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Referat af ordinært møde i bestyrelsen for 

 

Århus Statsgymnasium den 18. juni 2019 

 

 

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Torben Jensen, Lene Bak, Ouafa Rian, 

Kristoffer Kaae, Helle Richardt, Emma Andersen, Christoffer Bundgaard, Dorte Fristrup, Lars 

Nordam og Charlotte Ernst (referent).  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2019 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra formanden og rektor 

4. Won Won – status for projektet ”fortællingen om ÅSG” 

5. Gymnasiereformen – status for implementering 

6. Nye studie- og ordensregler 

7. Udbud af studieretninger 

8. Ny ferielov 

9. Budgetopfølgning 

10. Evt. 
 

Hanne Birkmose bød velkommen til Ouafa Rian, som kort præsenterede sig selv. 

 

 

Referat: 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2019 

Referat af bestyrelsens møde den 27. marts 2019 blev godkendt og underskrevet 

 

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Orientering 

Fast punkt – der var intet til opfølgning fra sidste møde. 

 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

 Dorte Fristrup orienterede om optag og elevfordeling i Aarhus-området og herunder om for-

delingen af elever fra Århus Private Gymnasium, som er under konstruktiv nedlukning på 

grund af for få ansøgere. ÅSG skal overtage ca. 1/3 af eleverne, men det forventes, at mange 

skal overflyttes til andre ungdomsuddannelser end stx.  

 Årets optagelsesprøver er sket i henhold til en ny optagelsesbekendtgørelse, som er særdeles 

proceduretung og meget ressourcekrævende at gennemføre. 

 Charlotte Ernst gjorde kort rede for årets indberetning af måltal og politikker, som i al væ-

sentlighed handler om kønssammensætning i bestyrelsen fsa de eksternt udpegede medlem-

mer. Der er denne gang indberettet en fordeling med 4 kvinder og 1 mand, hvor fordelingen 

ved forrige indberetning var 4 mænd og 1 kvinde.  
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 Lars Nordam orienterede om elevtrivselsmålingen 2018/19, som er gennemført efter en un-

dervisningsministeriel fastlagt spørgeramme i modsætning til tidligere, hvor de enkelte insti-

tutioner selv havde ansvar for indhold mv. Han omdelte oversigter over undersøgelsens re-

sultater mv. og benchmarking med andre gymnasier, som har anvendt samme IT løsning til 

undersøgelsen. Generelt set ligger ÅSGs resultater på niveau med de gymnasier, som der 

benchmarkes med – dog ligger velbefindende og klasserelationer samt evne til at undgå 

mobning pænt over gennemsnittet. 

 Dorte Fristrup fortalte, at ÅSG - efter gode initiativer fra en aktiv elevgruppe bistået af flere 

lærere - har fået tildelt ”Grønt Flag”. Det forventes, at borgmesteren deltager i et senere ar-

rangement, hvor det grønne flag hejses.  

 Dorte Fristrup refererede fra følgegruppen til det ekspertudvalg, som på landsplan skal se på 

muligheder for fordeling af elever, at arbejdet pt er udskudt på grund af valget. Det betyder i 

praksis, at det vil være svært at komme frem til nye regler, som kan gælde for optaget i 

2020.   

 Dorte Fristrup er udpeget til et Advisory Board i Aarhus Kommune, som skal følge arbejdet 

med udvikling af en handleplan for unge.  

 Hanne Birkmose orienterede om planlægningen af en kommende strategidiskussion for be-

styrelsen, sandsynligvis i november 2019.  

 

Ad 4.  Won Won – status for projektet ”fortællingen om ÅSG” 

Orientering og drøftelse 

Dorte Fristrup holdt et oplæg om status for projektet, hvor det centrale er at sætte fokus på, hvad 

ÅSG skal være kendt for. Udgangspunktet for arbejdet er bestyrelsens seminar i november 2018, 

hvor både Won Won samt elev- og lærerrepræsentanter deltog. Der har sideløbende med Won 

Wons arbejde kørt en proces om den interne fortælling om ÅSG. Dette arbejde har involveret en 

gruppe lærere, som har rapporteret til SU.   

 

Won Won har bl.a. lavet forslag til et nyt logo m udgangspunkt i ”ÅSG”, tekster til skolens hjem-

meside og en række korte ”statements” – tekster, som kan anvendes i forskellige sammenhænge. 

Bestyrelsen drøftede Won Wons forslag, og der var bred enighed om, at der var rigtig mange gode 

forslag at arbejde videre med. Flere nævnte, at også forskellige former for merchandise som mule-

poser, t shirts osv. kan være levende reklamesøjler for ÅSG. 

 

Lars Nordam omdelte en procesplan for det videre arbejde med ÅSGs kommunikationsprofil. Ifølge 

procesplanen forventes bl.a. det nye logo at være klar til offentliggørelse og ibrugtagning i novem-

ber 2019.  

 

Bestyrelsen bakkede op om det videre arbejde og tilsluttede sig implementeringsplanen.  

 

Ad 5. Gymnasiereformen – status for implementering 

Orientering og drøftelse 

Dorte Fristrup orienterede kort om status for implementering af gymnasiereformen, som trådte i 

kraft den 1. august 2017. Det betyder, at der nu kun mangler implementering af ændringer for 3. 

årgang, hvorefter reformen er ved at være kørt igennem.  

 

Punktet udgår herefter som fast punkt på bestyrelsesdagsordenen 

 

Ad 6. Nye studie- og ordensregler 
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Orientering og drøftelse 

Dorte Fristrup refererede til tidligere møder, og fortalte, at et længerevarende arbejde med fornyelse 

af skolens studie- og ordensregler nu er tilendebragt, og at de nye regler er trådt i kraft. I det nye 

regelsæt indgår bl.a. ændringer efter ministerkrav om imødegåelse af snyd, skærpede krav til regi-

strering af fravær samt regler for brug af mobiltelefon. Den nye udgave af studie- og ordensreglerne 

er gennemskrevet af et udvalg med ledelsesrepræsentanter, lærere og elever, og er herefter drøftet i 

SU. 

 

I forlængelse af de nye studie- og ordensregler redegjorde Dorte Fristrup om et initiativ i Aarhus 

Kommune om røgfri skole- og arbejdstid. Projektet har nu kørt gennem flere år, og mange af de 

aarhusianske ungdomsuddannelser, også erhvervsuddannelserne, er ved at være klar til at gå med i 

en fælles indsats, sandsynligvis fra august 2020.  Det er derfor relevant at overveje, om Århus 

Statsgymnasium også skal gå med i en balanceret tilgang med røgfri skole og røgfri arbejdstid. Der 

kan samtidig kigges på nye ideer til socialt samvær mellem eleverne uden rygning. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med planerne. 

 

 

Ad 7. Udbud af studieretninger  

Drøftelse  

Dorte Fristrup redegjorde for årets udbud af studieretninger, hvor der udbydes en anden tysk studie-

retning end sidste år. Gymnasiereformen har sat mange begrænsninger for det mulige udbud, og 

ÅSG vil gerne i lighed med sidste år indsende en ansøgning til Undervisningsministeriet om en kre-

ativ studieretning med billedkunst og mediefag. Der blev sidste år givet afslag på ansøgningen, men 

i år er der mange eksterne parter, som støtter op, og det vurderes derfor relevant at søge igen.   

 

Bestyrelsen bakkede op om udbud af studieretninger og genansøgning til Undervisningsministeriet.  

 

Ad 8. Ny ferielov 

Orientering 

Charlotte Ernst redegjorde kort for den nye ferielov, som træder i kraft i 2020. Hovedreglen i den 

nye ferielov er ”samtidighedsferie”, hvor ferie kan afholdes i samme takt, som den optjenes. Dette 

modsat den gældende ferielov, hvor hele ferien opspares i et år og afvikles i et efterfølgende år. 

 

Den nye ferielov giver særligt på uddannelsesområdet, hvor der har været praksis for at afvikle 5 

ugers ferie om sommeren, anledning til en række overvejelser.  Der vil i 2020 kun være opsparet 

godt 3 ugers ferie til afvikling i sommerferieperioden. Der vil derfor være betydelige planlæg-

ningsmæssige og økonomiske udfordringer forbundet med overgang til den nye ferielov.  

 

Hovedudfordringerne er, at det kan være vanskeligt at finde meningsfuld beskæftigelse til alle lære-

re i sommerperioden, hvor institutionerne er lukkede, og lærerne plejer at holde ferie. Der vil samti-

dig i en overgangsperiode være en betydelig økonomisk belastning, idet lærerne skal have alminde-

lig løn, når de ikke som sædvanligt holder ferie. De to ugers ekstra arbejde svarer på en institution 

som Århus Statsgymnasium alt andet lige til en merbeskæftigelse på omkring 3 årsværk, som skal 

aflønnes. 
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Skolens ledelse arbejder som en mulig løsning på at udvikle en model, hvor der fremadrettet vil 

være mulighed for at afholde 4 ugers sommerferie og 2 ugers ferie (inkl. den 6. ferieuge) på andre 

tidspunkter af året. Lærernes tillidsrepræsentant og SU vil blive involveret i arbejdet.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 9.  Budgetopfølgning 

Orientering 

Charlotte Ernst orienterede kort om den økonomiske situation i forhold til budgettet for 2019. Det er 

aktuelt forventningen, at underskuddet i 2019 kan holdes lidt under de budgetterede 2 mio. kr.  

 

Dorte Fristrup bemærkede, at hele lærergruppen har bakket konstruktivt op om meget stramme op-

gaveporteføljer for det kommende skoleår, og hermed har bidraget flot til at komme igennem en 

periode, som kun kan karakteriseres som en barsk effektiviseringsøvelse for alle.  

 

Bestyrelsen drøftede kort mulige perspektiver for omprioriteringsbidrag og eventuelt bortfald heraf 

ved en kommende ny regering.  

 

Ad 10.  Evt.  

Det bliver nødvendigt at flytte bestyrelsens september møde. Der udsendes doodle, når nye, mulige 

datoer er på plads. December mødet den 2. december kl. 16 -18 fastholdes.  

 

DF inviterede bestyrelsen til at overvære dimissionen fredag den 28. juni 2019. 

 

Et særnummer af elev-bladet Funktion med fine billeder fra ÅSG blev omdelt. 

 

Lene Bak fortalte, at Asger Jorns keramikere fra Italien sandsynligvis kommer på besøg i dagene 

den 3.  til den 5. oktober 2019, og at der måske kan laves et arrangement med deres deltagelse. Dor-

te Fristrup nævnte, at der samme uge er Åbyhøj Kulturdage, og at der måske kan tænkes noget ind i 

denne sammenhæng.    

 

Hanne Birkmose takkede for et godt møde.  

 

 

*** 

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen på møde den 25. september 2019: 

 

 

 

 

Rektor Dorte Fristrup 
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Hanne Birkmose  Anne Storm Rasmussen  Torben Jensen  

Formand 

 

 

 

 

 

Lene Bak   Ouafa Rian     Helle Richardt 

 

 

 

 

 

Kristoffer Kaae  Christoffer Bundgaard  Emma Andersen 


