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ÅRHUS STATSGYMNASIUM 

 

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 14. juni 2016 
 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra formanden og rektor 

4. Præsentation af studievejledningen på ÅSG 

5. Gymnasiereform  

6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status 

7. Budgetopfølgning 

8. Evt. 

 

 

 

Sagsfremstilling: 

  

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016 

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016.  

 

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016 

 

 

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:  

 

 Ansættelser til det kommende skoleår 

 Indberetning om ligestilling – bestyrelsesmedlemmer 

 Navnesagen 

 Arbejdsulykke på byggepladsen 

 

 

Ad 4. Præsentation af studievejledningen på ÅSG  

Orientering og drøftelse 

Oplæg om studievejledningen på ÅSG og aktuelle indsatsområder i studievejledningen 
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Ad 5. Gymnasiereform 

Orientering og drøftelse 

Der er indgået politisk aftale om gennemførelse af en gymnasiereform med virkning fra august 

2017.   

 

Præsentation af den kommende gymnasiereform, herunder 

 

 Perspektiver for de kommende års skoleudvikling set i lyset af reformen 

 

 Reformens konsekvenser for de kommende års udbud af studieretninger mv. 

 

 

Det forventes, at den politiske aftale om gymnasiereformen i efteråret 2016 vil blive fulgt op af en 

række nye og ændrede regler og bekendtgørelser mv.  

 

Den politiske aftale om gymnasiereformen kan ses her: 

 

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-om-

gymnasiereform 

 

 

Ad 6.   Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status 

Orientering 

Rektor orienterer om forventet færdiggørelse og aflevering af ny hal mv. Der orienteres desuden om 

forventet udlån/udleje af hallen til eksterne samarbejdspartnere.  

 

Ibrugtagningen af den nye hal vil blive markeret ved en reception ved skolestart 2016. Bestyrelsens 

medlemmer er meget velkomne til arrangementet.  

 

 

Ad 7.  Budgetopfølgning 

Orientering 

 

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2016. 

 

Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.  

 

 

Ad 8.  Evt.  


