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Deltagere:   Erik Hygum (formand), Terje Vammen (næstformand), Andreas Vind, 
  Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Lisbeth Løwenstein 

Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen, Ahmet Mizrak og 
Susanne Fjeldsted (referent) 
 

Afbud fra:  Johan P. Hansen og Peter Jellesen 
 
Tidspunkt:   Tirsdag, den 3. december 2019 kl. 16.15-19.00  
 
Sted:  Café Casablanca, Rosensgade 12, 8000 Aarhus C   
 

Pkt Dagsorden Referat 
1 Godkendelse og 

opfølgning på referat af 
24.9.19 (16.15-16.20) 
 

Referat af 24. september 2019 blev godkendt og underskrevet. 

2 Budget og 
økonomiopfølgning 
(16.20-16.50) 
Herunder underskrivning 
af erklæring 
 

Der har været en usikkerhedsmargin i forhold til budgetlægning bl.a. pga. 
Finansloven. 
 
De vigtigste punkter i budgettet blev fremhævet og kommenteret: 
 
• Der er budgetteret med et optag svarende til 2019, dog med en lille 

forventet stigning i optaget på STX grundet indsats for større kendskab til 
STX på 2 år (bl.a. STX.nu) 

• Det blev anbefalet ved låneomlægningen, at der helst skal kunne 
præsteres et overskud på ca. 1 mio. Der er budgetteret med et overskud 
på lige under 1 mio., men med statens selvforsikring trukket ud, bliver det 
budgetterede overskud på lige omkring 500.000. 

• Der er sparet en del på de finansielle poster grundet låneomlægningen 
• Der er en ekstraordinær post til løn grundet overgang til den nye ferielov 

og ekstraordinære udgifter forbundet hermed 
• Skriftlig censur er budgetteret noget lavere grundet færre skriftlige 

censuropgaver 
• Der er indlagt en lønreserve på 500.000 til at dække 

langtidssygemeldinger. Der er flere langtidssygemeldinger lige nu 
• Der er budgetteret med ekstraudgifter til it-support og lidt mere i forhold 

til overholdelse af den nye persondataforordning (GDPR) 
• Det velfungerende elevråd har fået tilført 20.000 til deres arbejde og 

aktiviteter (sidste år 10.000) 
• Der er budgetteret med en højere omsætning i kantinen.  
• Antallet af ansatte er budgetteret til at være det samme om i 2019 - her 

er der taget hensyn til anciennitetsforskydelser, nyansættelser og centralt 
aftalte lønstigninger.  

• Der blev gjort opmærksom på, at 72% af indtægterne anvendes til 
undervisning og aktiviteter, der har med undervisning at gøre 
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Herefter blev der talt fastholdelse. Det samlede billede viser bedre 
fastholdelse og dermed højere gennemførselsprocent over en årrække.  
 
HF: Der satses på endnu bedre fastholdelse og gennemførsel. Dette har været 
drøftet med lærerkollegiet, som måske synes, det er lidt for optimistisk, men 
det er ambitionen. 
 
STX: det er en meget lille gruppe - et meget lille optag, hvilket betyder, at hvis 
en enkelt klasse ikke fungerer godt, slår det meget voldsomt ud. 
Fastholdelsesgrafen for STX kræver forklaring, idet antal elever stiger i 
september. Dette skyldes nyoptag i klasserne typisk fra de 3-årige STX-
gymnasier i Aarhus eller omegn, hvor elever vælger at droppe ud og tage 
deres studentereksamen færdig på Århus Akademi. 
 
Kommentarer til budgettet: 
 
Undring over, at udgifter til revisor og advokat er mere end halveret. Dette 
skyldes, at det i 2019 var en større post grundet låneomlægning og udgifterne 
forbundet hermed. 
 
Kommentar til budgetteringen af den skriftlige censur, nemlig hvorvidt SRP, 
som ikke længere er skriftlig, er med i budgetteringen, eller burde 
budgetteringen være lavere. Til gengæld må der forventes større 
censorbidrag til den mundtlige censur af SRP. Det blev aftalt, at dette skal 
reguleres ved halvårsregnskabet. 
 
Sluttelig blev budgettet godkendt, og man var enige om, at låneomlægningen 
var en rigtig god disposition, som alene kunne lade sig gøre pga. den gode 
økonomi. 
 

3 Handleplan og 
målformulering (16.50-
17.15) Tema 
 

Det blev italesat, at handleplanen skal betragtes som styredokument for det 
kommende år. 
 
Rektor udtrykte indledningsvis, at handleplanen er forsøgt lagt tæt op ad 
skolens nuværende strategi og de handlinger, der udspringer heraf.  
 
Det blev besluttet, at dokumentet ikke skulle gennemgås minutiøst, men 
følgende blev italesat: 
 
Kendskab til Århus Akademi (1.A) 
• Der er for få, der kender Århus Akademi - særligt i forhold til den 2-årige 

STX, og det skal der gøres noget ved. 
• Der er lavet en samlet plan for aktiviteter på de sociale medier i nærmeste 

fremtid 
• Der er som noget nyt lavet brobygning til den 2-årige STX 
• Der skal skabes tættere kontakt til efterskoler 
• Der er ambitioner om, at løfteevne og karakterniveau skal være over 

landsgennemsnittet 
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En lærerrepræsentant gav udtryk for, at fastholdelse og gennemførsel bør 
være ambition nok. Der er mange af eleverne, der har udfordringer, og for 
flere af dem er det en stor sejr blot at gennemføre med eksempelvis 3 i 
gennemsnit. Bestyrelsens eksterne medlemmer gav som modvægt til dette 
udtryk for, at karakterer og løfteevne er vigtige både som politisk signal og 
som parametre, skolen kan markedsføre sig positivt på.  
 
Der blev her også gjort opmærksom på de centrale KPI’er - nemlig 
gennemførsel, løfteevne og karakterniveau. 
 
Mht. samarbejde med efterskoler og grundskoler havde bestyrelsesmed-
lemmet, som i det daglige er forstander på en efterskole, et par kommentarer 
- bl.a. at efterskoler får elever fra et meget bredt område og ikke nødvendigvis 
elever, der skal videre i uddannelsessystemet i Aarhus. Efterskolerne får 
mange tilbud om samarbejde, så det kan være svært at få etableret nye 
samarbejder. 
 
Attraktivt studiemiljø 1B 
Der gøres allerede en del på skolen for at understøtte arrangementer på 
tværs af klasserne og på tværs af HF og STX.  
En elevrepræsentant i bestyrelsen kunne berette, at elevrådet er gode til at 
gøre noget også. Hun gjorde opmærksom på, at man evt. kan følge elevrådets 
facebookside.  
 
Der blev tidligere på året gennemført et projekt: ”Verdensmålsdage”, som var 
meget succesrigt. Her kom skolen på den anden ende. Desværre var det alene 
HF, der deltog, men der arbejdes på, at STX skal være med næste år. 
 
Faglig progression 1D 
I forhold til dette handleplanspunkt blev ønsket om en ny skemastruktur 
nævnt. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med dette. Bl.a. handler 
det om længere moduler og dermed færre fag pr. dag. 
 
Næste punkt på dagsordenen (pkt. 4) afstedkom, at emnet Røgfri Skoletid 
ønskes ind i handleplanen, ligesom det også ønskes, at projektet kommer til at 
fremgå af budgettet. 
 

4 Røgfri skoledag (17.15-
17.30) Elevernes punkt 

Nogle af skolens elevrådsrepræsentanter har deltaget i et fælles 
elevrådsmødemøde blandt Aarhus-gymnasierne om røgfri skoledag i Aarhus 
og kom med et oplæg på bestyrelsesmødet. 
 
Inden de gik i gang med deres oplæg, blev det pointeret, at det er ledelsen og 
bestyrelsen, der skal træffe beslutningen om røgfri skoletid eller ej og i 
samråd med lærerkollegiet. 
 
Korte pointer fra oplægget: 
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• Mange unge lærer at ryge i gymnasiet og op mod 80% ønsker at holde op 

med at ryge 
• Elevgruppen på Århus Akademi er meget bred. Der er eksempelvis en del i 

en ældre aldersgruppe, som har røget i længere tid, derfor bliver springet 
for Akademiet større end i de almene gymnasier 

• Nogen gav også udtryk for, at HF-eleverne er en anden målgruppe end de 
unge, der starter i det almene gymnasium med flere og andre udfor-
dringer, der kan gøre det svært at holde op med at ryge 

 
Løsningsforslag i forhold til at indføre den røgfri skoledag på en positiv måde 
var der mange af. Alle handlede om at substituere med noget andet, noget 
der kan skabe fællesskab, noget man kan være sammen om i pauser og 
frikvarterer. Der var også enighed om fra ”elevrøddernes” side, at der ikke 
skal laves skræmmekampagner, men at kampagnerne i stedet skal være 
positive. Og et samarbejde med kommunen om rygestop vil blive hilst 
velkommen.  
 
Der blev fra bestyrelsens side givet udtryk for, at det vil være fint, hvis 
Danmarks største HF-skole går i front med røgfri skoledag, og der var også 
enighed om, at på et tidspunkt kommer det alligevel. 
 
Men selvfølgelig er der også ”aber-dabeis” i et sådant tiltag. 
Lærerrepræsentanterne kan se for sig, at lærerne kommer til at løbe rundt og 
håndhæve sanktioner, og de vil i sagens natur helst bruge deres tid på 
undervisning. 
 
Og hvad med caféer og fester? Blev der spurgt. Dette blev drøftet, og man 
kom til enighed om, at disse skal friholdes i første omgang, ellers vil springet 
blive for stort.  
 
Det blev bemærket, at Aarhus HF og VUC har meldt fra til projektet Røgfri 
Skoledag, og der blev stillet spørgsmål ved, om det kan få konsekvenser for 
Århus Akademis optag. 
 
Der blev taget følgende principbeslutning: 
Skolen skal gå pragmatisk og roligt til værks i forhold til projektet, og der skal 
ikke jagtes elever langt uden for matriklen. Det skal foregå på en sådan måde, 
at der skabes et godt omdømme og ejerskab til projektet. Der skal være klar 
og entydig kommunikation. Ledelsen skal sammen med en arbejdsgruppe 
beslutte, hvordan røgfriheden skal udmøntes. Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe, der skal forberede implementering fra den 1.8.2020 
 

5 Cheflønramme (17.30-
17.40) 
 

Der er udarbejdet ”Principper for overgang til ny cheflønaftale på Århus 
akademi (bilag 5). De overordnede principper blev godkendt, og der arbejdes 
videre med den konkrete udmøntning.  

6 Indledende overvejelser 
om investeringsplan 
(17.40-17.50) 

Der ønskes en tilkendegivelse af, hvilke investeringer/projekter der skal 
prioriteres. 
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 Det blev udtrykt, at der er tale om et dokument, der kan arbejdes videre på, 

og at de forskellige investeringsønsker er et udkomme af ønsker på 
strategiseminar, fra elevrådet, PSU osv.  
 
Det blev under drøftelserne bemærket, at investeringer som disse plejer at 
skulle drøftes i MIO, før bestyrelsen tager stilling. Og det blev pointeret, at 
oversigten skal betragtes som en bruttoliste, der kan prioriteres i. Bestyrelsen 
skal alene komme med kommentarer til denne bruttoliste, som herefter skal 
drøftes i MIO. Der er kun tale om første skridt, der er ikke lagt op til 
beslutninger endnu. 
 
Der blev givet udtryk for, at det er godt at have et konkret udkast til 
investeringsplan at arbejde med, og mange gav udtryk for, at det er vigtigt, at 
der bliver lavet investeringer, som lærere og elever får glæde af, noget som 
kan være attraktivt for et godt studiemiljø. For forholdsvis få midler kan man 
ofte få stor virkning i forhold til studiemiljøet. 
 
Der blev spurgt til, om der er budgetteret med midler til investeringer, til 
hvilket der blev svaret nej, men at skolen har likviditeten til, at man kan tale 
om det. 
 
Der blev talt om nye el-tavler - som desværre er en nødvendighed at investere 
i, om kantinen og udenomsarealerne hertil, som ville give kæmpe synlighed, 
og der blev eksempelvis talt om at fjerne overdækningen i gården og gøre den 
mere ”grøn” samt at renovere salen. 
 
Konkluderende vil der blive sigtet på at lave investeringer, der bliver synlige 
og brugbare for elever og medarbejdere. Og når ønskerne er blevet lidt mere 
konkrete, skal der udarbejdes mere detaljerede overslag over, hvad de 
forskellige tiltag vil komme til at koste. 
 
Investeringsplanen skal være et tema på næste bestyrelsesmøde. Der er 
opbakning til at bruge ressourcer, og det skal helst være noget, der betyder 
synlige forbedringer for elever og lærere. 
 

7 Orienteringspunkter 
(17.50-18.00) 
 
1. Den kommende ETU 
2. Kapacitet på de 

gymnasiale 
ungdomsuddannelser 

3. Kampagne for det 2-
årige STX, ”nogle 
gange er 2 bare bedre 
end 3” tjek STX.nu 

4. Overgang til Teams 
og Outlook 

Der blev alene orienteret om punkt 2 - kapacitet på de gymnasiale 
ungdomsuddannelser - pga. manglende tid. 
 
Rektor kunne meddele, at der er stor politisk bevågenhed om kapacitet og 
fordeling i forhold til de gymnasiale uddannelser. Og ”øjnene er stift rettet 
mod Aarhus”. Der er seriøse overvejelser om begrænsninger for de 
gymnasier, der er stor søgning til for at kunne levere elever til de skoler, der 
mangler elever. 
 
Der blev gjort særligt opmærksom på, at der tilsyneladende ser ud til at være 
indmeldt kapacitetsstigninger på HF-området i Aarhus. Dette følges tæt.  
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5. Overgang til digital 

fakturering  
6. Sprogprojekt – 

bevilling 
7. Markedsføring 
 

Et bestyrelsesmedlem gav udtryk for, at han finder, at det er synd for de unge 
mennesker, at denne gammeldags, planøkonomiske tankegang skal gå ud 
over dem. 
 
Der er indmeldt til et forpligtende samarbejde om kapacitet og fordeling. 
Århus Akademi har indmeldt 15 HF-klasser, og Regionen ventes at vende 
tilbage med svar lige efter jul.  

 Evt. - 
 Punkter til næste møde 

 
• Regnskab – revisor 

deltager 
• ETU-status og 

handleplan 
• Investeringsønsker – 

prioritering 
• It-sikkerhed 
• Optagelsen – de 

første tal 

Tema – Investeringsplan 

 


