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    Referat af møde i bestyrelsen 

for Århus Statsgymnasium 

den 7. december 2015 

 

  

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen , Ejgil Rahbek , Torben Jensen, Helle 

Richardt, Kristoffer Kaae , Noah F. Nayberg, Frederik J. Jensen , Dorte Fristrup og Charlotte Ernst 

(referent). Der var afbud fra Thomas Bloch Ravn. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra formanden og rektor 

4. Kapacitet og uddannelsesvalg i Aarhus-området 

5. Lønpolitik 

6. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2016-19 

7. Forplads og idræt 

8. Godkendelse af foreløbigt budget for 2016 

9. Møde- og arbejdsplan for 2016 

10. Budgetopfølgning  

11. Evt. 

 

 

 

Referat: 

Peder Østergaard bød velkommen til Kristoffer Kaae, som er ny medarbejderrepræsentant i besty-

relsen, og orienterede kort om bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt mv. 

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat 

Beslutning 

Referat af bestyrelsens møde den 22. september 2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Orientering – fast punkt 

Der var intet til dette punkt 

 

 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Dorte Fristrup orienterede om følgende: 

 

 Peder Østergaard og hun selv har på to netværksmøder holdt fælles oplæg om kvalitet og 

bestyrelse/daglig ledelse. Hun har desuden selv holdt flere oplæg i ministerielt regi.  
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 Aarhus Tech har spurgt til muligheder for at anke Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-

gestillings afgørelse om brug af navnet Aarhus Gymnasium. Ministeriets vurdering af sagen 

afventes.  

 Der er taget initiativ til at oprette et ”Rullende Århus Statsgymnasium” med tilbud til nær-

liggende folkeskoler, som har fået tilsendt et katalog med beskrivelse af muligheder. Dorte 

Fristrup roste de involverede lærere for deres indsats og engagement i sagen.  

 Aarhus Kommune har som et nyt tiltag arrangret informationsaftener for 8. klasser i novem-

ber. Arrangementet, hvor bl.a. de almene gymnasier var repræsenteret, var velbesøgt. Der 

blev omdelt en brochure med information om det almene gymnasium, udarbejdet i fælles-

skab af de almene gymnasier i Aarhus. 

 

Peder Østergaard orienterede om status for samarbejdet mellem universitetet og gymnasierne, 

hvor universitetet gerne vil opprioritere i den kommende tid.  

 

 

Ad 4. Kapacitet og uddannelsesvalg i Aarhus-området 

Orientering/drøftelse 

Dorte Fristrup orienterede om, at Odder Gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Kate-

dralskole begge har besluttet permanent at øge kapaciteten med 1 klasse. Ændringerne kan måske 

medføre en øget konkurrence om elever i Aarhus-området, hvor permanente opskrivninger ikke 

tidligere er set.   

 

Bestyrelsen drøftede udviklingen, som understreger behovet for at følge såvel virkningen af er-

hvervsuddannelsesreformen som den demografiske udvikling i lokalområdet, hvor både til- og fra-

flytninger samt opførelse af nye boligområder har betydning.  

 

Peder Østergaard vurderede, at de nuværende elev- og søgetal til Århus Statsgymnasium kan fastho-

les.  

 

 

Ad 5. Lønpolitik  

Beslutning 

Dorte Fristrup redegjorde for arbejdet med at modernisere og ajourføre skolens lønpolitik. Der har 

været en række drøftelser mellem rektor og tillidsrepræsentanten på lærerområdet, der har været 

afholdt et kaffemøde om lønpolitikken, og det udsendte udkast har været drøftet i Samarbejdsudval-

get.  

 

Peder Østergaard spurgte til det aktuelle niveau for kvalifikationstillæg. Helle Richard oplyste, at 

der er tale om en række tillæg af forskellig størrelse, hvortil kommer en række individuelle tillæg 

som følge af gamle overenskomstaftaler med personlige ordninger samt udlignings- og overgangs-

tillæg mv.  Ejgil Rahbek spurgte, om der er behov for overgangsordninger, hvortil Dorte Fristrup 

svarede, at der startes direkte på den nye lønpolitik uden overgangsordninger. Torben Jensen og 

Ejgil Rahbek ønskede oplyst, om der kunne opstå modstrid mellem varige tillæg og tildeling af 

samme tillæg flere gange, hvilket Helle Richard afkræftede. Peder  Østergaard  spurgte til medar-

bejdernes holdning til den nye lønpolitik. Det var Helle Richards vurdering, at der generelt er stor 

tilfredshed med den nye politik, dog med enkelte lommer af utilfredshed, især omkring tillægsbelø-

bets størrelse.  
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Bestyrelsen godkendte den nye lønpolitik.  

 

Ad 6. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2016 - 19 

Godkendelse  

Dorte Fristrup omdelte og gennemgik et bilag med oversigt over udbud af studieretninger. Bestyrel-

sen har tidligere besluttet, at der ikke skal ske store ændringer i udbuddet før det forventede udspil 

om en gymnasiereform er på plads. Udbuddet ligner derfor udbuddet fra sidste år, dog med enkelte 

ændringer, herunder ændringer som følge af, at en forsøgsordning med design som kunstnerisk fag i 

1. g. ikke kan fortsætte.  

 

Anne Storm Rasmussen spurgte til forventninger til en kommende reform, hvortil Dorte Fristrup 

kunne oplyse, at der muligvis kommer et udspil til januar, som tidligst kan gælde fra 2017. 

 

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger.  

 

 

Ad 7. Finanslov 2016 og foreløbigt budget for 2016 

Drøftelse  

Peder Østergaard bemærkede, at bestyrelsen på årets sidste møde sædvanligvis behandler et færdigt 

udkast til budget for det følgende år. Der er med de indgåede finanslovsaftaler markante udfordrin-

ger i 2016 og følgende budgetår, og der er derfor behov for at overveje situationen nøje, før budget-

tet for 2016 fastlægges. Et egentligt udkast til budget for 2016 vil derfor først blive forelagt besty-

relsen til godkendelse på mødet i marts 2016.  

 

Dorte Fristrup præsenterede kort det udsendte materiale, hvorefter hun omdelte og gennemgik et 

papir med forslag til intern proces for arbejdet med budgettilpasning.  

 

I budgetåret 2016 vil det i praksis stort set kun være muligt at spare i 5/12 af året, idet planlægnin-

gen af skoleåret binder de fleste ressourcer frem til sommerferien.  Sigtet med den kommende bud-

gettilpasning vil derfor være at nå så tæt på balance som muligt i 2016, hvor et mindre underskud 

dog ikke kan udelukkes. I 2017, hvor besparelserne slår noget hårdere igennem end i 2016, er målet 

balance mellem indtægter og udgifter. Der vil i de kommende år blive behov for både her og nu 

besparelser på kronesiden og for effektiviseringer, som på lidt længere sigt kan mindske ressource-

forbruget.  

 

Der vil i sommeren 2016 være mulighed for at reducere i antal ikke fastansatte medarbejdere. Hertil 

kommer eventuel naturlig afgang blandt fastansatte, som endnu ikke kendes. Reduktion af antal 

medarbejdere vil uundgåeligt give en række udfordringer, da lærernes kompetencer typisk er bundet 

op på to fag.  

 

Det vil i fastlæggelsen af nødvendige besparelser og effektiviseringer være helt centralt at bevare 

fokus på kvalitet, så Århus Statsgymnasium fortsat kan være en attraktiv skole og en god arbejds-

plads. Der foreslås derfor at nedsætte et kvalitetsudvalg med 9-10 lærere samt rektor og vicerektor, 

med det formål at fastholde kvaliteten i en periode med besparelser og effektiviseringer. Kvalitets-

udvalget skal fungere som sparringsgruppe for ledelsen. Der er endvidere tanken, at der frem til 

marts skal afholdes medarbejdermøder og et eller flere SU-møder. 
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Dorte Fristrup bad bestyrelsen om tid til at gennemføre den skitserede medarbejderinddragende 

proces med henblik på forelæggelse af budgetudkast i marts 2016. Målet vil være balance mellem 

udgifter og indtægter i 2017 og så god balance som muligt i 2016, hvor et mindre underskud dog 

ikke kan udelukkes.  

 

Bestyrelsen drøftede mulige planer og rammer for de kommende besparelser og effektiviseringer, 

og bakkede op om den foreslåede model med økonomisk balance i 2017 og så tæt på nul som mu-

ligt i 2016. Sagen behandles igen på mødet i marts, hvor det endelige budget for 2016 skal godken-

des.  

 

 

Ad 8.  Forplads og idræt 

Orientering  

Dorte Fristrup orienterede om status for projektet med renovering af forplads og idrætssale samt 

opførelse af ny idrætshal. Forpladsen er næsten færdig, der mangler kun nye cykelstativer samt nye 

betonbænke og ny bom. Af hensyn til trafiksikkerheden arbejdes der på at få etableret et ekstra vej-

bump ud for skolen. Renoveringen af den eksisterende idrætshal er næsten tilendebragt, og byggeri-

et af den nye hal er påbegyndt. Tidsplanen ser ud til at holde, og der vil blive afholdt rejsegilde i 

begyndelsen af det nye år.  

 

 

Ad 9. Møde- og arbejdsplan for 2016 

Beslutning  

Peder Østergaard fremlagde forslag til datoer for bestyrelsens ordinære møder i 2016. Der kan mu-

ligvis blive brug for et ekstra møde omkring strategi for økonomi og besparelser i de kommende år. 

 

Anne Storm Rasmussen foreslog at flytte november mødet. Datoen for november mødet vil blive 

genovervejet senere, når der er mere overblik over finanslov mv.  

 

 

Ad 10. Budgetopfølgning  

Orientering 

Charlotte Ernst omdelte budgetopfølgningsrapport og redegjorde kort for den aktuelle økonomiske 

status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2015. Der forventes balance i 2015, dog 

med forbehold for usikkerheder omkring feriepenge og refusioner mv. samt og samt den igangvæ-

rende byggeproces, hvor grænsedragningen mellem anlæg og vedligehold kan volde problemer.   

 

 

Ad 11. Evt. 

Dorte Fristrup orienterede om afholdte møder med Åbyhøj Idrætsforening, Åbyhøj Basket og Aar-

hus Universitets-Sport om muligt samarbejde, når den nye idrætshal er færdig.  

 

Peder Østergaard takkede for et godt møde.  
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Godkendt af bestyrelsen den 31. marts 2016 

 

 

Rektor Dorte Fristrup 

 

 

 

 

 

Peder Østergaard  Thomas Bloch Ravn  Ejgil Rahbek  

Formand 

 

 

 

Torben Jensen  Anne Storm Rasmussen  Helle Richardt 

 

 

 

 

Kristoffer Kaae   Noah F. Nayberg  Frederik J. Jensen  

  


