
 

      Alssundgymnasiet Sønderborg 
   Grundtvigs Allé 86 
  6400 Sønderborg 

  10. januar 2023/JE+MD 

                

Bestyrelsen  

Alssundgymnasiet Sønderborg  

Møde tirsdag den 20. september 2022  
 

Tid og sted:  

Tid: Tirsdag den 20. september kl. 13:30 – 16:00  

Sted: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg  

 

Mødedeltagere: 

Formand: Mette Schnefeld, Danfoss  

Næstformand: Mike Foss, Skoleleder Nørreskov Skolen 

Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune 

Jakob Kjeldstrup-Hansen, Syddansk Universitet 

Tina Regelsen, Musikskolen  

Isabella Knudsen, Elevrepræsentant (stemmeret) 

Kaia Lie Tetreault, Elevrepræsentant (uden stemmeret)  

Kasper Christoffer Larsen, Lærerrepræsentant (stemmeret) 

Peter Andreas Rasmussen, Lærerrepræsentant (uden stemmeret) 

 

Sekretær: Jeppe Kragelund, rektor 

Protokolfører: Mads Pedersen, vicerektor  

     

 

Bemærkninger 

• Inden mødet holder bestyrelsen seminar – se særskilt program.  

• Uddannelsesleder Malene Samsø Nielsen deltager under punkt 2 ”AGS College”, samt under punkt 3 

Meddelelser (Miljødag).  

• Hovedvægten på mødet lægges på punkt 2 ”AGS College”.  

• Punkt 5 (Budget/regnskab) udskydes til Økonomi og regnskabsmedarbejder Louise Schütt er tilbage 

fra barsel. 

 

Dagsorden og referat 

 Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt 

 AGS College – (Drøftelse) 

• Projektideer. Skitser præsenteres /Rektor 

Følgende punkter blev drøftet i bestyrelsen: 
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▪ Organisering af planlægningsfasen fx ansættelse af 
uddannelsesleder/projektleder/fundraiser.  

▪ Bestyrelsens rolle/støtte/kompetencer? 

▪ Finansiering. Fonde andet? 

▪ Samarbejdspartnere. Det politiske system, virksomheder? 

▪ Hvad er vores ”fortælling”?  

I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen projektet og anførte en række overvejelser og input: 

Hvilken profil skal et college have, hvem skal det målrettes til, hvis det skal målrettes? Der skal skabes 
en fortælling, som appellerer til de relevante målgrupper.  

Hvordan med ansættelser og ledelse? Hvordan drives et college bedst til daglig?  

Hvordan med projektfasen? Bestyrelsen indstiller til, at der ansættes en projektleder/fundraiser till 
at få gang i processen. En sådan fundraiser skulle afsøge de muligheder, der er for at søge fx 
Danfoss, kommunen og/eller andre potentielle samarbejdspartnere.  

Kan vi komme ud af projektet igen, hvis det viser sig, at der ikke kan findes funding til det? 

Det er vigtigt at lave grundig research på, hvordan man andre steder driver lignende bygninger, fx i 
forhold til ordensregler, personale, trivselsarrangementer mv.   

 
På baggrund af bestyrelsens drøftelser laver ledelsen et udkast til en projektbeskrivelse, som 
kan behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 Meddelelser 
- Robotlaboratorium (arbejdstitel: Futurelab) /MD.  

Vi har fået lavet tegninger og renderinger hos en arkitekt. Der skal søges fonde.  
- AGS College (særskilt punkt).  
- Afholdelse af Ungdommens Klimafolkemøde fredag den 2. september /MN. 

Godt besøgt og evalueringerne er gode. Vigtigt for vores profil og strategisk for at få 
unge mennesker i huset.  

- Spare på energi (fx 19 grader i offentlige bygninger) som følge af energikrise. 
Fra 1. oktober 

- Ny politik vedr. brug af computere og mobiltelefoner. Iværksat indsats for at fremme 
fordybelse og koncentration 

- Musical (februar 2023)  
- Forslag til Finanslov 2023 (se tabel nedenfor). Konsekvenser for AGS. 
- Elevfordelingsaftale, kapacitetsfastsættelser.  
- Der er ikke kommet nyt, så vi afventer udspil og beregninger fra UVM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Studieretningsudbud 2024 

Indstilling: 

Rektor indstiller, at nuværende studieretningsudbud gentages uændret. 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

Bilag:  

Oversigt over studieretningsudbuddet kan ses på hjemmesiden: https://ags.dk/bestyrelsen/ 

 

 Regnskabs- og budgetopfølgning for 2. kvartal /LS + JE 

Punkt udskydes til Økonomi og regnskabsmedarbejder Louise Schütt er tilbage fra barsel. 
Bestyrelsen bedes findes tidspunkt til et virtuelt møde sidst i september, hvor punktet kan 
behandles.  

Der lægges et kort møde ind i forhold til budgetopfølgning + stillingsopslag. Doodle sendes 
rundt.  

 Evt.  

https://ags.dk/bestyrelsen/

