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ÅRHUS STATSGYMNASIUM  
  
DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 3. december 2020 
  
  
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat  
2. Kapacitet og elevfordeling 
3. Nyt fra formanden og rektor  
4. MTU 2020 
5. Foreløbigt budget for 2021 
6. Budgetopfølgning   
7. Møde- og arbejdsplan for 2021 
8. Evt.  

  
 
Sagsfremstilling:  
  
Ad 1. Godkendelse af referat   
Beslutning  
Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 17. september 2020. 
  
Bilag:     Referat af bestyrelsens møde den 17. september 2020 - vedlægges  
 
 
Ad 2. Kapacitet og elevfordeling 
Orientering og drøftelse 
Formand og rektor orienterer om status, herunder møde den 23. november 2020 med 
repræsentanter for direktionen i Region Midtjylland.  
 
Bilag:     Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2021/22, 2. november 2020 (underbilag hertil  
               vedlægges som særskilt bilag) 
 
                ÅSG høringssvar af 13. november 2020 
 
 
Ad 3. Nyt fra formanden og rektor  
Orientering  
Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder: 

• Corona på ÅSG – udvikling, status og tiltag 
• Strategiarbejdet – status, planer og forventninger 
• Studieretningsudbud 2021-22 
• Indberetning om gennemsnitlig klassekvotient i 1. g 
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• Justering af investeringsrammer   
Bilag:  Brev af 6. november 2020 vedlægges 

• Ændrede krav til indberetning af regnskabsmateriale  
Bilag:  Brev af 7. oktober 2020 vedlægges 
 
 

Ad 4. MTU 2020  
Orientering og drøftelse  
Rektor præsenterer hovedresultater fra årets MedarbejderTrivselUndersøgelse.  
 
Bilag: Medarbejdertrivselsundersøgelser 2020  
 
 
Ad 5.  Godkendelse af foreløbigt budget for 2021 
Godkendelse   
Finansloven for 2021 forventes vedtaget i december 2020.   
  
Der er på grundlag af det forslag til finanslov, som regeringens fremsatte i august 2020, udarbejdet 
et udkast til foreløbigt budget for 2021. Forventet optagekapacitet i 2021 er baseret på foreløbige 
udmeldinger fra direktionen i Region Midtjylland. Det forventes ikke, at optagekapaciteten for det 
kommende skoleår vil være helt på plads før sent forår 2021. 
 
Udkastet til Foreløbigt budget for 2021 har været drøftet i Samarbejdsudvalget på møde den 25. 
november 2020. Samarbejdsudvalget har taget det foreliggende udkast til efterretning.  
   
Det foreløbige budget skal tilpasses eventuelle ændringer i den endelige finanslov. Bestyrelsen 
tager stilling til det endelige budget for 2021 på bestyrelsesmødet i marts 2021.  
 
Det foreløbige budget for 2021 danner grundlag for nødvendige ledelsesmæssige beslutninger og 
dispositioner indtil det endelige budget for 2021 godkendes i marts 2021.  
  
Bilag:      Foreløbigt budget 2021 for Århus Statsgymnasium  
 
 
Ad 6. Budgetopfølgning   
Orientering  
Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2020.  
  
 Bilag:     Budgetopfølgningsrapport november 2020 – eftersendes  
  
 
Ad 7.  Møde- og arbejdsplan for 2021 
Godkendelse   
Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2021. 
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Bilag:    Møde- og arbejdsplan vedlægges. 
  
Ad 8.  Evt.  
  
  
  

*** 
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