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Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

PSYKOLOGORDNING

Sagsfremstilling:

SAMARBEJDSPARTNERE

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
Beslutning
Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder
skolens regnskab for 2009.

POLITIKKER
KVALITET
BYGNINGER OG FACILITETER

SAMMENLIGNELIG
BRUGERINFORMATION
TIDLIGERE ELEVER
FORSIKRING
SIKKERHED

LUDUS

Ivan Ferdinand Christensen

Efter dagsorden følger og referat.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
2. Godkendelse af revisionsprotokol
3. Godkendelse af referat
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Nyt fra formanden og rektor
6. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
7. Frafald
8. Endeligt budget for 2010
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

ARBEJDSMILJØ

ADM

DET SKER PÅ ÅSG
Månedsmøde 11. november Chris MacDonald
Gammelelevfest 13. november
Årgang 1990 - 25 års jubilarer
Gammelelevfest

GALLERI

Årsrapporten for 2009 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens
stillingtagen hertil skal indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen
senest den 06.04.2010.
Bilag: Årsrapport for 2009 – Århus Statsgymnasium – eftersendes.

LEDIGE JOB
ORGANISATION
Bestyrelse
Vedtægt
Forretningsorden
Budget

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat
Beslutning
Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.
Det forventes, at revisor inden mødet fremsender revisionsprotokollat om revision
af årsrapport for 2009.
Bilag: Revisionsprotokollat - eftersendes.

Møder 2015
Ledelsesrapport 2013/14
Årsrapport 2014

CURRENT STATUS
This is your current status:

Resultatkontrakt
Årsplan 2015

LOG PÅ/AF

Ad 3. Godkendelse af referat
Beslutning
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsens ekstraordinære møde
den 03.03.2010.

Brugernavn:

asgic

Log ud
Web-login til First Class

Bilag: Udkast til referat af møde den 03.03.2010 vedlægges.

Arkiv
Ledelse
Elevråd

Ad 4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Drøftelse/beslutning
Der orienteres herunder om status for overtagelse af bygninger.

Informationsstruktur
ÅRETS GANG I BILLEDER
SKOLENETVÆRK

Ad 5. Nyt fra formanden og rektor
Orientering
Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen

UDSYN
Ad 6. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
Orientering
Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne
udløb den 15.03.2010.
Efter fristens udløb modtager skolen ansøgningerne fra de afgivende skoler, og i
nogle tilfælde di-rekte fra ansøgerne. Der går ca. en uge fra ansøgningsfristens
udløb til der er overblik over skolens ansøgertal.
Der vil blive givet en mundtlig orientering på mødet.
Ad 7. Frafald
Orientering
Der orienteres om frafald på tværs af ungdomsuddannelserne og lokalt på Århus
Statsgymnasium.
Ad 8. Endeligt budget for 2010
Beslutning
I henhold til bestyrelsens årsplan for 2010 skal skolens endelige budget for 2010
godkendes på april mødet.
Den endelige finanslov for 2010 og regnskabet for 2009 giver ikke anledning til
ændringer i det foreløbigt godkendte budget.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreløbigt godkendte budget for 2010
som endeligt godkendt budget for 2010.
Bilag: Budget 2010 for Århus Statsgymnasium

Ad 9. Budgetopfølgning
Orientering
Budgetopfølgning 2009:
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Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2009. Det
interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2009, og vil
være opbygget på samme måde som de lø-bende budgetopfølgninger i 2009.
Budgetopfølgning 2010:
Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det af
bestyrelsen god-kendte foreløbige budget for 2010.
Bilagsmateriale omdeles på mødet.
Ad 10. Evt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25.03.10
I mødet deltog Peder Østergaard, Torben Jensen, Stig Jeppesen, Keld Larsen og
Charlotte Ernst (referent). Revisor Lars Østergaard deltog i behandlingen af punkt
1 og punkt 2 på dagsordenen. Der var afbud fra Ejgil Rahbek, Trine Kristensen,
Astrid Elbek, Heidi Nissen, Alexander Liebach Smedegaard og Ebbe Heilskov
Bertelsen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af årsregnskab/årsrapport.
Godkendelse af revisionsprotokol.
Godkendelse af referat.
Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
Nyt fra formanden og rektor.
Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår.
Frafald.
Endeligt budget for 2010.
Budgetopfølgning .
Evt.

Skolens revisor Peder Østergaard deltog i behandlingen af punkt 1 og 2 på
dagsordenen.

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
Beslutning
Revisor Lars Østergaard gennemgik årsrapporten for 2009, og redegjorde
herunder for de enkelte poster i regnskabet, der udviser et driftsoverskud på ca.
0,6 mio. kr.
Årsrapporten for 2009 blev godkendt under forudsætning af godkendelse fra de
fraværende bestyrelsesmedlemmer. (De fraværende bestyrelsesmedlemmer har
efterfølgende godkendt og underskrevet årsrapporten for 2009).

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat
Beslutning
Revisor Lars Østergaard gennemgik revisionsprotokollatet om revision af
årsrapporten for 2009.
Revisionsprotokollatet om revision af årsrapporten for 2009 blev godkendt under
forudsætning af godkendelse fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer. (De
fraværende bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende godkendt og underskrevet
revisionsprotokollat om revision af årsrapporten for 2009).

Ad 3. Godkendelse af referat
Beslutning
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsens ekstraordinære møde
den 03.03.2010 blev udskudt til næste møde.

Ad 4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Drøftelse/beslutning
Keld Larsen orienterede om, at fristen for accept af overtagelse af bygningerne nu
er udsat på ubestemt tid. Der foreligger pt. ingen oplysninger om, hvornår skolen
kan forvente at modtage det endeligt købstilbud, der forventes at kunne danne
baggrund for bestyrelsens accept af overtagelse af skolens bygninger.
Omkring den iværksatte lovliggørelse af skolens kemilokaler kunne Keld Larsen
oplyse, at der er indgået en aftale for de lærere, der forestår kemiundervisningen
imens lokalerne ombygges, ligesom der er tilbud om at kunne låne lokaler på
Gammelgaardsskolen.

Ad 5. Nyt fra formanden og rektor
Orientering
Peder Østergaard orienterede om status for udpegning/genudpegning af
medlemmer til bestyrelsen. Århus Kommune har udpeget Ejgil Rahbek som nyt
medlem, Århus Skolelederforening har genudpeget Torben Jensen, og rektor for
Århus Universitet har genudpeget Peder Østergaard. Astrid Elbek og Trine
Kristensen har tidligere givet tilsagn til genudpegning. Som elevrepræsentanter er
udpeget Alexander Liebach Smedegaard og Ebbe Heilskov Bertelsen.
Medarbejderne udpeger repræsentanter på møde den 28.04.2010. Herefter vil
den nye bestyrelse være på plads til konstituering på næste ordinære møde.
Keld Larsen fortalte, at skolen har haft besøg fra Undervisningsministeriets
Koncern IT-afdeling, der gerne ville høre om skolens IT-anvendelse i bred
forstand. Keld Larsen redegjorde desuden for en række pædagogiske forsøg, som
skolen planlægger at involvere sig i til det kommende skoleår. Det drejer sig om
forsøgsklasser med henholdsvis ny skriftlighed og cooperative learning, en fokus
klasse omkring kvalitet (frafald mv.) og endelig en papirløs klasse, hvor der bl.a.
skal anvendes I-books som alternativ til bøger. Særligt det sidste initiativ har stor
pressebevågenhed, og har været omtalt i både lokale og nationale medier. Torben
Jensen ville gerne holdes orienteret om den papirløse klasse med
projektbeskrivelser mv., hvilket Keld Larsen gav tilsagn om.
Keld Larsen orienterede om, at den årlige elevtilfredshedsundersøgelse fremover
vil ligge om efteråret. Baggrunden er, at data fra undersøgelsen skal indgå i et
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nyt ressourceregnskab, som Undervisningsministeriet er ved at implementere.
Ministeriet har i den forbindelse indgået en landsdækkende aftale med
konsulentfirmaet Ennova om gennemførelse af elevtilfredshedsundersøgelser med
mulighed for benchmarking mv.

Ad 6. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
Orientering
Keld Larsen omdelte og gennemgik et bilag med oversigter over ansøgertal mv.
Der er en bemærkelsesværdig stor stigning i antal ansøgere til det almene
gymnasium i Århus området. Baggrunden for stigningen i ansøgertallene kan
muligvis være, at der er i år er mange ansøgere direkte fra 9. klasse, denne
tendens synes dog ikke at være fremtrædende for Århus Statsgymnasium.
Der er 320 ansøgere, der har Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Det svarer
til ca. 1,5 klasse for meget i forhold til skolens kapacitet på 9 klasser pr. årgang.
Ca. 20 af ansøgerne skal til optagelsesprøve, og det må herefter forventes, at der
vil være ansøgere svarende til godt en klasse i overskud.
Det samlede antal ansøgere i Århus området betyder, at der må forudses
overbelægning på Århus gymnasierne. Det vil være muligt for Århus
Statsgymnasium at oprette én klasse mere end normalt ved at lade nogle klasser
starte undervisningen i 2. lektion i stedet for 1. lektion.
Der er i år et meget stort antal ansøgere til studieretninger med samfundsfag, og
hermed relativt færre ansøgere til studieretninger med sprog og
naturvidenskabelige fag. Peder Østergaard fandt det på denne baggrund vigtigt,
at bestyrelsen drøfter skolens fremtidige profil. Det var i forbindelse med
gennemførelse af gymnasiereformen et klart mål at fremme naturvidenskab og
sprog, og det vil efter Peder Østergaards vurdering være særligt relevant for
Århus Statsgymnasium at fremme engelsk, fransk og tysk. Keld Larsen så også
en mulighed i et øget samarbejde med de omkringliggende folkeskoler om de
naturvidenskabelige fag.

Ad 7. Frafald
Orientering
Keld Larsen omdelte og gennemgik et bilag med frafaldstal for Århus
Statsgymnasium pr. 25.03.2010.
Der var enighed om at se nærmere på frafaldstallene i sammenhæng med den
ordinære resultatopfølgning på bestyrelsens møde i august 2010.
Det omdelte bilag udsendes sammen med ansøgertal mv. til de fraværende
beslutningsmedlemmer.

Ad 8. Endeligt budget for 2010
Beslutning
Bestyrelsen godkendte – med forbehold for godkendelse fra de fraværende
bestyrelsesmedlemmer - det foreløbigt godkendte budget for 2010 som endeligt
godkendt budget for 2010.
Det aftaltes, at en eventuel ekstra 1. g klasse indregnes i budgettet senere,
ligesom bestyrelsen drøfter budgettet igen, når sagen om overtagelse af skolens
bygninger er på plads.

Ad 9.

Budgetopfølgning

Orientering
Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort skolens interne regnskab for 2009.
Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2009, og er
opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2009.
Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.
Der blev ligeledes omdelt og kort gennemgået budgetopfølgningsmateriale til
belysning af den økonomiske status pr. 18.03.2010 i forhold til det af bestyrelsen
godkendte foreløbige budget for 2010. Gennemgangen gav ikke anledning til
bemærkninger.

Ad 10. Evt.
Det blev aftalt, at Keld Larsen sender mail til fraværende bestyrelsesmedlemmer
med oplysning om, at bestyrelsen desværre ikke var beslutningsdygtig på mødet,
og at bestyrelsens godkendelse af dagsordenens punkt 1,2 og 8 derfor er sket
under forudsætning af de fraværende bestyrelsesmedlemmers godkendelse. (Mail
til de fraværende bestyrelsesmedlemmer er afsendt den 25.03.2010 med frist for
eventuelle indvendinger til den 29.03.2010. Der har ingen indvendinger været, og
dagsordenens punkt 1, 2 og 8 betragtes derfor som godkendte af hele
bestyrelsen).
Næste bestyrelsesmøde er samtidig konstituerende møde for den nye bestyrelse.

Peder Østergaard takkede afsluttende for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 17.05.2010

Keld Larsen, Rektor

Peder Østergaard
Formand
Torben Jensen
Stig Jeppesen

Astrid Elbek

Trine Kristensen

Ejgil Rahbek
Heidi Nissen

Alexander L Smedegaaard

Ebbe H Bertelsen
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INFO

FAKTA OM ÅSG

Fenrisvej 33
8210 Aarhus V
T: 8615 8955
Rektor: Dorte Fristrup
post@aasg.dk
EANnr. 5798000558793
CVRnr. 29546045

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

CHOOSE LANGUAGE

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