
 

      Alssundgymnasiet Sønderborg 
   Grundtvigs Allé 86 
  6400 Sønderborg 

  23. marts 2022/JE 
                

Bestyrelsen  
Alssundgymnasiet Sønderborg  

Møde tirsdag den 29. marts 2022  
 

Tid og sted:  
Tirsdag den 29. marts kl. 17:00 – 18:30 
Alssundgymnasiet Sønderborg (Personalestuen – det tidligere lærerværelse)  
 

Mødedeltagere: 
Formand: Jens Jørgen Nielsen, Linak  
Næstformand: Mike Foss, Skoleleder Nørreskov Skolen 
Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune 
Jakob Kjeldstrup-Hansen, Syddansk Universitet 
Tina Regelsen, Musikskolen  
Niels Møller Sørensen, Elevrepræsentant (stemmeret)  
Isabella Knudsen, Elevrepræsentant (uden stemmeret) 
Kasper Larsen, Lærerrepræsentant (stemmeret) 
Peter Andreas Rasmussen, Lærerrepræsentant (uden stemmeret) 
 
Sekretær: Jeppe Kragelund, rektor 
Protokolfører:  Lars Kalstrup, uddannelsesleder  
     
Afbud fra:  
 

Bemærkninger 
Under punkt 6 Årsrapport 2021 deltager revisor. 

 
Dagsorden 

 Godkendelse af dagsorden 

 Underskrivelse af referat af mødet 25. november 2021 
Referatet er godkendt og forelægges til underskrivelse på mødet 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2021 
Sendes rundt i papirform på mødet til underskrivelse): 

 Meddelelser 
- Musical 
- Robotlaboratorium (i billardlokale) 
- Renovering af fitness 
- AGS College 
- Ukraineklasse 
- Udsendte varslinger 16/3-2022 (personaletilpasning). 

 



 

      Alssundgymnasiet Sønderborg 
   Grundtvigs Allé 86 
  6400 Sønderborg 

 Regnskabs- og budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 /rektor 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at regnskabs- og budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 godkendes. 
 
Bilag: Regnskabs- og budgetopfølgning 

 Budget 2022 /rektor 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at budget for 2022 (baseret på optag af fem 1. g-klasser) godkendes. 
 
Bilag: Budget 2022 – udkast. 

 

 Årsrapport 2021 /revisor og rektor 
Ledelsen og administrationen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet 
en årsrapport med årsregnskab for 2021, som efterfølgende er blevet revideret af skolens 
revisionsfirma Sønderjyllands Revision. Årsrapport og revisionsprotokollat samt bestyrelsens 
stillingtagen til revisors væsentlige bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet skal 
sammen med den senest opdaterede regnskabsinstruks indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen 
senest den 1. april 2022. 
Bestyrelsen skal bemyndige personer til på bestyrelsens vegne at signere de to elektroniske 
indberetninger digitalt. De bemyndigede personer indestår på bestyrelsens vegne for, at det 
indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. 
  
Indstilling: 
Rektor indstiller: 

- at årsrapport 2021 og tilhørende revisionsprotokollat godkendes  
- at bestyrelsen tager stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger i 

revisionsprotokollatet, og 
- at bestyrelsen bemyndiger skolens personalemedarbejder Ulla Westergaard og revisor 

Arne Nørskov til på vegne af bestyrelsen at signere den elektroniske indberetning af 
årsregnskab 2021 m.v. til Erhvervsstyrelsen. 

 
Bilag: 

- Årsrapport 2021 
- Ledelsens regnskabserklæring 2021 AGS                 
- Revisionsprotokollat for 2021 
- Bestyrelsestjekliste fra UVM (skal underskrives) 
- Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger (skal 

underskrives) 

 

 Klassedannelsen 2022 
Den 15. marts 2022 var sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne vedrørende 
optagelse i august 2022.  
Den 15. august var søgetallet 122 elever (4 klasser svarer til 112 elever, 5 klasser svarer til 140 
elever). 
På mødet redegør rektor for søgningen til skolen.  
Regionens fordelingsudvalgsmøde afholdes den 4. april.  
Den endelig søgning til skolen afventer elevernes afsluttende standpunktskarakterer i juni 2022 
                 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen foreløbigt godkender oprettelse af 5 grundforløbsklasser i 
kommende 1.g. 

 

 Evt.  


