejdet i miljørådet, samt om skolens arbejde med klima 
generelt.  
 
Miljøråd på skolen siden 2010, som del af grøn gymnasieskole/ grønt flag under Friluftsrådet.  
Mange aktiviteter på tværs af faglige grænse og landegrænser. Ideen er, at det hovedsageligt er 
initieret af eleverne – med støtte fra lærerne og ledelsen.  
AGS er med i fem fede dage, hvor hver dag har sit særlige tema.  
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Et konkret eksempel på miljørådets arbejde er skolens skraldespande, der er opdelt så affaldet 
bliver sorteret. Et koncept, som skal udvides. 
Miljørådet var en aktiv del af skolens arbejde med Ungdommens Klimafolkemøde. Her var der 
fokus på det lokale og det håndgribelige i stedet for mere oplysning om klimaudfordringerne. 
Mange elever havde en god oplevelse og især ved streamingen fik de nogle andre oplevelser.  
Mange oplægsholdere og en vært med lokal forankring. Arrangementet var støttet af Sønderborg 
ungeråd, Fabrikant Mads Clausens Fond og Tuborgfondet.  
 
I undervisningen i grundforløbet er der et flerfagligt forløb i samfundsfag og de kreative fag, som 
også handler om klimaet.  
 

 
5. Meddelelser 

- Renoveringsplaner 
Fire nye tilbud 1. oktober. Plan er at denne renovering er færdig til det nye år. 

- Solcelleanlæg 
Er planlagt og står klart 1. april 2022. 

- Klimafolkemøde 
Gennemført med Middelfart og Aurehøj. Hele skolen engageret og inddraget. Et flot 
arrangement, som også blev bemærket ude i landet. 

- DNF 
Vi har inviteret 7. klasse med ud over 5. og 6. , og får besøg af ca. 800 grundskoleelever i uge 
39 

- Rystesammen-aktiviteter efter covid-19 
Gensynsture i 2. og 3. g for at genetablere relationerne efter corona. På trods af kort 
planlægningshorisont, så har tilbagemeldninger været så positive, at vi regner med at gentage 
det næste år. 
Der er afholdt første fest 27. august med forudgående fodboldturnering og fællesspisning. 

- Studieture 3. g/personalearrangement 
Studieturerne kunne ikke gennemføres, men vi tilbyder en kortere tur til alle 3. g klasser. 
Samtidig vil resten af personalet rejse på personaletur 

- Nyt fra SU 
Nyansættelse i fransk og historie i stedet for anden ansættelse. 

 
 

6. Opfølgningsplan til selvevaluering /JV 
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter opfølgningsplanen inden offentliggørelse på 
hjemmesiden. 

    
Bilag:  

       Selvevaluering inkl. opfølgningsplan 
 
       Taget til efterretning.  
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7. Regnskabs- og budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 / LS + JE 
Indstilling:  
Rektor indstiller, at regnskabs- og budgetopfølgning for 2. kvartal 2021 godkendes. 
 
Bilag:  
Regnskabs- og budgetopfølgning 

 
            Rektor redegjorde for, hvordan der arbejdes med at holde budgetter også indenfor et  
            flerårigt perspektiv. F.eks. er bygningsdrift rimelig fleksibel i udgiftsniveau, så længe der  

     ikke er akutte behov. 
     Der er afvigelser i budgettet med baggrund i Covid-19 f.eks. kantinedriften, kurser og  
     transportomkostninger.  
     Ros fra bestyrelsen for at det er lykkedes med at få skabt bæredygtighed både på økonomi,  
     undervisning og arbejdsmiljø 
    

           Godkendt som indstillet.  
 

8. Finansiel politik / LS + JE 
Udkast til politikpapir er tidligere blevet behandlet i bestyrelsen. Hermed foreligger den 
endelig udgave, som er renskrevet i samarbejde med skolens revisor.  
Indstilling:  
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender politikpapir for en Finansiel politik.  
 
Godkendt som indstillet.  
 

9. Opfølgning på strategi/kommunikationsarbejde 2021-22 / JE 
Indstilling:  
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de iværksatte og planlagte tiltag for at sikre 
elevsøgningen.  
 
Bilag:  
Oversigt over aktiviteter 21-22 
 
Rektor redegjorde for arbejdet med søgetal og hvilke præmisser der er arbejdet ud fra.  
Bestyrelsen drøftede aktiviteterne og tog redegørelsen til efterretning.  
Der findes også efterskoler med stærk idrætsprofil uden idræt/sport i navnet f.eks. Sundeved 
efterskole.  
 

10. Studieretnings- og valgfagsudbud /JV 
Indstilling:  
Rektor indstiller, at studieretningsudbuddet fra årgang 2024 gentages. 

 
Bilag:  
Studieretningsudbud for 2024 

 
            Godkendt som indstillet. 
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11. Evt. 
 
Til næste bestyrelsesmøde deltager rektorer udefra om deres erfaringer med at drive et 
gymnasium med særligt fokus.  
 
Der arbejdes på en fælles festpolitik og festkultur for byens ungdomsuddannelse. Det drøftes på 
næste elevrådsmøde, hvordan elever på tværs af skoler kan finde fælles rammer.  
 
 
 

 


