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ÅRHUS STATSGYMNASIUM 

 

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE, den 26. september 2022 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022 

2. Nyt fra formanden og rektor 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2022-23 

5. Finanslovsforslaget for 2023 

6. Strategi – indledende drøftelse af proces og plan 

7. Budgetopfølgning 

8. Evt. 

 

 

Sagsfremstilling: 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022 

Godkendelse 

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022.  

 

 

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022. 

  

 

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Nyt fra formanden og rektor, herunder  

• Opstart på nyt skoleår med 12 nye 1.g klasser 

• Opstartsmøde med ny revisor 

• Indberetning af investeringsrammer i august 2022  

 

Ad 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Fast punkt 

Se særskilt punkt om strategi – indledende drøftelse af proces og plan. 

 

 

Ad 4. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2022-23 

Orientering 

Den nye bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier er trådt i kraft pr. 1. 

september 2022. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet, skal i henhold til den 

nye bekendtgørelse senest den 1. september udmelde den beregningstekniske kapacitet. Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet har den 1. september meddelt, at denne udmelding desværre bliver 

forsinket. 
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Rektor orienterer om eventuelt nyt i sagen.  

 

 

Ad 5. Finanslovsforslaget for 2023 

Orientering 

Regeringen har den 31. august 2022 offentliggjort finanslovforslag for 2023.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet har i brev af 31. august 2021 redegjort for forslaget, som bl.a. 

omfatter en række takstnedsættelser som følge af reduktion af markedsføringsudgifter, færdiggørel-

sestaxametre samt statens indkøbsprogram mv.    

 

De økonomiske konsekvenser af eventuelle kommende politiske aftaler kendes ikke før finansloven 

er færdigforhandlet og vedtaget i december 2022.  

 

 

Bilag: Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 31. august 2022, Orientering om Fi-

nanslovforslaget for 2023. 

 

 Notat af 31. august 2022 fra Danske Gymnasier, Fakta om Forslag til finanslov for 

2023 (FFL23) 

 

 

Ad 6. Strategi – indledende drøftelse af proces og plan 

Drøftelse 

Bestyrelsen besluttede på møde den 27. juni 2022 at sætte en indledende drøftelse af proces og plan 

for det kommende strategiarbejde på førstkommende bestyrelsesmøde.  

 

 

Ad 7. Budgetopfølgning 

Orientering 

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2022. 

 

 

Bilag: Budgetopfølgningsrapport september 2022. 

 

 

Ad 8. Evt.  

 

 

 

*** 


