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Referat af ordinært møde i bestyrelsen for 

 

Århus Statsgymnasium den 14. juni 2018 

 

 

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Lene Bak, Andreas Drachmann, Kristof-

fer Kaae, Helle Richardt, Emma Andersen, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (refe-

rent). Der var afbud fra Torben Jensen og Mette Rønn. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referater 

2. Nyt fra formanden og rektor 

3. Præsentation af Århus Statsgymnasium 

4. Studievejledningen – og indsatsområder 2017/18 

5. Besøg af Won Won 

6. Gymnasiereformen – status for implementering 

7. Udbud af studieretninger 

8. Budgetopfølgning 

9. Bestyrelsesseminar den 20. september 2018 

10. Evt. 

 

 

 

Referat: 

 

Hanne Birkmose bød velkommen til mødet, og orienterede om, at vicerektor Lars Nordam fremover 

deltager i bestyrelsens møder. 

  

Ad 1. Godkendelse af referater 

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 21. marts 2018 og referat af 

konstituerende møde i bestyrelsen den 18. april 2018. 

 

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Dorte Fristrup orienterede om: 

 De aktuelle udfordringer med fordeling af elever, som har været et af emnerne i regeringens 

udspil om parallelsamfund. Det ser dog ikke ud til, at der kommer noget med om ungdoms-

uddannelserne i denne omgang. I Aarhus-området er der efter dispensation fra Under-

visningsministeriet indgået en aftale om fordeling af elever fra såkaldte KUO områder 

(kombinerede udlejningsområder), som har sikret en bredere elevsammensætning på institu-

tionerne.  

 Trivlsesmålinger på de gymnasiale uddannelser, som er sat på pause indtil Undervisnings-

ministeriet melder ud om igangsættelse 

 Elevdeltagelse i Kørners Kunstkonkurrence 2018, hvor flere værker er udtaget til at være 

med på VejleMusérnes Udstilling og elevdeltagelse i projekt Unge forskere, hvor 8 3.g ele-
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ver fra Århus Statsgymnasium var med i semifinalen. En elev vandt 2. præmie, som udløste 

en præmie på 10.000 kr. og en studietur til Brasilien. 

 Skolens 60 års jubilæum er blevet markeret med et pædagogisk døgn i Grenå for hele perso-

nalet. Daværende formand for bestyrelsen, Peder Østergaard, holdt festtale til jubilæumsfest 

om aftenen. Jubilæet vil senere blive markeret i forhold til eleverne. 

 Dorte Fristrup har i forbindelse med en privat rejse besøgt Salina’s keramiske værksted i 

Albisola, hvor Asger Jorn skabte det store keramiske relief, som pryder forhallen på Århus 

Statsgymnasium. Repræsentanter for værkstedet vil måske komme på genbesøg på Århus 

Statsgymnasium til relieffets 50 års fødselsdag i 2019.  

 Charlotte Ernst orienterede om indberetning til Undervisningsministeriet af måltal i henhold 

til ligestillingsloven. Der indrapporteres oplysninger om kønsfordeling i bestyrelsen og om 

skolens politik for at sikre ligestilling i skolens daglige ledelse. 

 Charlotte Ernst orienterede om indberetning af en række oplysninger vedrørende skolens re-

alkreditlån. De indsendte oplysninger skal anvendes af en af regeringen nedsat tværministe-

riel arbejdsgruppe, som har til opgave at tilvejebringe overblik over låneforholdene på ud-

dannelsesinstitutioner.  

 Lars Nordam omdelte og gennemgik en oversigt med handlingsplan for implementering af 

den nye persondataforordning på Århus Statsgymnasium. 

 Lars Nordam orienterede om status på skolens seneste byggesag - opførelse af ny idrætshal - 

hvor det flere år efter byggeriets afslutning fortsat ikke har været muligt at få mangeludbed-

ring helt på plads. Der er derfor indgået aftale med en advokat om at varetage skolens inte-

resser i forhold til den ansvarlige entreprenør.  

 

 

Ad 3. Præsentation af Århus Statsgymnasium 

Orientering 

Dorte Fristrup holdt oplæg med præsentation af Århus Statsgymnasium, herunder omtale af skolens 

elever, personale, bygninger og kunst samt økonomiske nøgletal.  

 

De anvendte plancher fra oplægget vedlægges som bilag til dette referat.  

 

 

Ad 4.  Studievejledningen – og indsatsområder 2017/18 

Orientering og drøftelse 

Uddannelsesleder Henrik Rosleff og studievejleder, psykolog Louise Meldgaard Bruun præsentere-

de med udgangspunkt i den udsendte rapport studievejledningen på Århus Statsgymnasium og nog-

le af de aktuelle indsatsområder, som studievejledningen har arbejdet med i skoleåret 2017/18. 

 

Bestyrelsen drøftede efterfølgende nogle af de præsenterede indsatsområder, herunder andelen af 

elever, som har brug for psykologhjælp, henvisninger til praktiserende psykologer, frafaldssamtaler 

og initiativer til bredere og fælles indsatser for grupper af elever, f.eks. elever i grundforløbet, som 

udfordres ved et stort skift fra folkeskole til gymnasium.  

 

Der var tak til studievejledningen for et oplæg og drøftelse. 

 

Ad 5. Besøg af Won Won 

Orientering 
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Signe Hummeluhr Dammeyer fra reklame og designbureauet Won Won præsenterede med ud-

gangspunkt i skolernes hjemmesider en DashBoard analyse af Aarhus-gymnasiernes profiler. 

For Århus Statsgymnasiums vedkommende var der ros til skolebladet Funktion, men også tilkende-

givelser om potentiale for forbedringer af skolens hjemmeside.  

 

Skolens daglige ledelse overvejer muligheder for et nærmere samarbejde med Won Won.  

 

 

Ad 6. Gymnasiereformen – status for implementering 

Orientering og drøftelse 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

Ad 7. Udbud af studieretninger 

Drøftelse  

Dorte Fristrup orienterede kort om rammerne for udbud af studieretninger efter gymnasiereformen. 

Der er nu kun begrænsede muligheder for at udbyde studieretninger med kunstneriske fag, som tra-

ditionelt har stået stærkt på Århus Statsgymnasium. Det overvejes derfor at ansøge Undervisnings-

ministeriet om lov til at udbyde en studieretning med engelsk A, mediefag B og billedkunst Bl.a. 

Kulturministeriets målsætninger om stærkere bånd mellem uddannelse og kultur taler for en sådan 

studieretning.  

 

Bestyrelsen støttede op om indsendelse af ansøgning til Undervisningsministeriet. Lene Bak fore-

slog endvidere rektor at tage kontakt til lokale uddannelses- og kulturinstitutioner.  

 

 

 Ad 8. Budgetopfølgning 

Orientering 

Charlotte Ernst gennemgik budgetopfølgningsrapporten med orientering om den aktuelle økonomi-

ske situation i forhold til budgettet for 2018. Der er ikke pt. kendskab til særlige forhold eller begi-

venheder af væsentlig betydning for årets budgetoverholdelse.  

 

 

Ad 9. Bestyrelsesseminar den 20. september 2018 

Drøftelse 

Hanne Birkmose præsenterede de foreløbige tanker om bestyrelsens seminar den 20. september 

2018, hvor det bl.a. kan være interessant at se nærmere på skolens profil og brand mv., ligesom be-

styrelsen bør gennemgå vedtægter og forretningsorden mv. for at vurdere et evt. behov for ændrin-

ger.  Dorte Fristrup nævnte, at der eventuelt kan inviteres lærer- og elevrepræsentanter med til ar-

rangementet – det kunne være medlemmer af Samarbejdsudvalget, repræsentanter for Pædagogisk 

Forum og formanden for elevrådet. Det kan også overvejes at hyre en konsulent udefra til at facili-

tere arrangementet.  

 

Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at der arbejdes videre med de skitserede tanker og ideer. 

 

 

Ad 10.  Evt.  

Hanne Birkmose takkede for et godt møde.  
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*** 

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen på møde den 27. september 2018: 

 

 

 

 

Rektor Dorte Fristrup 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Birkmose  Anne Storm Rasmussen  Torben Jensen  

Formand 

 

 

 

 

 

Lene Bak   Andreas Drachmann   Helle Richardt 

 

 

 

 

 

Kristoffer Kaae  Emma Andersen  Mette Rønn 


