Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi mandag den 10. september kl. 15.00 – 17.30
Deltagere:
Mette Ebbesen, Nanna Frost, Mette Kristensen, Poul Højmose, Johan P. Hansen Henrik Deichmann
Nielsen, Massimo Losinno, Augusta Lindemark Kirkeby, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm
Rasmussen.
Afbud: Nicolaj Bang, Jonas Dahl.
1. Underskrivelse af referat fra den 14. maj 2012
Referatet blev underskrevet, og Augusta Lindemark Kirkeby fra 1q, ny elevrepræsentant, blev budt
velkommen i bestyrelsen.
Beslutningspunkter:
2. Studieretninger, linjer og fagudbud i skoleåret 2013-14
Skolens indstilling til studieretninger, linjer og valgfag blev fremlagt af rektor. Indstillingen er, at
der udbydes samme studieretninger, hf-linjer og valgfag som i år. Der arbejdes med på sigt på at
udbyde en mindre tung naturvidenskabelig tung studieretning på studenterkursus, fordi der er for
få tilmeldte og et relativt stort frafald.
Mht. HF-udbud orienterede Hans Chr. Risgaard om, at andre skoler har forsøgt med matematik A,
men for mange elever faldt fra. MediefagB-SamfundsfagB-linjen var et nyt tilbud i år, men blev
ikke oprettet. Vi har på skolen tradition for at udbyde et nyt fag/studieretning eller ny linje 2
gange – og der var 18-19 interesserede i år, hvorfor klassen måske kan fyldes næste år.
Århus Akademi har succes med IdrætB-psykologiC-linjen, idet der har været 2 klasser med denne
valgfagskombination de seneste år. Mette Ebbesen foreslog, at man kunne overveje at skifte
psykologi ud med et andet fag hvert andet år ligesom på MusikB-mediefagC-linjen, hvor
mediefagC skifter med dramaC.
Johan P. Hansen spurgte om, hvor HF’erne går hen efter HF. Rektor forklarede, at de fleste elever
fortsætter på mellemlange uddannelser. Ca. 6 % af dimittender fra alle gymnasiale uddannelser
supplerer med GSK. Hans Chr. Risgaard vil undersøge, om der er nogle mellemlange uddannelser,
der kræver bestemte niveauer.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede indstilling til studieretninger, linjer og valgfag.

3. Nyt billedkunst- og mediefagslokale
Sagen om ekstra billedkunst- og mediefagslokaler blev i juni udsat pga. mangel på afklaring af
økonomi omkring den store udvidelse.
Hans Chr. Risgaard forklarede, at det på sidste bestyrelsesmøde ikke blev gjort klart, at der er brug
for et ekstra naturfagslokale, hvis vi skal kunne tage en ekstra hf-klasse ind, hvilket der har været
behov for de sidste to år med lange ventelister. Ca. 70 elever på venteliste i år har ikke fået en
plads på HF. Det nuværende billedkunstlokale skal gerne renoveres til et naturfagslokale, og der er
derfor brug for et nyt lokale til billedkunst samt til mediefag, som har dårlige faciliteter i dag.
Hans Chr. Risgaard bad om en principbeslutning om, hvorvidt planerne om nye billedkunst- og
mediefagslokaler kan sættes i værk, så lokalerne kan stå klar til næste skoleår. Der er taget et
tilbud hjem på omkring 6 mio. kr.
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Mette Ebbesen oplyste, at en 15. klasse giver 2.5 mio kr. mere i taksametertilskud. Udgifter til
undervisning af en klasse beløber sig til ca.1.8 mio. Overskuddet kan så rigeligt forrente et lån på 6
mio. Det vil koste ca. 300.000 kr. pro anno ved en rente på 4 %.
Hans Chr. Risgaard forklarede, at der ikke vil komme flere elever på skolen end før ved en
opnormering til 15 hf-klasser, da vi nu har et klasseloft på 28 elever.
Poul Højmose spurgte, om der findes valide data ift. elevprognoser. Hans Chr. Risgaard forklarede,
at han ikke tror, at kommunens elevprognoser holder – i hvert fald ikke i Aarhus Nord, hvor der er
en stor byplansudvikling i gang og udvikling af trafiknettet med bl.a. letbanen, der får stop ved
Akademiet.
Mette Kristensen fortalte, at nf-lokalerne er booket hver dag til mindst kl. 15.30, så der er ikke
kapacitet til flere hold for nuværende.
Bestyrelsen godkendte en kapacitetsforhøjelse til 15 HF-klasser pr. årgang, og gav en
principgodkendelse til byggeprojektet. Bestyrelsen vil senere blive præsenteret for et konkret
forslag, hvis der opnås tilladelse fra Aarhus Kommune.
Bestyrelsen bad Hans Chr. Risgaard komme med nogle scenarier ift., hvis der i fremtiden sker en
stor udvidelse af elevgrundlaget.

Drøftelsespunkter:
4. Økonomiske nøgletal (bilag)
Hans Chr. Risgaard fremlagde tal for perioden januar-juli mht. resultat og balance. Årets renoveringer aktiveres og påvirker kun driftsregnskabet lidt. Rektor sagde, at det ikke er muligt at sige
noget om årets resultat på nuværende tidspunkt, men det bliver ikke et overskud på 8 mio., som
tallene viser nu, heller ikke et underskud.
Skolen havde ikke så mange elever i februar som budgetteret, så der vil være en manko på ca. 1,5
mio. kr. ift. de foreliggende tal. Udgifterne til løn passer med det budgetterede.
Udgifterne under ”Ledelse og administration” er blevet mindre fra 2011 til 2012, hvilket har
tekniske årsager: Mellemlederes løn konteres nu under ”Undervisningens gennemførelse” som på
andre skoler.
Der har ikke været et så stort forbrug til undervisningsmaterialer endnu, men det skyldes, at det
især er i efteråret, at indkøbene sker.
Der har endnu ikke været udgifter til varme, idet der var sket en fejlopkrævning sidste år, og
skolen har fået penge tilbage.
Egenkapital er i negativ på grund af renteswappen ved optagelsen af det store lån.
Bestyrelsen bad Hans Chr. Risgaard undersøge, hvad vilkårene er for at komme ud af swappen.
5. Processen med Haugens malerier
Arne Haugen Sørensen arbejder på det store ’hjemkomst’ maleri. Han har tilbudt os, at vi frit kan
vælge mellem det og det store fuglebillede, som bestyrelsen har set foto af. Han synes selv, at det
vil gøre sig godt på pladsen.
Bestyrelsen mente, at skolens brugere selv skal vælge mellem ”hjemkomst” og fuglebilledet, og
rektor vil tale med bygningsudvalget om en måde at gribe sagen an på.
Hans Chr. Risgaard viste en papirkopi af Haugens Ikaros-billede, som skal hænge i trappeopgangen
til den nye etage.
Vi har fået doneret 2 billeder af John Kørner af Statens Kunstfond. De hænger nede i salen.
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Orienteringspunkter:
6. Sagen med Pihl og kommunens krav om nyt glas på 2. Sal
Sagen om de 3,7 mio. er ikke startet. Pihls advokat har henvendt sig til vores om et møde de to
advokater imellem. Det har vi accepteret. Mødet har ikke været afholdt.
Aarhus Kommune kan ikke give den endelige ibrugtagningstilladelse, fordi der er en anelse for
meget støj i lokalerne. Pihl har foreslået forsatsruder, men vi er skeptiske.
Pihl har foreslået, at vi laver en erklæring om, at vi ikke har noget imod at overskride grænsen på
33 dB minimalt.
Det blev besluttet at spørge vores advokat om, hvorvidt det er en god idé at tage glassagen med
ind i løsningen af sagen om de 3,7 mio.
7. Renovering i sommerferien
Der er renoveret 3 faglokaler og 2 birum: 1 fysik, 1 kemi og 1 billedkunst.
Vi besigtiger de 3 lokaler til næste møde.
8. Markedsføringsudgifter for kalenderårene 2011 og 2012 (bilag)
Udgifterne, der er bogført under ’markedsføring’, har bestyrelsen ønsket at se udspecificeret.
Bestyrelsesmedlemmerne udtrykte tilfredshed med at se udspecificeringerne. Det blev foreslået,
at årsskriftet kommer til at ligge elektronisk på hjemmesiden. Hans Chr. Risgaard mente, at de
reelle markedsføringsudgifter er ubetydelige og, at vi bør bruge flere midler til reklame for
studenterkursus.
9. Skolestart 2012 – Ansøgertal til hf og stx
Hans Chr. Risgaard orienterede om de dagsaktuelle tal. Vi har startet 14 1. Hf-klasser og 2 1. Stxklasser. Vi har i alt 32 klasser og 150 GS-elever, der følger enkelte fag. Der er 7 omgængere i 1.hfklasserne. Disse elever tæller ikke med i gennemsnittet i forb. med klasseloftet på 28 elever.
På opgørelsesdagen 10/9 var der præcis 28 i gennemsnit i 1.HF og 24,5 elever i snit i 1.STX.
Der er 50 nye elever i 2.klasserne.
10. Personalesituationen
Alle hold har en lærer, og alle idrætshold har en livredder.
11. Rygepolitik og skolens regler
Den nye rygelov gælder kun for de 3-årige ungdomsuddannelser. Vi har overholdelse af de lokale
rygeregler som indsatsområde, og Hans Chr. Risgaard vil gerne have en samtale med elevrådet om
dette.
12. Orientering om papirløs klasse
Vi starter i år en papirløs klasse efter inspiration fra andre skolers forsøg.
Hans Chr. Risgaard: ”Vi følger den tæt. Vi tror på, at alle klasser inden for få år bliver papirløse.”
Punkter i øvrigt:
13. Eventuelt
Næste møde: mandag den 26/11, kl. 15.00.
Referent Erik Storm, 14/9 12
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