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Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg:
Jens Jørgen Nielsen, Linak (selvsupplerende)
Claus Christensen, Broager skole
Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune
Jakob Kjeldstmp-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 Verdener, vicerektor

Formandsskabet har vurderet, at vi godt kan afholde bestyrelsesmødet med fysisk fremmøde.
Husk gyldigt coronapas - krav for adgang på ungdomsuddannelserne.
Vi holder mødet i et stort lokale, så vi kan holde god afstand til hinanden.
Til mødet vil der være lidt coronavenlig forplejning.
Vi glæder os til at sejer "rigtigt".
Mvh, Jens Jørgen, Claus og Jeppe

Ingen afbud. Louise Schutt (regnskabsmedarbejder) deltager til og med punkt 3.

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 8. juni 2020
(kl. 17:00-18:30)

l. Underskrivelse af referat af mødet den 25. marts 2021

Referatet er godkendt pr. mail.
Referater fremlægges til underskrift

2. Meddelelser
Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde v/rektor

Håndtering af Corona-situationen.
Stadig mange restriktioner f. eks. i forhold til spisning og aktiviteter. Skolens testcenter kører fint. Alle er meget
påpasselige, da en positiv pcr-test betyder 14 dages fravær fra skolen. En enkelt klasse kunne ikke deltage i
skriftlig eksamen i dansk pga. en enkelt covid-19 smittet i klassen.
Dimission

Vi havde god erfaring fra sidste år, så dimissionen afholdes igen klassevist.,^
Ungdommens klimafolkemøde
En del af skolens grønne profil. Det afholdes 2. -3. september som del af samarbejde med Middelfart og
Aurehøj. Der vil være oplæg, diskussioner, workshops
Status på renovermgsplaner
Renovering udskydes til efteråret pga. høje priser på byggematerialer. Solcelleprojektet kører som forventet.
Nyansættelser
Ny fast stilling i fransk og to deltidsvikarer i biologi, spansk og oldtidskundskab.
Trivsel efter sommerferien

l



Der planlægges arrangementer for alle tre årgange. Normalt ville der kun være introarrangementer for de nye
elever, men efter de lange nedluhiingsperioder har også 2. og 3. g brug for noget ekstra.

Bilag:
. SU-referat fra SU-møde d. 3. juni 2021 (eftersendes)

3. Regnskab og budgetopfølgning for l. kvartal 2021

Indstilling:

Rektor indstiller, at regnskabet og budgetopfølgningen for l. kvartal 2021 godkendes.

Bilag: Regnskabsoversigt

Det estimerede resultat er positivt. Der er fortsat mange ændringer i vilkårene pga. covid-19-restriktioner. Der
erf. eks. mindre salg i kantinen og færre udgifter til opvarmning under vinterens nedluhzing. Når aktiviteterne
kommer i gang igen efter sommerferien, så vil omkostningsniveauet stige tilsvarende.
Vigtigt at vi fortsat sigter efter et positivt resultat, da aktivitetsnedgangen i årgang 24 som aftalt ikke er fuldt
indfaset.
En lavere udgift til undervisningens gennemførelse dækker over manglende indkøb af undervisningsmaterialer,
færre kursusudgifter og rejseomkostninger.

Godkendt som indstillet.

4. Ændring i bestyrelsens sammensætning
Nilan Ganeswaran bliver student i juni 2021 og udtræder herefter af bestyrelsen. Niels M. Sørensen fortsætter i
bestyrelsen med stemmeret. Elevrådet har udpeget Isabella Knudsen fra b23 som nyt medlem af bestyrelsen
uden stemmeret.

Indstilling:

Rektor indstiller, at stemmeretten med virkning fra skoleåret 2021/2022 overdrages til Niels M. Sørensen og at
Isabella Knudsen indtræder i bestyrelsen med virkning fra det kommende skoleår.

Godkendt som indstillet.

5. Selvevaluering 20/21

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter selvevalueringen

Bilag: Selvevaluering 20/21

JV orienterede om hovedpunkter i årets selvevaluering.

Indsatsområdet om samarbejde mellem lærere og brugen af IT blev overhalet indenom afnedluhzingerne
Der er fortællinger og reaktioner i forbindelse med dannelsen af studieretningsklasser, som har resulteret i
skift af skole. Det kan ses på gennemførselsprocenten.
Vores elever trives og har det godt, men det er en elevgruppe, som ser ud til fortrinsvist at være
motiveret gennem præstationer. De opleves som engagerede, men meget stille i undervisningen.
Det psykiske arbejdsmiljø er blevet forbedret en del de sidste år, men vi skal fastholde den gode
udvikling
Næste års indsatsområde har fokus på den pædagogiske udvikling og arbejder ud fra pædagogisk
udvalg med elevmotivation og læringsmindset. Det skulle gerne kunne understøtte både de faglige
resultater og de pædagogiske mål.

Bestyrelsen drøftede skolens indsamling af data og arbejdet hermed.



6. Opfølgning på strategi/kommunikationsarbejde 2021-22

Rektor giver en orientering om arbejdet med skolens strategi- og kommunikationsarbejde.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager den mundtlige orientering til efterretning.

Rektor orienterede om det igangsatte strategi- og kommunikationsarbejde, som gerne skulle resultere i et godt
søgetal i foråret 2022.
Der er nedsat arbejdsgruppe med ledelsesforankring,, som involverer både kommunikationsmedarbejder og
øvrige personalegrupper. Der er bestilt en rapport om unges valg, af ungdomsuddannelse fra eksternt firma,
som kan indgå i arbejdet.
Samtidigt arbejdes derpå at forøge antallet af mulige gymnasieelever i kommunen.

Bestyrelsen orienteres løbende. Dagens orientering taget til efterretning.

7. Mødeplan 2021-22
Bilag: Mødeplan

Taget ti! efterretning.

8. Eventuelt

Intet.
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