
 

      Alssundgymnasiet Sønderborg 
   Grundtvigs Allé 86 
  6400 Sønderborg 

  5. april 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. 

 

- Mike præsenterer sig som skoleleder på Nørreskovskolen 

- Præsentationsrunde 
 

Dagsorden og referat (med kursiv skrift) 

 Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

 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): 

Underskrives via Teams for fremtiden 

 Meddelelser 
- Musical 
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Lærerforslag om musical kommende skoleår. Kan hjælpe lidt i forhold til beskæftigelsen. 
Godt for musikmiljøet 
Fælles projekt for skolen 

- Robotlaboratorium (i billardlokale) 
Arbejdstitel 
Legoteknologi. Passer godt til de aktuelle strømninger. 8. - 9. klasse kan inviteres 
Der kan være faste opstillinger, som eleverne vender tilbage til over nogle uger 
SDU vil gerne kontaktes 

- Renovering af fitness 
Renovering af personalerum, administration og studievejledning 
Der er søgt om lov til at igangsætte renovering af fitness.  

- AGS College 
Efterskolemiljø på et gymnasium. 
Kontakt til teknisk forvaltning er i gang. De er rimeligt optimistiske, da vi bliver inden for 
byggezonen 
Rektor præsenterer tegninger af AGS-College 

- Ukraineklasse 
Vi kan stille faciliteter til rådighed. Både lokaler og undervisning 

- Udsendte varslinger 16/3-2022 (personaletilpasning). 
Høringsfristen udløb dd. kl. 12.00. 2 fyres, 2 varsles ned i tid. En frivillig i TAP går ned i tid og 
en varslet ned i tid. 
Driftsøkonomien skal være i balance fra år til år 
Undervisergruppen har været ramt af Corona og effektivisering for 3 år siden. Og alligevel 
skal vi sige farvel til nogle. Vores prioritering er at fastholde nuværende økonomi til de 
enkelte undervisningsaktiviteter på hold. Der er denne gang nedgang i aktivitet og ikke 
effektivisering. 

Supplerende: 

Solceller skulle være klar 1. april, men er lidt forsinket pga. nye batterier. Ny deadline er 1. juni. 

Mads Pedersen er ny vicerektor og begynder 1. april. Han kommer fra en rektorstilling på HTX 
Tradium i Randers 

 Regnskabs- og budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 /rektor 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at regnskabs- og budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 godkendes. 
Budget og regnskab er som forventet. Markedsføring ligger forventeligt højt pga. større aktiviteter på 
denne post pga. åbent hus i januar. Der mangler registrering af salg i kantinen 
Der er lidt ændringer i løn i TAP pga. omstrukturering 
Godkendt 
Bilag: Regnskabs- og budgetopfølgning 

 Budget 2022 /rektor 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at budget for 2022 (baseret på optag af fem 1. g-klasser) godkendes. 
 
Elevsøgetallet er et skøn, så det er lidt usikkert. Men vi kommer til at starte fem klasser 
Vi går efter det grønne nul. Dvs. et driftbudget i positiv balance. 
Indledende projektarbejde ifm AGS College er medtaget i budgettet 
Godkendt 
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. 
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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. 
Bemyndigelse givet. Alle nikker. 

 
Bilag: 

- Årsrapport 2021 
Ingen bemærkninger til det finansielle 
Ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollatet 
Omsætningen holdt oppe af Coronamidler 
Der er nu overskud 
Soliditetsgraden 25,8% ligger godt over de vedtagne 15% 
Lidt stigning i udgiften pr. årselev 
Lønandel steget 
Resultatopgørelsen gennemgås. Det ser fornuftigt ud 
Balancen gennemgås 
Aktiver: Specielt er der kommet en million ind i erstatning på gulvbelægning 
Passiver: Der er svaret skyldige feriemidler 
Revisionsprotokollen gennemgås: ingen bemærkninger. Den er altså blank 
Problemer med Lectio. Nu er systemrevisionen godkendt. 
Faldet i omkostninger er størst på undervisningens gennemførelse 
Det er hårdere at drive en skole som denne pga. placering og manglende social- og 
udkantstaxameter 
Lønomkostningerne pr. årselev ligger tæt på benchmark 
Nøgletallene ligger pænt i forhold til benchmark 
PR: Det ser ud til at husleje er høj, så lav og høj og så lav. 
I investeringsstrategien står der likviditetsgrad 100. Et andet sted står der 125… 
Whistleblowerordning er iværksat 
Formanden konkluderede, at det ser rigtigt pænt ud alt i alt 
 

- 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: 
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Rektor indstiller, at bestyrelsen foreløbigt godkender oprettelse af 5 grundforløbsklasser i 
kommende 1.g. 

JE redegør for planerne. Vi kan evt. skrue ned til fire 1. g-klasser fra november, dog er det ledelsens 
prioritet at fastholde 5 klasser på første årgang næste skoleår. 

Godkendt 

 Evt. 

Marketingsbudget er lavere end andre sammenlignelige skolen. Konkrete forslag fremlagt. 

JE ang. bestyrelse: 

Kontakt til profil udefra.  

Næste gang konstituere bestyrelsen sig. Rektor opfordrer til, at det er den fra erhverslivet der er 
formand og den fra afgiver institutionerne der er næstformand. 

Der har også været valg blandt personale og elever. 

Jens Jørgen: God bred sammensætning af bestyrelsen 

 


