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      Referat af møde i bestyrelsen 

for Århus Statsgymnasium 

den 14. juni 2016 

 

 

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen , Thomas Bloch Ravn, Helle Richard, 

Andrea D. Bonnerup, Erik D. Hoffmeyer, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent).  Der var af-

bud fra Ejgil Rahbek, Torben Jensen og Kristoffer Kaae.   

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016 

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra formanden og rektor 

4. Præsentation af studievejledningen på ÅSG 

5. Gymnasiereform  

6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status 

7. Budgetopfølgning 

8. Evt. 

 

 

Referat: 

  

Peder Østergaard bød velkommen til to nye elevrepræsentanter, Andrea D Bonderup, 2. c og Erik D 

Hoffmeyer, 1. x (stemmeberettiget). Peder Østergaard introducerede kort til bestyrelsesarbejdet, og 

gjorde opmærksom på tavshedspligt ved personsager og sager, som indeholder fortrolige økonomi-

ske oplysninger, som fx udbudsmateriale mv.   

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016 

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 31. marts 2016.  

 

 

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Orientering 

Dorte Fristrup redegjorde for årets elevflytninger, som der på grund af det meget høje ansøgertal har 

været mange af.  

 

Dorte Fristrup orienterede om Aarhus Kommunes overvejelser om det fremtidige 10. klasses tilbud 

i Aarhus by.  

 

 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Dorte Fristrup orienterede om følgende:  

 Der er ansat 2 årsvikarer til at dække barselsorlov i det kommende skoleår. Der ansættes ik-

ke nye lærere i faste stillinger.  
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 Skolen har lavet den årlige indberetning om kønnenes ligestilling i bestyrelsen.  

 Der er intet nyt i navnesagen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er 

rykket for svar.  

 Der har været en arbejdsulykke på byggepladsen ved den nye idrætshal. En håndværker er 

væltet med en minilæsser, og har fået beskadiget sin fod alvorligt. Det er dog forventningen, 

at den pågældende vil komme sig uden men. Arbejdstilsynet er inddraget og har stillet krav 

til hovedentreprenøren TL Byg og en underentreprenør om yderligere oplysninger og ajour-

føring af sikkerhedsinstrukser mv.   

 Den nye idrætshal forventes indviet til det nye skoleår i begyndelsen af august. 

 En række gymnasier (dog ikke Århus Statsgymnasium) er berørt af store stigninger i lånebi-

dragssatser. Det drejer sig især om skoler, som har realkreditlån ved Nordea, som begrunder 

de store stigninger i bidragssatser med manglende overskudsgrad mv. Århus Statsgymnasi-

um har en bidragssats på 0,55 pct., og der er pt. ikke varslet stigninger. Der er nedsat en ar-

bejdsgruppe i Danske Gymnasier, som vil inddrage Bestyrelsesforeningen og rette henven-

delse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Sagen har, udover de økonomi-

ske konsekvenser, også et politisk aspekt, idet Nordea henviser til manglende overskudsgrad 

mv. overfor institutioner, som ikke har til formål at generere overskud. 

 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt en ny bekendtgørelse om 

studieadministrative systemer. Der er i den nye bekendtgørelse en række myndighedskrav til 

sikkerhed mv., og udbyderne skal bl.a. levere en tilfredsstillende revisorerklæring om gen-

nemført systemrevision for at opnå godkendelse. Det studieadministrative system, som År-

hus Statsgymnasium benytter – LUDUS – lever op til de nye krav, men det mest udbredte 

system på de almene gymnasier – Lectio – lever pt. ikke op til kravene i den nye bekendtgø-

relse. Der er iværksat forskellige initiativer med henblik på at bevare Lectio på markedet.  

 Årets skriftlige prøver er for første gang afholdt som netprøver på Århus Statsgymnasium, 

hvilket har fungeret fint.  

 STIL, repræsenteret ved en vicedirektør og flere kontorchefer har besøgt Århus Statsgymna-

sium for at høre nærmere om erfaringerne med brug af data som ledelsesinformation.  

 

Peder Østergaard orienterede om en henvendelse fra Socialdemokratisk Ungdom, som ikke er 

tilfreds med mulighederne for at komme på Århus Statsgymnasium og tale med elever mv. 

Henvendelsen synes at være ubegrundet, og er derfor blevet afvist.  

 

Peder Østergaard gjorde rede for universitetets foreløbige overvejelser om betydningen af den 

kommende gymnasiereform. 

 

 

Ad 4. Præsentation af studievejledningen på ÅSG  

Orientering og drøftelse 

Studievejlederne Marianne Høgsgaard og Frederik Schmidt holdt med udgangspunkt i den udsendte 

beskrivelse oplæg om studievejledningen på Århus Statsgymnasium og aktuelle indsatsområder i 

studievejledningen 

 

Bestyrelsen var i den efterfølgende drøftelse særlig opmærksom på kønsforskelle, elever over/under 

18 år, lærernes rolle, eleverne indbyrdes og det sociale i klassen samt samarbejdet med andre gym-

nasier.  

Peter Østergaard takkede for et spændende oplæg, og tilkendegav, at bestyrelsen gerne vil have fle-

re input af denne type med på bestyrelsens møder.  
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Ad 5. Gymnasiereform 

Orientering og drøftelse 

Dorte Fristrup præsenterede med udgangspunkt i omdelte slides den indgåede aftale om gennemfø-

relse af en gymnasiereform med virkning fra august 2017.   

 

Den indgåede politiske aftale om gymnasiereformen forventes i efteråret 2016 at blive fulgt op af  

en række nye og ændrede regler og bekendtgørelser mv., som herefter skal implementeres. Plan-

lægningen af reformen er dog allerede så småt gået i gang med orientering til lærerne og fastlæggel-

se af interne møder mv. 

 

Peder Østergaard foreslog, at der afholdes et temamøde for bestyrelsen i oktober eller november 

måned, når de nye bekendtgørelser mv. kendes.  

 

 

Ad 6.   Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status 

Orientering 

Dorte Fristrup orienterede om status for projektet. Forpladsen er færdig, og der er indgivet en an-

søgning til kommunen om etablering af 3 ekstra vejbump på Fenrisvej, hvilket vil forbedre trafik-

sikkerheden omkring skolen betydeligt. Merudgiften til de ekstra vejbump skal finansieres over 

byggesagen.  

 

Den nye idrætshal er næsten færdig, og vil blive taget i brug til det nye skoleår. Der afholdes indvi-

else fredag den 12. august 2016 kl. 14.00. Borgmesteren samt rådmanden for Børn og Unge og 

rådmanden for Teknik og Miljø inviteres til at deltage. Bestyrelsens medlemmer er selvfølgelig me-

get velkomne til arrangementet.  

 

Det forventes, at hallen udover anvendelse til skolens undervisning, frivillige aktiviteter og medar-

bejdersport mv.  også vil blive benyttet af lokale idrætsklubber, herunder Aabyhøj Basketball og af 

Jysk Akademisk Fægteklub. Herudover har Aarhus Kommune mulighed for at booke  hallen til for-

eninger mv., jf. folkeoplysningslovens regler herom.  

 

Der overvejes endvidere, om der på lidt længere sigt vil være mulighed for et samarbejde med 

ESAA (Sports Akademi Aarhus), som i forvejen samarbejder med 2 gymnasier i henholdsvis nord- 

og sydbyen.  

 

 

Ad 7.  Budgetopfølgning 

Orientering 

Charlotte Ernst omdelte budgetopfølgningsrapport pr. 9. juni 2016, og orienterede kort om status 

for skolens driftsøkonomi og forventninger til den kommende afslutning af byggeregnskab mv. Der 

er aktuelt ikke kendte forhold, som peger i retning af væsentlige afvigelser fra det budgetterede. 

 

 

 

 

 



4 

 

Ad 8.  Evt.  

Erik D. Hoffmeyer spurgte til gymnasiereformens betydning for AT for de nuværende elever. Dorte 

Fristrup kunne oplyse, at de nuværende 1. g’ere lige såvel som den kommende årgang 2016 skal 

have AT, men at spørgsmålet i øvrigt er under overvejelse i Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling. 

 

Dorte Fristrup orienterede om, at der er dimission den 24. juni kl. 10.00, hvor bestyrelsens med-

lemmer selvfølgelig er meget velkomne. 

 

Peder Østergaard takkede for et godt møde.  

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen på møde den 26. september 2016: 

 

 

 

Rektor Dorte Fristrup 

 

 

 

 

 

 

Peder Østergaard  Thomas Bloch Ravn  Ejgil Rahbek  

Formand 

 

 

 

 

 

Torben Jensen  Anne Storm Rasmussen  Helle Richardt 

 

 

 

 

 

Kristoffer Kaae  Andrea D Bonderup  Erik D Hoffmeyer 


