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 ÅRHUS STATSGYMNASIUM 
 
Referat af ordinært Google Meet i bestyrelsen for 

 
Århus Statsgymnasium den 3. juni 2020 

 
 

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

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Nyt fra formanden og rektor 
4. Ansøgertal og grundforløb 
5. Kvalitetstilsyn – overgang til videre uddannelse 
6. Opdatering af regnskabsinstruks 
7. Budgetopfølgning 
8. Evt. 

 
Referat: 
  
Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 
Referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 blev godkendt og underskrives ved først 
kommende lejlighed.  
 
Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Orientering 
Dorte Fristrup orienterede om status for arbejdet med overgang til ny chefaftale, hvor de nødvendi-
ge kontrakter mv. nu udarbejdes med udgangspunkt i de allerede kendte rammer. Eventuelle æn-
dringer i rammer mv. indarbejdes senere.  
 
Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 
Orientering 
Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen, herunder særligt status for den igangværende trinvise 
genåbning af skolen, og forventninger til dimission og andre afslutningsaktiviteter og elevarrange-
menter. Hun orienterede desuden kort om den gennemførte ElevTrivselsUndersøgelse 2020, og om 
strategiarbejdet, som har ligget lidt stille på grund af den særlige Corona situation.  
 
Med hensyn til det kommende udbud af studieretninger var det Dorte Fristrups forventning, at der 
ikke bliver tale om store ændringer i forhold til forrige år. De nye elever får dog som de første mu-
lighed for at vælge studieretning med billedkunst, mediefag og engelsk, efter at Børne- og Under-
visningsministeriet i år har godkendt dette udbud på Århus Statsgymnasium. Bestyrelsen tilsluttede 
sig det skitserede udbud.  
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Ad 4.  Ansøgertal og grundforløb 
Orientering og drøftelse 
Dorte Fristrup orienterede om status for optag og elevfordeling i Aarhus området. Der kan efter 
Børne- og Undervisningsministeriets kapacitetsbegrænsning i år kun optages 266 elever på Århus 
Statsgymnasium. Det betyder, at der skal flyttes mere end 100 ansøgere væk fra skolen, og at sko-
lens bevillinger vil falde med omkring 0,4 mio. kr. i efteråret 2020.  
 
De 266 nye elever fordeles foreløbigt på 10 nye grundforløbshold, hvilket bestyrelsen bakkede op 
om.  
 
Bestyrelsen besluttede, at kapacitetsspørgsmålet skal drøftes på næste møde.  
 
Ad 5. Kvalitetstilsyn – overgang til videre uddannelse 
Orientering og drøftelse 
Hanne Birkmose og Dorte Fristrup repeterede kort forløbet omkring skolens udtagelse til kvalitets- 
tilsyn i overgang til videregående uddannelse. Børne- og Undervisningsministeriet har nu meddelt,  
at Århus Statsgymnasium efter indsendt redegørelse mv. ikke udtages til tilsyn i indeværende år.  
 
Charlotte Ernst redegjorde desuden kort for resultaterne af særlig udarbejdet statistik, som  
belyser overgangen til videregående uddannelse fra Århus Statsgymnasium mere detaljeret end det  
er muligt ud fra Børne- og Undervisningsministeriets statistikbank.  
 
Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med, at Århus Statsgymnasium ikke er udtaget til yderligere 
tilsyn i år, og det aftaltes, at overgangen til videregående uddannelse fra Århus Statsgymnasium 
fortsat følges nøje.  
 
Ad 6. Opdatering af regnskabsinstruks 
Orientering 
Charlotte Ernst orienterede kort om ajourføring og indarbejdelse af enkelte, mindre ændringer i sko-
lens regnskabsinstruks. Ændringerne drejer sig i al væsentlighed om justering af dispositionsgræn-
ser og beløb samt opdatering af lønkontrolprocedure. Ændringerne er godkendt af Hanne Birkmose. 
 
Bestyrelsen tog den opdaterede regnskabsinstruks til efterretning.  
 
Ad 7. Budgetopfølgning 
Orientering 
Charlotte Ernst orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 
2020. Der er på grund af såvel Corona situationen som den skete kapacitetsbegrænsning en række 
usikkerheder forbundet med vurderingen, som aktuelt viser et forventet underskud i størrelsesorde-
nen ca. 0,5 mio. kr.  
 
Ad 10.  Evt.  
Hanne Birkmose takkede for et godt virtuelt møde. 
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Godkendt af bestyrelsen på møde den 17. september: 
 
 
 
Rektor Dorte Fristrup 
 
 
 
 
 
 

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

*** 


