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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på Århus Akademi den
28. juli 2022

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Kristian Pedersen, Nicolai Kierkegaard, Peter 
Hall, Rose Lindskov Bøhm, Ahmet Mizrak, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher 

Afbud fra: Jonna Fonnesbæk Hansen og Helle Mølgaard Pedersen

Mødet afholdes virtuelt.

Dagsorden Referat

Pkt. 1 Status på optagelsen og den 

deraf følgende økonomiske 

situation 

Bilag 1. Notat vedr. aktuelle 

situation på Århus Akademi, juli 

2022 (indsat i dette dokument) 

Bilag 2. Referat fra 

bestyrelsesmøde den 30.5.2022 

(indsat i dette dokument) 

Bilag 3. Økonomi, nyt estimat for 

2022 og foreløbigt budget for 

2023  

Bilag 4. Fra ministeriet – info 
pakke til nye bestyrelser

Mette Jespersen gennemgår det udsendte materiale. Det 
blev allerede på sidste bestyrelsesmøde drøftet, at man 
forventede, at der var økonomiske udfordringer i 2022 og 
2023 på grund af den faldende elevaktivitet.

Baggrunden for indstillingen til bestyrelsen bygger på 
følgende forhold:
- Trods et højt søgetal i marts 2022 har der været mange 
ansøgere, der ikke var uddannelsesparate.
- I forhold til opgavefordelingen i april/maj er det endt 
med, at vi har 3 klasser færre end forventet (en 1.hf-klasse,
en 2. hf-klasse og en 1. stx-klasse).
- GSK er ligesom på landsplan meget usikkert, og der er en 
stor nedgang i forhold til for et par år siden.
- Vi oplever på grund af det faldende elevtal et væsentligt 
mindre indtægtsgrundlag, hvor vi i 2021 fik 69 millioner, 
forventer vi i 2023 at modtage 60 millioner.

På baggrund af udkastet til budget 2023 er det derfor 
ledelsens indstilling til bestyrelsen, at man ikke venter til 
senere på efteråret med at lave tilpasninger, men foretager
dem allerede nu fra skoleårets start. Det vil på 
personalesiden betyde en tilpasning på ca. 5 årsværk.

På baggrund af Mette Jespersens orientering drøfter 
bestyrelsen indstillingen.

Bestyrelsen giver udtryk for, at det er et grundigt materiale,
der ligger bag indstillingen, og bestyrelsen mener, at det er 
korrekt at foretage de økonomiske tilpasninger nu.

I forhold til personaletilpasninger drøftes også betydningen
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af orlov og
deltidsansættelser.
Mette Jespersen oplyser, at vi i det tidlige efterår vil kigge 
på vores retningslinjer i forhold til at søge om nedsat tid, 
men at der nok altid vil være 1-2 årsværk med sådanne 
ordninger. Det er dog problematisk, hvis ansatte har nedsat
tid i flere år, uden at det gøres permanent, idet skolen så 
har en økonomisk forpligtelse svarende til 100%.

Peter Hall spørger til personaletilpasningen. Mette 
Jespersen oplyser, at hun forventer, at den vil berøre såvel 
TAP- som undervisningsområdet.

Bestyrelsen drøfter derefter udfordringer i forhold til 
gennemførsel, kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Det 
er alle forhold, der har stor betydning for skolens økonomi, 
og det vil blive grundigt behandlet på mødet i september. 
Tine Ørum Secher oplyser i den forbindelse, at ledelsen 
ikke lægger op til at ændre på de allerede udmeldte tiltag 
og indsatser på elevområdet, da de har afgørende 
betydning for at sikre fastholdelse og gennemførsel.

Gitte Sommer Harrits opsummerer bestyrelsen drøftelse 
ved at konkludere, at der er opbakning til ledelsens 
indstilling, hvilket også betyder, at bestyrelsen ønsker, at 
der er balance i 2023-budgettet, mens man forventer et 
underskud i 2022. Kristian Pedersen opfordrer i den 
forbindelse til, at man opstiller forskellige scenarier for 
budget og elevoptag i 2023. Terje Vammen er enig, idet 
den nye elevfordeling kan have forskellige konsekvenser.

Peter Hall fremfører fra medarbejdersiden, at den 
kommende proces med personaletilpasningen skal gøres 
på bedst mulig måde. Dette er der enighed om i 
bestyrelsen. Det er dertil vigtigt, at man er opmærksom på 
ansættelsesformer og særlige forhold. Det er et ønske, at 
der gøres plads til karriererådgivning. Det er også vigtigt, at
skolen ikke kommer ud med et overskud, så 
personaletilpasningerne er klart økonomisk begrundet.

Bestyrelsen tilslutter sig hermed indstillingen.  

Referat/Tine Ørum Secher
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