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BESTYRELSESMØDE DEN 2. NOVEMBER 2010
Ekstraordinært bestyrelsesmøde som følge af rektor Keld Larsen’s pludselige død 
den 22.10. 2010. Bestyrelsens formand Peder Østergaard har pr. mail udsendt 
fortroligt oplæg til behandling på mødet. 

Dagsorden:
1. Status
2. Akutte opgaver, der kræver aktion nu
3. Hvorledes klarer bestyrelse og ledelse den midlertidige situation indtil en ny 
rektor kan ansættes
4. Evt. 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 2. 
NOVEMBER 2010
I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Trine Kristensen, 
Ejgil Rahbek, Stig Jeppesen, Heidi Nissen, Alexander Liebach Smedegaard og 
Ebbe Heilskov Bertelsen. Desuden del-tog Anton vinderslev, Birthe F. Rasmussen, 
Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent).  

Ekstraordinært bestyrelsesmøde som følge af rektor Keld Larsen’s pludselige død 
den 22.10. 2010. Bestyrelsens formand Peder Østergaard har pr. mail udsendt 
fortroligt oplæg til behandling på mø-det.  

Dagsorden:

1. Status 

2. Akutte opgaver, der kræver aktion nu 

3. Hvorledes klarer bestyrelse og ledelse den midlertidige situation indtil en ny 
rektor kan ansættes 

4. Evt. 

Mødet blev indledt med en kort orientering ved bestyrelsesformand Peder 
Østergaard, og der blev holdt et minuts stilhed til ære for Keld Larsen.  

Bestyrelsen drøftede herefter punkterne i den udsendte dagsorden, og fastlagde 
følgende initiati-ver/prioriteringer og strategier frem til 01.08.2011: 

0. Der afholdes søndag den 07.11.2010 kl. 14.00 en mindehøjtidelighed på 
skolen til ære for Keld Larsen. Arrangementet tilrettelægges i samarbejde med 
Keld Larsens familie. Anton Vinderslev har ansvar for planlægning og 
tilrettelæggelse, ligesom han sammen med familien styrer arrangementet på 
dagen.  

1. Sikker pædagogisk drift skal prioriteres frem for alt, herunder sikring af lavt 
frafald og god søgning i 2011. 

2. Akutte sager skal klares efter bedste evne. Den ekstraordinære situation må 
gerne fremhæves de næste 4-5 måneder, men så er ”dagligdagen” tilbage. 

3. Håndtering af AT-påbuddene: Arbejdstilsynet har i oktober afvist skolens 
tidsplan for ud-bedring af påbud og fastsat en ny efterkommelsesfrist til den 
01.05.2011. Skolen har under-søgt de muligheder, der er for at vise 
imødekommenhed i forhold til ATs krav om hurtig ud-bedring, og der er lavet en 
overordnet skitse for bl.a. en række ventilationsarbejder, som igangsættes meget 
hurtigt. Det betyder, at den oprindelige ”masterplan” med erstatnings-byggeri og 
sammenlægning af normalundervisningslokaler fastholdes, men med en tids-
mæssig forskydning i forhold til det tidligere forventede.     

4. Ombyggeri og nybyggeri skal prioriteres i den beskrevne rækkefølge af 
hensyn til pkt.1 og det længere sigte. Den nye rektor skal også kunne føle et 
ejerskab til specielt det ny byggeri. 

5. Ansatte, der efter aftale med SU, tillidsrepræsentanter, ledelsesgruppen og 
bestyrelsesfor-manden yder en særlig indsats ift. nogle af de presserende 
opgaver, aflønnes iht. gældende overenskomster og aftaler for disse. 

6. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om ansættelse af ny rektor for 
Århus Statsgymna-sium. Bestyrelsen fastlagde de overordnede rammer for den 
kommende proces med det mål, at ny rektor kan tiltræde den 01.02.2011 eller 
senest den 01.03.2011. Der nedsættes et ind-stillingsudvalg med følgende 
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sammensætning: formanden for bestyrelsen, et af bestyrelsens eksterne 
medlemmer, en repræsentant for henholdsvis den faglige og den administrative 
le-delse på ÅSG, en repræsentant fra elevrådets bestyrelse, næstformanden i 
Samarbejdsudval-get og en repræsentant fra Pædagogisk Råds formandskab. 
Desuden indtænkes et rekrutte-ringsbureau til at bistå med test og en række 
praktiske ting i ansættelsesprocessen.   

7. Bestyrelsesformanden holder hver uge mindst et møde med ledelsesgruppen
på ÅSG og be-myndiges af bestyrelsen til, sammen med ledelsesgruppen, at 
træffe de nødvendige beslut-ninger i perioden frem til en ny rektor er ansat. 
Anton Vinderslev overtager rektors udad-vendte opgaver og forpligtelser. Der vil 
være et stort arbejdspres på skolens ledelsesgruppe, der så vidt muligt opfordres 
til at uddelegere opgaver. Desuden frikøbes den i muligt om-fang for 
undervisningsforpligtelse, og der kan blive tale om at købe ekstern bistand til 
kon-krete opgaver.  

8. Der må som følge af den ekstraordinære situation, herunder rektorskifte, 
forventes merud-gifter i 2011 til fx vikarbistand, mer- og overtidsbetaling samt 
køb af konsulent – og tjene-steydelser. Bestyrelsen giver på denne baggrund 
bemyndigelse til, at skolens ordinære driftsbudget i 2011 i nødvendigt omfang 
kan overskrides med henblik på afholdelse af så-danne ekstraordinære udgifter. 
Bestyrelsens bemyndigelse til i nødvendigt omfang at over-skride det ordinære 
driftsbudget er givet indenfor en beløbsmæssig ramme på 1,5 mio. kr.  

9. Der sikres løbende kommunikation med ansatte og elever, herunder 
aktiviteter de næste 3-4 måneder.  

Peder Østergaard takkede for mødet. 

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 29.03.2011 

Dorte Fristrup 

Rektor 

Peder Østergaard Astrid Elbek Ejgil Rahbek  

Formand 

Torben Jensen Trine Kristensen Heidi Nissen 

Stig Jeppesen Alexander L Smedegaaard Ebbe H Bertelsen

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.
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