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Referat af ordinært møde i bestyrelsen for 
 

Århus Statsgymnasium den 17. september 2020 
 
 

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Torben Jensen, Helle Richardt, Frida 
Wamsler, Christoffer Bundgaard, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der 
var afbud fra Lene Bak, Ouafa Rian og Kristoffer Kaae.  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020 
2. Nyt fra formanden og rektor 
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Kapacitet - skoleåret 2020/21 
5. Strategiarbejdet – status  
6. Overgang til ny chefaftale 
7. Finanslovsforslaget for 2021 
8. Investeringsrammer 
9. Finansiel strategi og beredskab 
10. Budgetopfølgning 
11. Evt. 

 
 
Referat: 
 
Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020 
Godkendelse 
Bestyrelsen godkendte referat af møde den 3. juni 2020 og underskrev referater af møder den 15. 
april 2020 og den 3. juni 2020.  
 
 
Ad 2. Nyt fra formanden og rektor 
Orientering 
Nyt fra formanden og rektor:  

• Dorte Fristrup orienterede om status for genåbning efter Corona, hvor skoleåret 2020/21 
uventet startede med en ny nedlukningsperiode på et par uger. Det var belastende for både 
elever og ansatte, som alle havde glædet sig meget til at komme tilbage til både undervis-
ning og fællesskaber, og særligt de nye 1. g elever følte sig hårdt ramt. Undervisningen er nu 
i gang igen. Der køres med forskudte pauser for at undgå for mange på fællesarealerne, og 
det tilstræbes løbende at rette ind efter myndighedernes skiftende krav og anbefalinger. Alle 
studieture til udlandet i 2020 er aflyst, dog undtaget ture til Tyskland, som sandsynligvis 
stadig kan gennemføres. Der gennemføres også kortere studieture til danske destinationer.  

• En elev fra henholdsvis Egå Gymnasium og Århus Statsgymnasium er udpeget til at sidde i 
Fordelingsudvalg Øst.  

• Dorte Fristrup er genvalgt til Danske Gymnasiers bestyrelse.  
• Charlotte Ernst orienterede kort om brev fra Undervisningsministeriet om regnskab 2019, 

om en ministeriel høring vedr. eventuelle nye aftaler om finansielle instrumenter, afdragsfri-
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hed og/eller lån i udenlands valuta bortset fra euro samt om indberetning til ligestillings-
myndighederne om kønssammensætning i bestyrelsen.  

• Lars Nordam orienterede om skolens IT-strategi og digitalisering, og refererede fra et virtu-
elt møde med skolefolk fra Singapore, omhandlende ÅSG og dansk skolekultur, og mulig-
hederne for et fremtidigt samarbejde herom. Han omtalte desuden et kommende netværks-
projekt om virtuelle laboratorier. Århus Statsgymnasium har modtaget et tilskud på 50.000 
kr. til projektet fra Børne- og Undervisningsministeriet, og selve projektet ledes af konsu-
lenthuset Epinion.   

 
 
Ad 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Fast punkt 
Der var intet til dette punkt.  
 
 
Ad 4. Kapacitet - skoleåret 2020/21 
Beslutning 
Dorte Fristrup orienterede om status. Corona har betydet forsinkelse i arbejde med nye landsdæk-
kende fordelingsregler. Det betyder, at optaget i 2021 forventeligt kommer til at følge samme pro-
cedure som i år med lokale fordelingsregler. Region Midt vil i denne sammenhæng se på såvel ka-
pacitetsspørgsmål som fordelingsudfordringer.  
 
På Århus Statsgymnasium er kapaciteten i år trods et meget højt søgetal tvunget ned til et nyoptag 
på 266 nye elever mod hidtil 295 elever. Til næste år vil det være ønskeligt at komme tilbage til et 
årligt optag på 295 elever, som efter sædvanligt frafald svarer til 10 klasser.  Dette mål kan imidler-
tid udfordres af politiske ønsker om at tvangsflytte ansøgere til Aarhus Techs afdelinger i Tilst og 
på Dollerupvej, som kun har meget beskedne ansøgertal 
 
Bestyrelsen drøftede mulige perspektiver for kapacitet og fordeling. Det var bestyrelsens klare op-
fattelse, at Århus Statsgymnasium allerede nu optager en stor andel to-sproglige elever og at gym-
nasiet i vid udstrækning afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Da gymnasiet samti-
dig har meget høje søgetal, og i år har måttet afvise mere end 100 ansøgere, forekommer en eventu-
el varig kapacitetsnedsættelse absurd.  
 
Bestyrelsen ønsker derfor at fastholde den hidtidige kapacitet på 295 elever, svarende til 10 nye 1. 
g. klasser efter grundforløbet, og bestyrelsen støtter fuldt op om rektors initiativer for at fastholde 
skolens mangeårige kapacitet, så der sikres plads til så mange af skolens ansøgere som muligt.   
 
 
Ad 5. Strategiarbejdet – status  
Drøftelse 
Hanne Birkmose bemærkede indledningsvist, at opstarten på strategiarbejdet har været præget af 
Corona, som nu gennem mere end et halvt år har fyldt rigtig, rigtig meget. Dorte Fristrup orientere-
de kort om status for arbejdet, og foreslog, at bestyrelsen med udgangspunkt i det udsendte notat 
drøfter, hvordan der fremover kan og skal meldes tilbage fra strategiarbejdet, så det bliver både me-
ningsfyldt og dynamisk. 
 
 



3 
 

Anne Storm vurderede, at afrapportering på alle bestyrelsens møder næppe er nødvendigt, og at 
relevante rapporteringstidspunkter skal ses i sammenhæng med årshjul for strategiarbejdet. Hanne 
Birkmose foreslog en årlig lidt mere fyldestgørende rapportering suppleret med en halvårlig tilbage-
rapportering på niveau med det foreliggende notat. Helle Richardt bemærkede, at strategien måske 
skal tilpasses en ny Corona virkelighed, ligesom der også kan være elementer fra den gamle resul-
tatkontraktopfølgning, som kan være relevante at beholde, fx sammenligninger med andre skoler 
mv. i en mere dataorienteret rapport. 
 
Torben Jensen nævnte muligheden for samarbejde mellem Gammelgårdsskolen og Århus Stats-
gymnasium i tilknytning til pædagogisk dag om karaktergivning i november. Lars Nordam tager 
initiativ til at invitere 3-4 deltagere fra Gammelgårdsskolen.  
 
 
Ad 6. Overgang til ny chefaftale 
Orientering 
Dorte Fristrup orienterede kort om de nye lønaftaler, som er indgået i forlængelse af bestyrelsens 
fastlæggelse af lønpolitik for ÅSG’s ledelsespersonale i april 2020.  
 
Hanne Birkmose fandt det principielt forkert, at det med ministeriets forvaltning af den nye chefaf-
tale ikke er muligt at tage hensyn til den enkelte leders personlige kvalifikationer og kompetencer.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
Ad 7.  Finanslovsforslaget for 2021 
Orientering 
Charlotte Ernst orienterede kort om det finanslovforslag for 2021, som regeringen har fremsat den 
31. august.  
 
De samlede økonomiske konsekvenser af forslagene kendes ikke før finansloven er færdigforhand-
let og endeligt vedtaget i december 2020, men der forventes en takstreduktion begrundet i besparel-
ser på markedsføringsudgifter, som skal finansiere en ny flerårsaftale om politiet.  
 
 
Ad 8. Investeringsrammer 
Beslutning 
Charlotte Ernst redegjorde for seneste indberetning af investeringsrammer, som er forhåndsgod-
kendt af Hanne Birkmose. Indberetningen er uændret i forhold til forrige indberetning i foråret 
2020, men der forventes på lidt længere sigt at blive behov for nogle justeringer med prioritering af 
nye anlægsmidler. Forskellige dele af skolens bygningsmasse trænger til renovering, ligesom deres 
funktion skal gentænkes. Det gælder for bl.a. den tidligere rektorbolig, festsalen, studie- og gårdom-
rådet mod øst samt laboratoriefaciliteterne på nordgangen. 
 
Bestyrelsen godkendte den skete indberetning. Forventninger til fremtidigt investeringsbehov be-
handles næste gang i forbindelse med budgettet for 2021.  
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Ad 9. Finansiel strategi og beredskab 
Beslutning 
Bestyrelsen tilsluttede sig det udsendte udkast til Finansiel strategi og Finansielt beredskab, som 
herefter finder anvendelse.  
 
 
Ad 10. Budgetopfølgning 
Orientering 
Charlotte Ernst orienterede om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2020, 
og om forventningerne til den resterende del af 2020, hvor Corona situationen giver en del usikker-
hed om såvel forbrug som indtægter mv.  
 
 
Ad 11. Evt.  
Torben Jensen fortalte, at han går på pension den 1. december 2020. Hanne Birkmose har kontaktet 
Aarhus Skolelederforening, som har udpeget Torben Jensen til bestyrelsen. 
 
Christoffer Bundgaard fortalte om elevrådets arbejde, herunder at repræsentanter fremover er udpe-
get for 1 år af gangen.  
 
Helle Richard spurgte til bestyrelsens behandling af den afholdte MedarbejderTrivselsUndersøgel-
se. DF kunne oplyse, at MTU’en kommer på bestyrelsens dagsorden, når den har været behandlet i 
Samarbejdsudvalget, det vil sige forventeligt på decembermødet. 
 
Lars Nordam fortalte om Åbyhøj Kulturuge og planlagte aktiviteter på Århus Statsgymnasium i den 
anledning.  
 
Hanne Birkmose takkede for et godt møde. 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen på møde den 3. december 2020: 
 
 
 
Rektor Dorte Fristrup 
 
 
 
 
 
 

 
Hanne Birkmose  Anne Storm Rasmussen  Torben Jensen  
Formand 
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Lene Bak   Ouafa Rian     Helle Richardt 
 
 
 
 
 
Kristoffer Kaae  Christoffer Bundgaard  Frida Wamsler 
 


