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ÅRHUS STATSGYMNASIUM 

 

REFERAT - BESTYRELSESMØDE 26. september 2022 
 

 

I mødet deltog Simon Calmar Andersen, Kirsten Suhr Bundgaard, Carsten Aude, Lene Bak, Ouafa 

Rian, Anders Viborg, Jannie Fyrst Therkelsen, Asger Kjær Sørensen, Maja Sofie Bunch Larsen, 

Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent).   

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022 

2. Nyt fra formanden og rektor 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2022-23 

5. Finanslovsforslaget for 2023 

6. Strategi – indledende drøftelse af proces og plan 

7. Budgetopfølgning 

8. Evt. 

 

 

Referat: 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022 

Godkendelse 

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 27. juni 2022.  

 

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor 

Orientering 

Nyt fra formanden og rektor, herunder  

• Dorte Fristrup orienterede om opstarten på skoleåret, hvor der med et nyoptag på 12 klasser 

i alt er 31 klasser på skolen. Der har også tidligere været 31 klasser, men 12 nye 1. g klasser 

udgør en særlig udfordring.  

• Der har været opstartsmøde med skolens nye revisor, Deloitte. 

• Der er i august og med forhåndsgodkendelse fra bestyrelsens formand indberettet investe-

ringsrammer. Indberetningen er uændret i forhold til seneste indberetning fra marts 2022.  

• Skolen har afholdt en temadag om grøn omstilling. Det er indtrykket, at eleverne fandt både 

temaet og det tværgående samarbejde inspirerende.  

• Aarhus Kommune, Afdelingen for Sundhed og Omsorg har afholdt/afholder en række møder 

om tobak, alkohol, rusmidler og senest søvn. Mødeaktiviteten er nogle gange lidt udfordren-

de i forhold til, at Århus Statsgymnasium ikke er en kommunal institution, ligesom der er 

overlap med ministerielle initiativer. 

• De to nuloptagsgymnasier i år, Aarhus Tech i Tilst og Viby Gymnasium, har henvendt sig til 

Aarhus Kommune med ønske om at få flere folkeskoleelever i brobygning end sædvanligt. 

En eventuel flytning af brobygningselever kommer på tværs af de sædvanlige gode samar-

bejder mellem lokale skoler og gymnasier, og vil desuden medføre en økonomisk udfordring 
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for bl.a. Århus Statsgymnasium, som i givet fald vil miste taxameterindtægfter fra brobyg-

ningsaktiviteten. Der er planlagt møde med Aarhus Kommune om sagen.  

• De selvejende institutioner er omfattet af statens nye instrukser om energibesparende foran-

staltninger. Der afholdes snarest møde med relevante samarbejdspartnere og leverandører 

med henblik på at afklare mulighederne for energibesparelser. Generelt er der allerede i for-

bindelse med renovering og udbygning af skolen installeret de nyeste og mest energibespa-

rende systemer for lys og ventilation mv., men mulige yderligere besparelser på bl.a. varme 

og el vil blive iværksat så hurtigt som muligt.  

• En af skolens uddannelsesledere har i forbindelse med en ledelsesdag lavet en tegning over 

skoleåret, set ud fra et ledelsesperspektiv. Tegningen omdeltes. Kirsten Suhr Bundgaard 

spurgte ind til genetablering af skolekultur efter Corona, og Dorte Fristrup oplyste,  at sko-

lekulturen i praksis udgør en væsentlig del af alle initiativer og aktiviteter. 

• Dorte Fristrup nævnte den senere tids presseomtale af elevinitierede lister med sortering og 

rangordning af piger, og oplyste, at sådanne lister så vidt hun er bekendt ikke findes på År-

hus Statsgymnasium. Elevrepræsentanterne bekræftede dette. 

 

Ad 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Fast punkt 

Se særskilt punkt om strategi – indledende drøftelse af proces og plan. 

 

Ad 4. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2022-23 

Orientering 

Dorte Fristrup oplyste, at den ventede udmelding om beregningsteknisk kapacitet endnu ikke er 

modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet. Den manglende udmelding er problematisk, og 

giver en række udfordringer i forhold til planlægning, håndtering af forventninger i lokalområdet og 

ikke mindst økonomi og beskæftigelse. Også planer på bygningsområdet, herunder udvikling af 

fællesområder og større vedligeholdelsesprojekter, er sat på standby indtil de fremtidige rammer for 

aktivitet og økonomi kendes. 

 

Simon Calmar Andersen har kontaktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som har oplyst, at 

udmeldingen om beregningsteknisk kapacitet kommer senere. Der bliver ingen egentlig høringsrun-

de efter udmeldingen, men der bliver mulighed for at komme med en tilbagemelding.  

 

Bestyrelsen drøftede, hvilken reaktion, der vil være mest hensigtsmæssig ved en eventuel begræns-

ning af skolens hidtidige kapacitet. Der var enighed om, at der i de tidligere høringssvar er opsamlet 

relevante fakta og synspunkter. Simon Calmar Andersen anførte, at det er relevant at se på såvel 

langsigtede som kortsigtede perspektiver. For så vidt angår det langsigtede kan et samarbejde, even-

tuelt på bestyrelsesniveau, gymnasierne imellem være en mulighed, ligesom det langsigtede per-

spektiv også kan indtænkes i det kommende strategiarbejde. På den kortere bane kan der alt efter 

ministeriets udmelding blive behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde.   

 

Ad 5. Finanslovsforslaget for 2023 

Orientering 

Charlotte Ernst orienterede om det af regeringen fremsatte forslag til finanslov. Forslaget indehol-

der en række takstnedsættelser som følge af reduktion af markedsføringsudgifter, færdiggørelsesta-

xametre samt statens indkøbsprogram mv. Især den foreslåede reduktion af markedsføringsudgifter, 

som for Århus Statsgymnasium udgør omkring 0,4 mio. kr., vil blive mærkbar, idet skolens faktiske 

udgifter til markedsføringsformål er lig nul.  
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De økonomiske konsekvenser af eventuelle politiske aftaler kendes ikke, før finansloven er færdig-

forhandlet og vedtaget i december 2022. Der vil senere på efteråret blive udarbejdet et foreløbigt 

budget for 2023, baseret på finanslovforslaget og kendte aktivitetsforudsætninger. Når finansloven 

er på plads udarbejdes et endeligt budget for 2023. Såvel det foreløbige som det endelige budget vil 

blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.  

 

Ad 6. Strategi – indledende drøftelse af proces og plan 

Drøftelse 

Simon Calmar Andersen bemærkede indledende, at den nuværende strategi løber til og med 2023, 

og at der på de kommende bestyrelsesmøder skal findes et begrænset antal temaer, som der skal 

arbejdes med fremadrettet.   

 

Bestyrelsen drøftede forhold af betydning for proces og plan i forbindelse med det kommende stra-

tegiarbejde. Det blev herunder nævnt, at et ledelsesperspektiv og en evaluering i forhold til den ak-

tuelle strategi vil være relevant, at det skal afstemmes, hvor omfattende det kommende strategiar-

bejde skal være og om arbejdet skal være topstyret eller foregå med inddragelse af lærere/elever 

samt om der skal inddrages eksterne facilitatorer. Der kom også flere gode bud på emner og sigte-

linjer, som kan være interessante at arbejde videre med.  

 

Dorte Fristrup bakkende op om en processtrategi, hvor forskellige temaer tages op på de kommende 

bestyrelsesmøder. Simon Calmar Andersen konkluderede, at bestyrelsen i første omgang skal eva-

luere den nuværende strategi med henblik på afklaring af, om der er emner, der skal arbejdes videre 

med, herunder om der er temaer af særlig betydning for eleverne, som kalder på fortsat fokus.  

 

Ad 7. Budgetopfølgning 

Orientering 

Charlotte Ernst orienterede kort om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 

2022, hvor særligt udviklingen i el- og energipriser giver usikkerhed om budgetoverholdelsen. Der 

er endvidere fortsat usikkerhed om feriepengehensættelser mv., som pt. ikke kan opgøres og regi-

streres korrekt. 

 

Lars Nordam orienterede om gennemførelse og prioritering af planlagte vedligeholdelsesopgaver, 

hvor den aktuelle prisudvikling og forsyningssituation medfører usikkerhed, som kan betyde tids-

mæssige forskydninger.  

 

Bestyrelsen drøftede den aktuelle renteudvikling, og betydningen heraf i forhold til realkreditlån og 

anbringelse af likvide midler. Skolen følger renteudviklingen med henblik på eventuel iværksættel-

se af nye initiativer.  

 

Ad 8. Evt.  

Dorte Fristrup oplyste, at det af hensyn til revisordeltagelse på bestyrelsens martsmøde er nødven-

digt at få datoen på plads inden årsplanen for 2023 fastlægges på bestyrelsens december møde. Der 

rundsendes doodle med mulige datoer.  

 

 

Kirsten Suhr Bundgaard og Maja Sofie Bunch Larsen meldte afbud til bestyrelsens december møde. 
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Lars Nordam gjorde opmærksom på, at Århus Statsgymnasium deltager i Åbyhøj Kulturuge med en 

rundvisning fredag den 7. oktober. Alle er velkomne.  

 

Dorte Fristrup takkede for et godt møde. 

 

 

Referat godkendt den 15. december 2022: 

 

 

 

Rektor Dorte Fristrup 

 

 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

Simon Calmar Andersen     Kirsten Suhr Bundgaard 

            formand 

 

 

 

Carsten Aude   Lene Bak 

 

 

 

Ouafa Rian    Anders Viborg 

 

 

 

Jannie Fyrst Therkelsen    Asger Kjær Sørensen 

 

 

 

Maja Sofie Bunch Larsen    

 


