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ÅRHUS STATSGYMNASIUM  
  

 

Referat af møde i bestyrelsen for 

 

Århus Statsgymnasium den 2. december 2019 

 

 

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Lene Bak, Ouafa Rian, Kristoffer Kaae, 

Helle Richardt, Emma Andersen, Christoffer Bundgaard, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte 

Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen. 

 

Regionsrådsformand Anders Kühnau deltog under dagsordenens punkt 3.  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat  

2. Forberedelse af møde med regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland 

3. Besøg af regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland 

4. Drøftelse efter mødet med regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland 

5. Nyt fra formanden og rektor  

6. Strategiarbejdet 

7. Godkendelse af foreløbigt budget for 2020 

8. Budgetopfølgning   

9. Møde- og arbejdsplan for 2020 

10. Evt.  

 

 

Referat:  

  

Ad 1. Godkendelse af referat   

Beslutning  

Referat af bestyrelsens møde den 7. november 2019 blev godkendt og underskrevet.  

 

Ad 2. Forberedelse af møde med regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland 

Drøftelse 

Bestyrelsen forberedte sig til mødet med regionsrådsformand Anders Kühnau.  

 

Ad 3. Besøg fra Region Midtjylland 

Drøftelse 

Hanne Birkmose bød regionsrådsformand Anders Kühnau velkommen, og Dorte Fristrup præsente-

rede kort Århus Statsgymnasium. Herefter drøftede bestyrelsen og Anders Künau en række 

spørgsmål i relation til stx’s rolle i uddannelsesbilledet, og til kapacitet og fordeling af elever i 

Aarhus-området. 
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Ad 4. Drøftelse efter mødet med regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland 

Drøftelse 

Bestyrelsen var meget tilfreds med mødet med regionsrådsformand Anders Künau, hvor dialogen 

havde været både positiv og konstruktiv.  

 

Ad 5. Nyt fra formanden og rektor  

Orientering  

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder: 

 Dorte Fristrup orienterede om status for kapacitet og elevfordeling, hvor det tyder på, at re-

gionerne fremover vil komme til at spille en mere markant rolle. Der bliver sandsynligvis 

også tale om lokale fordelingsregler. 

 Studieretningsudbud 2020-21 – her kunne Dorte Fristrup oplyse, at der indberettes samme 

udbud som sidste år. Der søges på ny om en lokal studieretning med billedkunst og medie-

fag sammen med engelsk A. (Denne ansøgning er efterfølgende imødekommet.)  

 Den årlige indberetning om gennemsnitlig klassekvotient i 1. g har fundet sted. Århus  

Statsgymnasium har i år indberettet 281 elever, hvilket betyder, at klasseloftet er overskre-

det med 1 elev. Overskridelsen skyldes overtagelse af 2 elever fra Århus Private Gymnasi-

um. Ministeriet har på forhånd givet dispensation for overtagelse elever fra Århus Private 

Gymnasium. Bestyrelsen godkendte og tilsluttede sig indberetningen af 281 elever i 1. g 

klasserne. 

 Dorte Fristrup orienterede om årets teaterkoncert, som finder sted torsdag/fredag i uge 49. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. 

 

Ad 6. Strategiarbejdet 

Drøftelse og beslutning 

DF omdelte og gennemgik et internet arbejdspapir med opsamling af 5 temaer og visioner fra be-

styrelsens temamøde den 7. november 2019.  

 

Bestyrelsen drøftede det videre strategiarbejde. Der blev særlig vægt på mulighederne for at dyrke, 

videreudvikle og skabe med udgangspunkt i det allerede eksisterende, på læringskultur og kultur i 

bred forstand, på at udnytte eksterne relationer og netværk samt på balance i krav og forventninger 

til medarbejderne og deres ansvar i forhold til realistiske muligheder og ressourcer.  

 

Det aftaltes, at bestyrelsen følger op på næste møde, hvor der forventes at foreligge en udvidet og 

lidt mere konkret version af arbejdspapiret. Der skal samtidig kigges på en realistisk tidsplan og 

bestyrelsens rolle i processen fremadrettet.  

 

Ad 7.  Godkendelse af foreløbigt budget for 2020 

Godkendelse   

Dorte Fristrup orienterede kort om det foreløbige budget for 2020 og om den forudgående høring i 

SU, hvor tillidsrepræsentanten for lærerne har udtrykt alvorlig bekymring over en forventet ned-

gang i lønbudgettet for det pædagogiske personale og en endnu ikke udmøntet lønreduktion på 0,4 

mio. kr. Helle Richardt var enig i tillidsrepræsentantens bekymring over det mindre kronebudget til 
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løn til pædagogisk personale, og gjorde opmærksom på, at lærerne allerede nu er underlagt et stort 

arbejdspres, som måske vil blive øget endnu mere ved iværksættelse af ny strategiplan mv.  

Det var Dorte Fristrups forventning, at den uudmøntede lønreduktion kan håndteres i forbindelse 

med den endelige finanslov eller i løbet af 2020, og hun håbede, at yderligere nedskæringer kan 

undgås i 2020, hvor det lidt mindre lønbudget skal ses i sammenhæng med den skete personaletil-

pasning efter nedgang i antal klasser fra 31 til 30. Den endelige finanslov mangler dog at komme 

helt på plads, og der er usikkerhed om eventuelle kapacitetstilpasninger i Aarhus-området i 2020, 

som Region Midtjylland tager stilling til i slutningen af januar. Forslag til endeligt budget for 2020 

vil først blive udarbejdet herefter, idet eventuelle kapacitetsændringer vil få meget stor betydning 

for budgetsituationen de kommende år.  

 

Dorte Fristrup var helt enig i, at alle medarbejdere har ydet en meget stor indsats i 2019. Anne 

Storm Rasmussen roste også medarbejderne og opfordrede til fortsat opmærksomhed på arbejds-

pres, herunder særligt muligheder for at rationalisere arbejdet. Ouafa Rian foreslog en særlig ind-

sats i forhold til medarbejdere, som oplever sig pressede, måske i form af netværk. Helle Richardt 

bemærkede, at risikoen for stress hos medarbejderne bliver større, jo flere ambitioner skolen har i 

en situation med færre ressourcer.  

 

Det foreløbige udkast til budget for 2020 blev godkendt med en opfordring til fortsat fokus på 

medarbejdertrivsel.  

 

 

Ad 6. Budgetopfølgning   

Orientering  

Charlotte Ernst orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrel-

sen godkendte budget for 2019, hvor resultatet forventes at holde sig indenfor det af bestyrelsen 

godkendte.  

  

 

Ad 7.  Møde- og arbejdsplan for 2020 

Godkendelse   

Den udsendte møde- og arbejdsplan blev godkendt.  

 

 

Ad 8.  Evt.  

 

Hanne Birkmose takkede for et godt møde.  

  

  

  

Godkendt af bestyrelsen på møde den 25. marts 2020: 
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Rektor Dorte Fristrup 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Birkmose  Anne Storm Rasmussen  Torben Jensen  

Formand 

 

 

 

 

 

Lene Bak   Ouafa Rian     Helle Richardt 

 

 

 

 

 

Kristoffer Kaae  Christoffer Bundgaard  Emma Andersen 

 

 
 

  

 


