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Efter dagsorden følger og referat.

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE DEN 
17. MAJ 2010
Dagsorden 

0. Konstituering af ny bestyrelse

I vedtægten hedder det: 

"§12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. §4, stk 2, 
nr 1, sin formand." 

1. Godkendelse af referater

Referat fra 3/3-2010 (udsendt på papir i forb. med mødet den 25/3-2010). 

Referat fra 25/3-2010 (udsendt pr. mail den 16/4-2010). 

2. Hastesager

Vi har stadig ingen information fra Undervisningsministeriet om beløbene i 
forbindelse med bygningsoverdragelsen. Der er imidlertid to forhold, der er 
påtrængende: 

a. Fristen for løsning af Arbejdstilsynets påbud om bedre luftkvalitet i klasserne er 
1/10 2010. 

b. Skolen belaster i øjeblikket sin likviditet ved at finansiere kemi-renoveringen 
med godt 6 mill. kroner. Hvis bygningsoverdragelsen trækker yderligere ud, 
mener vi, at Undervisningsministeriet må overtage udgiften - eller alternativt, at 
vi får udbetalt et likviditetsforskud. 

Vi udarbejder til mødet et forslag til brev til Undervisningsministeriet. 

3. Henvendelse fra GL og DGS

Behandling af brev fra Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning med opfordring til at lægge loft over 
klassestørrelser. Brevet er vedlagt. 

4. Evt.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT 
BESTYRELSESMØDE DEN 17. MAJ 2010
I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Trine Kristensen, 
Ejgil Rahbek, Stig Jeppesen, Heidi Nissen, Alexander Liebach Smedegaard, Ebbe 
Heilskov Bertelsen, Keld Larsen og Charlotte Ernst (referent). 

Dagsorden

0. Konstituering af ny bestyrelse 

1. Godkendelse af referater 

2. Hastesager 

3. Henvendelse fra GL og DGS 

4. Evt. 

Peder Østergaard bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Ejgil 
Rahbek, der er udpeget som nyt bestyrelsesmedlem af Århus Byråd. 

Peder Østergaard orienterede om baggrunden for det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde, som dels er konstituering af den nye bestyrelse, jf. 
dagsordenens punkt 1. Konstituering af ny bestyrelse, dels forsinkelser i 
processen med bygningsovertagelse, jf. dagsordenens punkt 2. Hastesager.   

Ad 0. Konstituering af ny bestyrelse

Keld Larsen orienterede om bestemmelserne i skolens vedtægter, hvorefter 
bestyrelsen vælger sin formand blandt de udefrakommende medlemmer. 

Bestyrelsen valgte Peder Østergaard som formand for den kommende periode. 
Der udpeges ingen næstformand, men det aftaltes, at Astrid Elbek underskriver 
for Peder Østergaard ved dennes fravær. 

Ad 1. Godkendelse af referater
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Referater af møderne den 03.03.2010 og 25.03.2010 blev godkendt og 
underskrevet. 

Ad 2. Hastesager

Keld Larsen redegjorde for status omkring bygningsovertagelsen. Skolen har 
stadig intet hørt fra Undervisningsministeriet, og det betyder, at især to forhold 
efterhånden er påtrængende:

• Fristen for løsning af Arbejdstilsynets påbud om bedre luftkvalitet i 
klasserne er 01.10.2010. Der kan ikke umiddelbart forventes 
yderligere udsættelser, og selv med en hurtig overtagelse af 
bygningerne er det ikke længere muligt at udføre de nødvendige 
afhjælpningsarbejder inden fristens udløb.

• Skolen finansierer for øjeblikket selv lovliggørelse af kemilokaler med 
godt 6 mio. kr. , jf. bestyrelsens tidligere drøftelser. Det er en stor 
belastning for skolens likviditet, og der kan opstå likviditetsproblemer, 
hvis bygningsoverdragelsen trækker yderligere ud.

 Om status for arbejdstilsynssagerne i øvrigt kunne Keld Larsen oplyse, at 
påbuddet om bedre luftkvalitet på skolens kontor er afhjulpet ved etablering af 
ventilation, et projekt som staten har stået for. Lovliggørelsen af kemilokalerne er 
i fuld gang og forventes tilendebragt i slutningen af maj måned. Projektet, der 
indgår i bygningsoverdragelsen, finansieres pt. af skolen efter aftale med 
Undervisningsministeriet. Med hensyn til påbud om afhjælpning af støjgener fra 
musiklokalerne, der også indgår i bygningsoverdragelsen, foreligger der et 
skitseprojekt fra statens side. Den store arbejdstilsynssag, forbedring af 
luftkvalitet i alle klasselokaler, er fortsat uafklaret, både med hensyn til tekniske 
løsninger og økonomi. Når der foreligger en endelig afklaring af beløb og tekniske 
muligheder mv. vil det være op til skolens bestyrelse at overveje den mest 
hensigtsmæssige løsning og herunder vurdere, om der bør ske 
lokalesammenlægninger og laves erstatningsbyggeri, eller om støj- og 
ventilationsproblematikkerne skal løses indenfor de nuværende bygningsmæssige 
rammer. 

 Peder Østergaard gjorde opmærksom på, at der i værste fald kan være risiko for, 
at Arbejdstilsynet lukker undervisningslokaler pr. 01.10.2010, hvis den 
nødvendige lovliggørelse ikke har fundet sted. Han fandt der derfor nødvendigt, 
at bestyrelsen endnu engang retter skriftlig henvendelse til ministeriet, og 
omdelte et af skolen udarbejdet udkast til brev til Undervisningsministeriet. 

Bestyrelsen drøftede udkastet og mulige opfølgende initiativer, herunder 
henvendelse til undervisningsministeren og til pressen. Der aftaltes nogle 
rettelser til brevet, der efterfølgende er sendt til Undervisningsministeriet. Ebbe 
Heilskov Bertelsen var inde på muligheden for eventuelt at samarbejde med 
andre skoler om opfølgning på henvendelsen. Det var her Peder Østergaards 
vurdering, at den interne konkurrencesituation skolerne imellem vil gøre et 
sådant samarbejde vanskeligt, men han ville gerne nævne sagen i 
bestyrelsessammenhænge. 

Ad 3. Henvendelse fra GL og DGS

Peder Østergaard orienterede om en henvendelse fra Gymnasieskolernes 
Lærerforening og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der opfordrer 
bestyrelsen til at debattere klassestørrelser. 

Keld Larsen omdelte en oversigt over klassekvotienter på Århus Statsgymnasium. 
Oversigten viser en samlet gennemsnitlig klassekvotient på 26,3 og 
gennemsnitlige kvotienter på 27,8 i 1. g, 26,1 i 2. g og 25,1 i 3. g. Klasse- og 
holdstørrelser overvejes løbende, og her er det nødvendigt også at inddrage 
økonomien. Næsten alle udgifter, herunder lærerløn, er bundet af regler og 
overenskomster, og det betyder, at klasse- og holdstørrelser er en af de få 
faktorer, der kan være med til at give lidt fleksibilitet i skolens økonomi. Hvis 
klassekvotienten generelt gøres lavere vil det betyde ringere muligheder for 
oprettelse af valghold og blandede studieretninger mv. En nedsættelse af 
klassekvotienten med 1 i hver klasse vil koste ca. 1,9 mio. kr. pr. år. 

Peder Østergaard mente, at antal elever i klassen bør ses i sammenhæng med 
den konkrete læringssituation – i nogle undervisningssituationer kan det være 
relevant med færre elever og i andre flere. 

Stig Jeppesen konstaterede, at den gennemsnitlige kvotient på Århus 
Statsgymnasium ikke ligger  over 28, og han var enig i, at der er tale om et 
samspil mellem økonomi og undervisning. Han tog Keld Larsens redegørelse til 
efterretning, men beklagede samtidig, at økonomien spiller så stor en rolle - 
lærerne er meget optaget af antal elever i klassen, fordi der rent fysisk dårligt er 
plads til eleverne, ligesom det i de store klasser være svært at tage individuelle 
hensyn. 

Keld Larsen vurderede, at der i fremtiden vil blive tale om mere differentierede 
holdkvotienter, fx vil en del af det skriftlige arbejde blive skemalagt fra næste år. 
Fleksibilitet vil fremover blive afgørende for mulighederne for at differentiere 
undervisningen og imødekomme elevernes behov. 

Astrid Elbek gjorde opmærksom på, at differentieret undervisning stiller særlige 
krav til de fysiske rammer og opfordrede til at medtage dette aspekt ved 
fremtidige bygningsændringer mv. 

Ad 4. Evt.

Der var intet til dette punkt. 

Peder Østergaard takkede for et godt møde.   

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 09.06.2010 

Keld Larsen 

Rektor 

Peder Østergaard    Astrid Elbek    Ejgil Rahbek 
Formand 

Torben Jensen    Trine Kristensen    Heidi Nissen 

Stig Jeppesen    Alexander L Smedegaaard    Ebbe H Bertelsen
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INFO
Fenrisvej 33
8210 Aarhus V
T: 8615 8955
Rektor: Dorte Fristrup
post@aasg.dk
EANnr. 5798000558793
CVRnr. 29546045

FAKTA OM ÅSG
På Århus Statsgymnasium lægger vi 
vægt på pladsen til udvikling, 
eksperiment og improvisation under 
hensyntagen til helheden. 

Læs mere om skolens profil, 
karaktergivning, faciliteter og meget 
andet her.

CHOOSE LANGUAGE
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