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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) 
Nilan Ganeswaran Shanmugaratnam, 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 

 

DAGSORDEN TIL MØDE I ALSSUNDGYMNASIETS BESTYRELSE  
DEN 25. MARTS 2021 KL. 17.00 – 18.30 

Bemærkninger: 

- Mødet afholdes virtuelt (link er sendt i kalendermail). 

Microsoft Teams-møde  

Deltag på din computer eller mobil-app  
Click here to join the meeting  

Få mere at vide | Mødeindstillinger  

 

- Under punkt 3 deltager gymnasiets revisorer Arne Nørskov og Søren Kring.  
 

 
1. Underskrivelse af referat fra mødet 26. november 2020 

Referatet er godkendt og forelægges til underskrivelse på næste møde med fysisk tilstedeværelse. 

 
2. Meddelelser /JE 

- COVID-19-håndtering og status 

- Sygefraværsstatistik 2020 (Bilag til orientering)  

- Referat af mødet i SU den 15. marts 2021 (Bilag til orientering) 

- Ny økonomi- og regnskabsmedarbejder  
 

3. Årsrapport 2020 / JE 
Administrationen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med 
årsregnskab for 2020, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma Sønderjyllands Revison. 
Årsrapport og revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige bemærkninger og 
anbefalinger i revisionsprotokollatet skal sammen med den senest opdaterede regnskabsinstruks indsendes 
digitalt til Undervisningsministeriet senest den xx. april 2021. 
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning 
digitalt. Den bemyndigede person indestår på bestyrelsens vegne for, at det indberettede materiale er 
fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. 
  
Indstilling: 
Rektor indstiller,  

• at årsrapport 2020 og tilhørende revisionsprotokollat godkendes 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJkNzVlZWUtYjQ1ZC00MzljLThhNDMtZjJlOGQzMGYwYTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb8e1c06-bdb4-4aeb-a643-6e35d6fe3125%22%2c%22Oid%22%3a%22279abad9-c3a2-404b-9e01-c08ac6fff087%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=279abad9-c3a2-404b-9e01-c08ac6fff087&tenantId=bb8e1c06-bdb4-4aeb-a643-6e35d6fe3125&threadId=19_meeting_ZTJkNzVlZWUtYjQ1ZC00MzljLThhNDMtZjJlOGQzMGYwYTlk@thread.v2&messageId=0&language=da-DK
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• at bestyrelsen tager stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet, og 

• at bestyrelsen bemyndiger skolens personalemedarbejder Ulla Westergard og revisor Arne Nørskov 
til, på vegne af bestyrelsen, at signere den elektroniske indberetning af årsregnskab 2020 m.v. til 
henholdsvis Undervisningsministeriet og Erhvervsstyrelsen. 
Modsat tidligere år, så skal indberetningerne deles op i to. Revisor forestår indberetning til 
Erhvervsstyrelsen.  

  
Bilag: 
 
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-
regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner 
 

• Årsrapport 2020. 

• Ledelsens regnskabserklæring 2020 AGS                 

• Revisionsprotokollat for 2020 

• Bestyrelsestjekliste fra UVM (skal underskrives) 

• Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger (skal underskrives) 
 

 
4. Budget 2021 /JE 

I det vedlagte budget er indregnet tvungen nedgang i tid for fire kolleger. Der er ikke indregnet midler fra 
hjælpepakke til ekstra arbejde i forbindelse med fagligt og trivselsefterslæb, da vi pt. ikke kan forudsige, 
hvordan denne hjælpepakke vil påvirke balancen. Det samme gælder forhold omkring selvtest på skolen, som 
iværksættes umiddelbart efter påske.  
 
Hjælpepakken i forbindelse fagligt efterslæb og trivsel kan udgøre op til tDKK 364. 

 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at budget for 2021 godkendes, samt at ledelsen til næste bestyrelsesmøde fremlægger et 
nyt budget, hvor effekten af hjælpepakken og arbejdet ifm. selvtest er indregnet, ligeledes gennemgås alle 
poster med det formål at fremlægge et budget med et mindre overskud. 

 
Bilag:  
Budgetforslag 2021 – 4 klasser 

  
5. Strategi og handleplan 2022 / JE 

På baggrund af årets søgetal har rektor iværksat et analyse- og strategiarbejde. Søgetal og forslag til 
handleplan ønskes drøftet i bestyrelsen.  

Bilag: 
Strategi – Vejen mod 5 klasser 
ValgAfUngdomsudd 

  
6. Solcelleprojekt 

Indstilling: 
Rektor indstiller, at svar på bestyrelsens stillede spørgsmål tages til efterretning, samt at der planlægges med 
at igangsætte projekt i år 2022, således at anlæg står færdig omkring 1. april 2022. 
 
Bilag: 
Svar på spørgsmål vedr. solceller. 

7. Evt. 

https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner

