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ÅRHUS STATSGYMNASIUM 

 

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 27. juni 2022 
 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møder den 29. marts 2022 og den 6. maj 2022 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra formanden og rektor 

4. Vedtagelse af forretningsorden 

5. ÅSG Data – Evaluering og opfølgning 

6. Strategi 

7. Ansøgertal, optagelse af elever og grundforløb 

8. Budgetopfølgning 

9. Evt. 

 

 

 

Sagsfremstilling: 

  

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møder den 29. marts 2022 og den 6. maj 2022 

Godkendelse 

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 29. marts 2022 og den 6. maj 2022.  

 

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 29. marts 2022 

 Referat af bestyrelsens møde den 6. maj 2022 

 

 

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Orientering 

Fra marts mødet: 

• Valg af ny revisor 

 

 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder 

• Elevfordeling og kapacitet – status og forventninger til det igangværende optag 

• Indberetning om kønssammensætning i bestyrelsen 

• Pædagogisk Døgn november 2022 

• Investeringsrammer 

• Nyansættelser til det kommende skoleår 

• MTU – Medarbejdertrivselsundersøgelse 2022 (resultat medsendes som bilag til orientering) 

 

Bilag: Medarbejdertrivselsundersøgelse 2022 
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Ad 4. Vedtagelse af forretningsorden 

Beslutning 

Bestyrelsen skal i henhold til § 14 i skolens vedtægter fastsætte en forretningsorden for sit virke. 

Bestyrelsen skal endvidere mindst en gang årligt gennemgå forretningsordenen for at sikre, at den 

løbende tilpasses institutionens behov, jf. § 11 i forretningsordenen. 

 

Den gældende forretningsorden (senest ændret i september 2018) vedlægges som bilag.  

 

Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium  

 

 

Ad 5. ÅSG Data – Evaluering og opfølgning 

Drøftelse 

Drøftelse af Opfølgning på ÅSG i tal, jf. bestyrelsens møde den 25. marts 2021. 

 

Bilag: ÅSG i tal – Opfølgning, - fremsendes senere 

 

 

Ad 6. Strategi 

Drøftelse 

Rektor orienterer om status på skolens strategiarbejde og fortæller om perspektiver og forventninger 

til arbejdet i det kommende skoleår.   

 

Bilag: Strategi - Århus Statsgymnasium  

 

 

Ad 7. Ansøgertal, optagelse af elever og grundforløb 

Orientering 

Rektor orienterer om årets ansøgertal og forventninger til optag og grundforløb. 

 

 

Ad 8. Budgetopfølgning 

Orientering 

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

 

Bilag: Budgetopfølgningsrapport juni 2022  

 

 

Ad 9.  Evt.  


