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Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 
28.7.2022  
Deltagere:  

Afbud fra:  

Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian  
Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Nicolai Kierkegaard, Peter Hall, Rose Lindskov Bøhm , 
Mette Jespersen, Tine Ørum Secher  

Tidspunkt:  28.7.2022 kl. 16.00-17.00.  

Sted:  Holdes over teams, så alle forhåbentlig har mulighed for at deltage på trods af tidspunktet og 
det korte varsel.  
____________________________________________________________________________  

Dagsorden:   
  

1. Status på optagelsen og den deraf følgende økonomiske situation  
  
Sagsfremstilling:   
  
Vi kan desværre se, at vores elevtal og deraf følgende klassedannelse er væsentligt mindre end 
forventet. Dette betyder, at der er opgavebortfald. Der er samtidig en mindre indtægt i forhold til 
forventet.   
  
Kort før ferien og før der var fuldt overblik over optagesituationen drøftedes situationen kort med 
TR. TR har på den baggrund sendt en besked, hvor i hun blandt andet skriver:   
  
”Hvis vi ender i den frygtelige situation, hvor fyringer er uundgåelige, så mener jeg/GL, at det er 
helt afgørende, at processen startes så hurtigt som muligt, så folk har mulighed for at søge de 
stillinger, der normalt popper op i starten af august”  

For at imødekomme det ønske har vi derfor i første uge af juli udarbejdet et notat angående 
situationen samt udarbejdet et første og meget groft bud på et budget for 2023. Budgettet vil givet 
kunne tilpasses ved grundigere proces, som vi skal have i efteråret. Vurderingen er dog, på trods af 
en vis grad af usikkerhed, at aktivitetsfaldet er så markant, at personalereduktioner desværre er 
nødvendige. Vi har inden ferien søgt juridisk rådgivning i Danske Gymnasier. Inden processen kan 
gå i gang, skal bestyrelsen forholde sig til den økonomiske situation, og beslutte om der er grundlag 
for at foretage tilpasninger.   
Der er derfor indkaldt til ekstraordinært møde, hvor der skal tages stilling til den økonomiske 
situation på Århus Akademi.   
  
Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal ageres på situationen, vil der umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet blive indkaldt til MIO-møde, der kan afholdes den 1.8.2022. Det samlede 
personale kan umiddelbart derefter blive orienteret om situationen, og der kan gives 
partshøringsbreve til berørte den 2.8. Dette vil imødekomme ønsket om, at berørte skal have 
mulighed for at søge ny stilling i starten af august.    
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Indstilling:  
  
Det indstilles at bestyrelsen på baggrund af det faldende elevtal beslutter, at der skal ske 
økonomiske tilpasninger med henblik på at kunne fremlægge et budget for 2023, der er i balance.  
Dette har ulykkeligvis personalemæssige konsekvenser. Det forventes at implicere 4 -5 årsværk.  
Sagen skal efterfølgende behandles i MIU-udvalget. Her skal der tages stilling til kriterier for 
afskedigelse og den videre proces skal fastlægges.    
  
  
  
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 (i selvstændig pdf fil) Bilag 
4. Fra ministeriet – info pakke til nye bestyrelser  
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