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Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 25. september 2017 
 Deltagere: Nanna Frost, Jonas Dahl, Poul Højmose, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Camilla Lindgaard Trøjborg, Klaus Daugaard (pkt. 2), Joan Bundgaard og Erik Storm Rasmussen.  Afbud: Sara Klaustrup Søndergaard  Nanna Frost bød velkommen til Camilla Lindgaard Trøjborg (ny elevrepræsentant for HF). Sara Klaustrup Søndergaard (ny elevrepræsentant var desværre ikke til stede).  Camilla Lindgaard Trøjborg præsenterede kort sig selv.   1. Underskrivelse af referat fra den 22. maj 2017 Referatet blev underskrevet.  Orienteringspunkt:  
2. Sikkerhedsleder Klaus Daugaard orienterer og besvarer spørgsmål om arbejdet med professionel kapital og APV  Professionel kapital:  Fase 1 - Vi har valgt at arbejde videre med anerkendelse kolleger imellem og imellem leder og kollega.   Fase 2 – foredrag med erhvervspsykolog Arne Bryll ”Modstand i forandringstider”.  Fase 3 – Samtlige medarbejdere har deltaget i gruppearbejde, hvor det blev italesat hvad anerkendelse er – disse statements er sat op rundt omkring i personalerummene.  Erik Storm: Vigtigt at have fokus på punktet udbrændthed . En del af forklaringen på det høje tal er, at hele personalegruppen har fået flere arbejdsopgaver til samme tid, og det bonner selvfølgelig ud. Vi kigger på tidsregistreringen hver 2. måned, og lige nu ser det heldigvis ud til at det går i den rigtige retning.  Et andet vigtigt fokuspunkt er samarbejde mellem leder og medarbejder. Der kan en del af forklaringen være, at vi har været ramt at afskedigelser og nedskrivning af medlemmer af ledelsen. Et andet punkt er, at en del af en lærers arbejde er i enerum, og så er det svært at give anerkendelse for noget, man ikke kan se. Det gælder både for ledelsen og kollegaerne imellem. Lige nu er dei 3 ledere til 85 medarbejdere – når den nye rektor tiltræder, bliver det ca. 20 medarbejdere til hver leder.   Vi skal også huske på, at det ikke er ”forbudt” at bonne ud med rødt – tværtimod giver det indblik i, hvad der rører sig i personalegruppen på et givent tidspunkt. Vi skal også ”glædes” over de grønne emner.  Peter Hall: Vedr. anerkendelse mellem ledelse og medarbejdere: det har været en lang proces med ”venten” på afskedigelser og besparelser. Der er kommet mange nye udspil fra ledelsen, som også har spillet ind. Tror ikke på, at det er så rødt næste gang. Det har helt sikkert en stor betydning, at vi har været igennem en fyringsrunde og besparelserne. Det er jo et øjebliksbillede, der bliver målt.  Konklusionen: Vi fortsætter med at bruge denne version og tager det alvorligt.  
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APV Klaus Daugaard orienterede: Mange af de fysiske forhold har vi allerede udbedret. Vi arbejder videre med indeklimaet i forhold til kulde/varme. På 3. sal er det både kulde og varme, der er problemet, og på 2. sal er det kuldebroer ved søjlerne, der er problemer med. Vi forsøger at regulere temperaturerne, så det hverken er for koldt eller varmt – nogle er mere følsomme over for kulde end andre. På kontorerne i stueetagen er der stadig problemer med træk om vinteren og varmen om sommeren. Vandtårnet: der er skiftet varmeveksler og installeret en blæser, som vi håber kan regulere og blæse varmen mere rundt. Stress: vi har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med det.  Ladefælder: ledninger der stikker ud fra væggene plus ledninger ved katederet, hvor der desværre har været faldulykker. Vi har ikke fundet den gode løsning endnu, da alle gerne vil beholde katederet, og der skal være mulighed for at eleverne kan lade deres computere, så det arbejdes der videre med.   Om vinteren med sne er fliserne udenfor meget glatte, og vi har haft et par faldulykker. Fremadrettet bliver der saltet og gruset endnu mere, så vi forhåbentligt undgår ulykker i fremtiden.  Kajakopbevaring er lukket, da det er for farligt.  Trappen ned til kælderen – i forbindelse med køkkenet: der er monteret en skridsikring.   Bestyrelsen vil gerne se både APV og Professionel Kapital efter næste afdækning.   3.   Skolestart. Ansøgertal til HF og STX. Der orienteres om de dagsaktuelle tal og udviklingen i andel af elever med udenlandsk herkomst på Århus Akademi  Nanna Frost: Relevant, at vi holder øje med antallet og fordelingen af elever med udenlandsk herkomst. Det er et emne, som har været vendt bestyrelsesformændene imellem.   Andelen af elever med udenlandsk herkomst på Århus Akademi har været stigende, men med store udsving. De seneste 2 år har andelen ligget på 15%, svarende til 4-5 elever i gennemsnit pr. klasse.  Det er svært at sammenligne os med hhv Viby og Langkær, da de kun har 2 spor af HF-elever. I 2016 var optaget af 1. HF-elever med udenlandsk herkomst 68% på Langkær og 32% på Viby.   Der er forsøgt at lave en mere jævn fordeling af STX-elever med udenlandsk herkomst til de forskellige gymnasier i Aarhus.   Konklusion: Bestyrelsen vil gerne kunne følge udviklingen på området.   Status på elevantal:  1. hf – optaget 350 mod 331 sidste år 2. hf – status 256 mod 243 sidste år 1. stx – optaget 72 mod 28 sidste år 2. stx – status 24 elever mod 30 sidste år  GSK: Der er et dalende elevtal, men vi glæder os over, at der er 31 på tyskholdet.   
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4. Nye HF-udbydere i Region Midt Erik Storm: På regionsrådsmødet 23. august 2017 blev 6 ansøgninger om at udbyde HF behandlet. Regionsrådet besluttede at indstille til Ministeriet, at Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing Skjern Gymnasium, Favrskov Gymnasium i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole samt Herningsholm Erhvervsskole i samarbejde med Herning HF & VUC kan udbyde HF fra august 2018-19. Rønde Gymnasium og Uddannelsescenter Holstebro blev ikke godkendt som nye udbydere af HF.  HF er blevet populært. Flere har ansøgt om at måtte udbyde HF. Vi har sendt høringssvar angående ansøgningerne fra Rønde og Favrskov.  Peter Hall: Truslen er ikke enorm, men dog nok til, at vi skal være opmærksom. Det er især de steder, hvor man er i samarbejde 2 skoler, at man fået indstillingen samt i udkantsområderne.    5. Personalesituationen Vi har ansat en del årsvikarer, da vi har 7 lærere på barsel. De kommer drypvis tilbage, så de fleste vikariater slutter til jul og en fortsætter til sommer. Skolen er i gang med at ansætte en underviser til mat A + en underviser til idræt.   6. Rektoransættelsesprocessen Nanna Frost: Vi har afholdt de første samtaler i dag. Der er kommet 24 ansøgninger. Næste samtalerunde afholdes på torsdag – der er gået 3 kandidater videre. Ansættelsen sker pr. 1.12.17.  Drøftelsespunkter:  
7. Bestyrelsens sammensætningen fra maj 2018 Nanna Frost, Jonas Dahl og Susanne Thomsen er udpeget ved selvsupplering. Susanne Thomsen har kun siddet i én periode og kan genudpeges, hvis hun ønsker det. Poul Højmose er udpeget af skoleforvaltningen i Århus. Johan P. Hansen er udpeget af rektoratet ved Aarhus Universitet. Susanne Jørgensen er udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen.  Poul Højmose, Johan P. Hansen og Susanne Jørgensen kan genudpeges, hvis de ønsker det, og hvis de udpegende institutioner godkender det. Der skal udpeges 2 nye medlemmer ved selvsupplering ”med stor viden om den almengymnasiale sektor”, hvis vi skal følge vedtægterne.   Det er ikke lovpligtigt, at udefrakommende medlemmer med erfaring fra grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor skal udpeges af hhv. skoleforvaltningen og rektoratet ved Aarhus Universitet, men det vil kræve en vedtægtsændring, hvis det skal være anderledes.  
Navn Indtrådt i bestyrelsen  
Nanna Frost 25.01.07 Ønsker ikke genvalg 
Jonas Dahl 25.01.07 Ønsker ikke genvalg 
Poul Højmose 15.06.09 Ønsker ikke genvalg 
Johan P. Hansen 30.03.09 Til rådighed 
Susanne Elken Thomsen 19.05.14 Til rådighed 
Susanne Dora Jørgensen 19.05.14 Ønsker ikke genvalg 
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Alle blev opfordret til at tænke på mulige kandidater til at træde ind i bestyrelsen. Forslag: 
 repræsentant for de korte videregående uddannelser 
 uddannelsesleder fra VIA 
 repræsentant fra SOSU 
 forstander fra en efterskole  Nanna Frost går videre med det.   8. Vedligeholdelsesplan En konsulent for Rambøll, Henrik Rasmussen, har lavet en plan for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af Århus Akademi. Planen angiver et behov for at genoprette nogle skader på bygningen og et løbende vedligehold af bygningerne på.   Genopretningen falder i 3 kategorier:  1) Murværk ud mod vejen, zinkkappe og faldsikring på taget (på 3 bygninger) – ca. 1 mio 2) Vandtårnet: taget (regner ind), vinduerne er mørnet og murværket, hvilket kræver stilads – ca. 1,3 mio 3) døre og vinduespartier i gammel del – ca. 3,3 mio. Ikke akut.  Erik Storm foreslår at gennemføre 1) i dette kalenderår med risiko for et lille underskud i årets resultat. Mht. 2) undersøges, om en tagudskiftning helt sikkert er påkrævet og dernæst, om det er muligt at få tilskud til og/eller, hvordan afskrivningsreglerne er med henblik på reparation i næste skoleår. 3) udskydes. Bestyrelsen skal tage stilling til denne plan.  Det blev besluttet og bliver indføjet i budgettet, at vi gennemfører 1) i 2017.  Der skal foretages yderligere undersøgelser af vandtårnet.    9. Økonomiske nøgletal, revideret budget, balance- og likviditetsoversigt 2017 og indledende drøftelser af budget 2018  Erik Storm: Vores årselevtal bliver større, end vi havde forventet. Budgettet er tilpasset de øgede taxametre og lønudgifter, der følger heraf. Vi forventer lige nu et overskud på 389.000. Dog er selvforsikringen sat til 300.000, så overskuddet vil blive større, hvis ikke der bliver behov for at bruge af de hensatte midler. Vi vil gerne bruge penge på IT (lærercomputere) og indkøb af møbler til elevområdet på 2.sal.   Indledende drøftelser til budget 2018.  Erik Storm foreslår en nul-budget, da vi bliver ramt af endnu en 2% besparelse, og vi kan ikke lægge yderligere pres på personalet.  Peter Hall: opfordrer til et nul-budget. Det giver en god signalværdi udadtil, at vi ikke generer et overskud, når der skal foretages besparelser.  Jonas Dahl: Ser ikke er behov for at komme ud med overskud. Dog er det godt at have penge til at sætte ting i søen i slutningen af året. Johan Hansen: Der skal fortsat være fokus på likviditeten  Der var enighed om, at der arbejdes ud fra en nul-resultat.     
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10. Udbud af STX-studieretninger og HF-fagpakker 2018-19  STX:  AT (almen studieforberedelse) er afskaffet. Der er forslag om at udbyde meget ”almindelige” studieretninger som nu, hvilket gør det nemt for eleverne at skifte fra/til Århus Akademi: 
 Naturvidenskabelig studieretning: Matematik A- Fysik B – Kemi B 
 Samfundsvidenskabelige studieretning: Matematik A- Samfundsfag A Engelsk A – Samfundsfag A 
 Sproglige studieretninger: Engelsk A – Spansk A – Tysk fortsætter C Engelsk A – Spansk A – Tysk fortsætter B 
 HF: Det er nyt, at vi har nu har mulighed for at ”splitte” klasserne op efter 1. år og danne nye klasser på baggrund af elevernes fagpakke-valg.. Eleverne skal først vælge fagpakke i marts måned, men for at give os et billede af, hvad de ønsker har studievejlederne spurgt dem ved optagelsessamtalen, hvad de kunne tænke sig. Ydermere har vi afholdt en uddannelsesdag, hvor forskellige videregående uddannelsesinstitutioner har været på besøg, hvilket gav eleverne et indblik i, hvad de forskellige uddannelser kræver. Senere på året afholder vi en ”fagpakkedag”, hvor 1.HF-eleverne kan få et godt indtryk af de forskellige fagpakker, så deres endelige valg af fagpakke kvalificeres. Vi foreslår at udbyde de samme fagpakker som sidste år.   

 Bestyrelsen godkendte udbuddet.   11. Ferieplan 2018-19 Den foreslåede plan blev formelt godkendt af bestyrelsen.   12. Resultatlønskontrakt 2016-17 Erik Storm gennemgik opnåede resultater med nedslag i vedlagt rapport, og blev dermed sendt ud, mens bestyrelsen afgjorde udmøntningen: Af basisrammen på 70.000 kr. udmøntes 61.250 kr. svarende til 87.5 % Af ekstrarammen på 50.000 kr. udmøntes 46.250 kr. svarende til 92.5 % I alt udmøntes 107.500 kr. af 120.000 kr. svarende til 89.6 %. Der sker en forholdsmæssig udbetaling ift. længden af Allan Kortnums og Erik Storms rektorperiode.   13. Resultatlønskontrakt 2017-18 Der blev indført nogle enkelte rettelser i den nye resultatlønskontrakt.    14. Eventuelt Kommende mødedatoer 2017: 4/12 Mødeplan for 2018: Der skrives ud til medlemmerne Referent: Joan Bundgaard 
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 Aarhus, d. 4. december 2017      
    

  

    

   

    

   

    

  

    

  

 


