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ÅRHUS STATSGYMNASIUM 
 
DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 3. juni 2020 
 
 
 
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. 

 
 
 
Sagsfremstilling: 
  
Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 
Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020.  
 
Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 
 
 
Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Orientering 
Fast punkt  
 
 
Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 
Orientering 
Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder 

• Corona status 
• ElevTrivselsUndersøgelse 2020 
• Strategiarbejdet 
• Udbud af studieretninger 

 
 
Ad 4.  Ansøgertal og grundforløb 
Orientering og drøftelse 
Der orienteres om status for optag og elevfordeling i Aarhus området, og mulige konsekvenser for 
Århus Statsgymnasium drøftes. 
 
 



2 
 

Ad 5. Kvalitetstilsyn – overgang til videre uddannelse 
Orientering og drøftelse 
Jf. tidligere drøftelser i bestyrelsen har Århus Statsgymnasium gennem en periode været udtaget i  
tilsyn i Overgang til videregående uddannelse. Der er senest indsendt en kort statusredegørelse den  
pr. 31. januar 2020. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på baggrund af denne redegørelse  
vurderet, at Århus Statsgymnasium ikke udtages til tilsyn i indeværende år. Brev af 25. maj 2020  
vedlægges som bilag. 
 
Århus Statsgymnasium har tidligere i 2020 bedt Danmarks Statistik om at udarbejde en særkør- 
sel, som belyser overgangen til videregående uddannelse fra Århus Statsgymnasium mere detal- 
jeret end det er muligt ud fra Børne- og Undervisningsministeriets statistikbank. De overordnede  
resultater af denne særkørsel vedlægges som bilag.  
 
Bilag:  Brev af 25. maj 2020 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om Kvalitetstilsyn på 

det gymnasiale område 
 

Tabeller om overgang til videregående uddannelse fra Århus Statsgymnasium, udar-
bejdet på grundlag af særkørsel fra Danmarks Statistik 

 
 
Ad 6. Opdatering af regnskabsinstruks 
Orientering 
Der er, jf orientering på bestyrelsens møde den 15. april 2020, foretaget ajourføring samt indarbej-
delse af enkelte, mindre ændringer i skolens regnskabsinstruks. Ændringerne, som er anbefalet af 
skolens revisor, drejer sig i al væsentlighed om justering af enkelte beløbs-/dispositionsgrænser 
samt opdatering af en lønkontrolsprocedure.  
 
Bestyrelsens formand har godkendt de foretagne ændringer.   
 
Bilag: Regnskabsinstruks for Århus Statsgymnasium, udgave af 26. maj 2020 
 
Ad 7. Budgetopfølgning 
Orientering 
Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2020. 
 
Bilag: Budgetopfølgningsrapport maj 2020  
 
 
Ad 10.  Evt.  


