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Deltagere:  Erik Hygum (formand), Terje Vammen (næstformand), Andreas Vind, Jonna 
Fonnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Mette Jespersen, Erik Storm 
Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent) 
 

Afbud fra:  Emilie Lange Gregersen og Peter Jellesen  

Tidspunkt:   Torsdag, den 11. juni 2020 kl. 16.00-18.00 lokale 130 

 

 

Pkt. Dagsorden Referat 
1 Godkendelse og 

underskrift af 
referat fra den 12. 
maj 2020 (16.00 – 
16.05) 
 

Referat af den 12. maj blev godkendt uden kommentarer 

2 Status på optag 
(16.05 – 16.10) 
 
 

Ansøgerantallet fortsætter på et højere niveau end sidste år både på STX og især på 
HF. Når karaktererne fra folkeskoleansøgere kommer, og der har været afholdt 
optagelsesprøver, vil det vise sig, hvor mange, der ikke kan optages. Der kommer 
løbende nye ansøgere. Det blev aftalt, at bestyrelsen får en status ca. en gang om 
ugen. 
 
Da Århus Akademi regner med 11 ny HF-klasser, og der har været noget naturlig 
afgang samt nogle medarbejdere på orlov, skal der ansættes undervisere svarende til 
7 årsværk. Det er primært i naturfag, dansk, engelsk, historie og psykologi kunne 
Mette Jespersen meddele. Der er tale om en blanding af faste stillinger og 
midlertidige ansættelser. 
 
Der er pt. ca. 60 fastansatte undervisere på Århus Akademi. 
 
I forbindelse med det nye skoleår på gymnasierne har der været mange klager fra 
kommende elever/deres forældre over, at de ikke har fået ønsket om et bestemt 
gymnasium opfyldt. Århus Akademi har dog kun måttet sende nogle få ansøgere 
videre til andre gymnasier, og der er kommet nogle få 2. prioritetsansøgere til, som 
har valgt at takke ja til pladsen. 
 

3 Nyt fra eleverne 
(16.10 – 16.20) 
  
 

Begge elevrepræsentanterne meldte fra til mødet. 
 
Meget aktuelt blev der fortalt om den forestående dimission, som bliver noget 
anderledes i år. Retningslinjerne fra ministeriet er klassevis dimission med pårørende 
(højst 3 pårørende pr. dimittend.) 
 
Dimissionen kommer til at foregå efter en plan, hvor klasserne enkeltvis starter i 
salen i ca. ½ time, hvorefter de bliver ledt op på reposen for at blive fotograferet, og 
endelig bliver der afholdt en lille festlig reception for dem sammen med deres 



 
Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 11.06.20 
 

Side 2 af 8 
 

nærmeste lærere i skolens store klasselokaler, hvor der bliver serveret lidt bobler og 
petitfours. 
 
Der blev altså ingen dimissionsfest eller gallafest i år, men det er blevet godkendt, at 
dimittenderne må have den traditionelle studenterkørsel. 
 
Erik Hygum spørger ind til, hvordan det er gået med at få 1. årgang ind på skolen 
igen. 
 
Svaret var, at det var som, da 2. årgang kom ind. Der var stort fremmøde. Dog viste 
det sig ret hurtigt, at fraværet steg meget og til et højere niveau, end det plejer. 
 
Det blev påpeget, at nogle elever faktisk har haft det godt med fjernundervisning, 
mens andre har været ensomme og virkelig har trængt til at komme tilbage. 
 
Eleverne har skullet have vurderingssamtaler samtidig med, at de har skullet gå i 
skole, de har følt, at de har været til eksamen hver gang. 
 
Peter Hall påpegede, at man håber, at vi kan køre en normal skole efter 
sommerferien, det er vigtigt for eleverne, at de kommer i skole med det samme. Til 
dette svarede Mette Jespersen, at det allerede nu er besluttet, at 2. årgang starter op 
den 10. august, mens 1. årgang først starter tirsdag den 11. august i håb om, at 
afstandskravet ikke er det samme efter sommerferien. 
  
 

4 Strategiopfølgning 
(16.20-17.20) 

Sagsfremstilling:  
 
I maj 2019 vedtog bestyrelsen strategien for Århus Akademi 2019-22 
 
Indsatsområderne er: 
  
1. Fokus på eleverne 

a. Før de starter 
b. Undervejs i uddannelserne 
c. Det vores elever kommer videre med – den faglige 

progression 
2. Udsyn og forandring 
3. Samarbejde 

 
Under hvert område er der opstillet en række konkrete måder, hvorpå 
vi som skole vil arbejde for at opnå positive resultater inden for disse 
indsatsområder.  
 
Der er i vedlagte bilag lavet en kort status på arbejdet i dette skoleår. 
Der er på denne baggrund lavet en kort vurdering af, resultaterne 
inden for det enkelte områder. Der er derudover opstillet bud på 
handlinger i det kommende skoleår.  
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Det skal bemærkes at denne opstilling ikke er blevet behandlet internt 
på skolen i de sædvanlige fora. Der er afholdt strategiseminar med alle 
lærere i februar, men opsamlingen og det opfølgende arbejde er 
blevet stærkt begrænset grundet Covid-19 situationen.   

 
 
Først understregede Mette Jespersen, at når der skal laves et 
strategiopfølgningsdokument, som det fremsendte, ville det under normale 
omstændigheder have været hørt i de forskellige organer på skolen. Dette dokument 
bærer præg af strategidagene i februar, som fandt sted lige inden Corona-
nedlukningen. Noget skal helt sikkert genbesøges og justeres i forhold til de 
indsatser, der er blevet lavet. 
 
Der blev trukket følgende frem fra strategiopfølgningsdokumentet: 
 
Fokus på kommende elever 
Det er dejligt, at der tegner sig en fremgang i ansøgningerne til Århus Akademi.  
 
I forhold til brobygning er det lykkedes at etablere brobygning til den 2-årige STX som 
et nyt tiltag. 
 
En stor udfordring har været kontakten til grundskoler og efterskoler, som Århus 
Akademi ikke er lykkedes så godt med. Mette Jespersen kunne fortælle, at der inde i 
brobygningssystemet er en debat om kontakten til grundskoler. Det er dog de 3-årige 
STX-skoler, der er med i dette. 
 
Der er en udfordring med skolens hjemmeside, som ikke performer så godt længere. 
Det blev i den forbindelse påpeget, at der er nogen i vores ”omgangskreds”, der 
virkelig arbejder hårdt på den front. 
 
Ny hjemmeside er et større projekt, og der vil blive taget noget dokumentation på 
det med til septembermødet. 
 
Der skal i forbindelse med hjemmesiden og de sociale medier, også arbejdes mere 
med Facebook, Instagram og måske Snapchat. 
 
Attraktivt studiemiljø 
Der er flere indsatser under dette punkt.  
 
Arbejdet med det fysiske studiemiljø står lidt i stampe, da intentionen var, at det 
skulle understøttes af elevrådet. Se materialet fra Holmris vedr. forhal og lokale 130 
(hvor dette møde blev afholdt) 
 
Mht. til genovervejelsen af studieture, er der blevet arbejdet med dette, og Peter 
Hall havde følgende status på dette: 
 
Som udgangspunkt vil skolen gerne gennemføre studieture igen. Der er god 
opbakning fra lærerkollegiet. Desuden er projektet blevet hjulpet lidt på vej af 
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ministeren, har omtalt studieture som en integreret del af et gymnasieforløb. Det er 
meldt ud, at egenbetalingen for studieture må være ca. kr. 3.000.  
 
På strategiseminaret kom der mange bud på, hvad man kan foretage sig fagligt på 
studieture, og man lagde sig fast på tre storbyer, nemlig London, Berlin og Bruxelles. 
På workshoppen blev der lavet en idébank til de forskellige destinationer. 
 
Der er allerede sket det i planlægningen, at studieturen flytter til efteråret på 2. 
årgang (hvor turen til København plejer at ligge), og at turen til København kommer 
til at lige om foråret på 1. årgang. Dette betyder, at turen til København for den 2. 
årgang, der starter efter sommerferien fastholdes, men at der fra 2021 om efteråret 
bliver studietur til udlandet for 2. årgang. 
 
Gennemførsel 
Århus Akademi har udfordringer med gennemførsel.  
Skolen er udtaget til et forløb med læringskonsulenter med baggrund i det store STX-
frafald på 2017 årgangen. 
 
I forhold til gennemførsel skal skolen i gang med forskellige projekter. Erik 
Rasmussen fortalte, at mentorordningen bliver udvidet med mentorer, som deltager 
på klassen. Derudover er der aftalt et ADHD-forløb med CSV, hvor vi deltager i et 
gruppeforløb af 8 gange med titlen ”Kaptajn i eget liv”.  
 
Der vil også blive etableret dobbeltlærerordninger i nogle klasser/fag, og der vil blive 
etableret kollegial supervision angående adfærd i klasserne. 
 
Mødestrukturen i forhold til klassemøderne vil blive ændret og vil blive i et mere tæt 
samarbejde med klassens undervisere. 
 
Terje Vammen indskød her en bemærkning om, at når man starter så mange 
projekter op, er det vigtigt også at følge op på, hvad der virker godt.  
 
Der blev stillet spørgsmål ved, om det er frivilligt for elever at deltage i disse 
projekter. 
 
Erik Rasmussen svarede til dette, at det selvfølgelig er frivilligt, om man vil have sin 
mentor med ind i klassen, og om man vil deltage i gruppesamtaler mv. 
 
Der blev efterfølgende talt lidt om det SPS-projekt, som har været gennemført på 
Tradium i Randers. Skolen vil prioritere at komme i gang med at arbejde mere på 
dette område. 
 
Erik Hygum gav udtryk for, at det er spændende med alt det datamateriale, der nu 
kan generes med det nye regneark til opfølgning af fravær/gennemførsel. Og 
hvordan dette kan bruges systematisk. Det skal bruges til gavn for eleverne.  
 
Mette Jespersen svarede, at det fremsendte materiale er lavet i løbet af sidste uge, 
og at bestyrelsen kan tage det op på næste møde i september.  
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Terje Vammen supplerede med, at gennemførsel er vigtigt for skolen, og det er 
vigtigt, at man kommer helt ned i detaljen for at finde ud af, hvad man reelt har brug 
for. 
 
Jonna Fonnesbæk supplerede også med, at det er overraskende, hvor ens klasserne 
er i forhold til fravær. 
 
Mette Jespersen og Erik Rasmussen kommenterede dette med, at det er lidt 
anderledes i år, da der plejer at være større forskelle mellem klasserne. 
 
Halvdelen af skolens elever har fået en pædagogisk tilrettevisning, og mange har fået 
en partshøring om skriftlig advarsel, som er næste sanktion. Af grafen ses det, at der 
var styr på fraværet indtil jul. Men det typiske mønster er, at fraværet stiger henover 
året. 
 
Det blev også nævnt, at vi har modtaget projektmidler til at sprogprojekt, som 
gennemføres i samarbejde med SDU. Dette er grundet Corona blevet forlænget til at 
strække sig over efterårssemesteret 2020. 
 
Udsyn og forandring 
Dette indsatsområde er ikke beskrevet særlig dybdegående. Der er dog udarbejdet et 
spørgeskema til lærerne, som er sendt ud nu. Der kommer derfor mere om dette til 
septembermødet. 
 
Det blev dog nævnt, at verdensmålsdagene i oktober sidste år blev en stor succes, og 
at projektet gentages igen til oktober. 
 
Andreas Vind kommenterede, at der er grøde i mange ting på skolen, og at det ser ud 
til at der er megen involvering og opbakning på skolen. 
 
Den generelle holdning fra bestyrelsen er, at det ser spændende og fornuftigt ud. 
 
Mette Jespersen supplerede med, at der er et hængeparti med den professionelle 
kapital. Det skal der skubbes gang i nu. 
 
Erik Hygum samlede op med, at denne gennemgang af strategiopfølgningen er et bud 
på at følge op, når der ikke længere findes en resultatlønskontrakt. Og hertil spurgte 
Mette Jespersen, om det har en form, der kan bruges? Til dette var svaret, at 
strategien er dynamisk, og at det er godt med både skriftlig fremstilling og data. 
Jonna Fonnesbæk supplerede med, at man kunne arbejde med farver, som kan 
overskueliggøre, hvad de er nyt. 
 
Erik Hygum udtrykte tilfredshed med arbejdet, og trak arbejdet med 
skemastrukturen frem, som der har været arbejde i dybden med gennem længere 
tid, men som nu er lagt til side for i stedet at blive afløst af dobbeltlærerordning, da 
dette skønnes at være en bedre løsning. 
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Til dette supplerede Karina Kristensen, at det er hendes personlige holdning, at færre 
moduler om dagen, og dermed møde med færre klasser pr. dag ville have været en 
gevinst for den professionelle kapital. 
 

5 Anmodning om 
leje af 
parkeringsareal 
(17.20 -17.30 
 

Sagsfremstilling: 
Vi har, som det fremgik af bestyrelsesdagsorden fra den 17. marts, 
modtaget anmodning om leje af parkeringsareal. Bestyrelsen anmodes 
om at tage stilling til om vi ønsker at indgå en lejekontrakt.  
Indstilling:  
Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget og rektor 
til at indgå evt. lejekontrakt. Herunder at fastsætte de nærmere 
detaljer omkring udlejningsbetingelser.  

 
 
Der skal bygges ved siden af, på La Tour grunden. 
 
Det bliver vist Aarhus’ højeste bygning.  
 
Byggeprojektet vil gerne leje parkeringsarealet bag ved pedelboligen. Det er ikke 
optimalt, men hvis ikke skolen lejer arealet ud til dem, risikerer vi, at de lejer 
parkeringsareallet på Göteborg Allé, og så bliver generne meget større. 
 
I kontraktudkastet er der indskrevet en betingelse om, at hvis de lejer arealet bag 
pedelboligen, kan de ikke samtidig leje parkeringsarealet på Göteborg Allé. 
 
Rektor og formandskabet for bestyrelsen spurgte, om de har bestyrelsens opbakning 
til at forhandle kontrakt med byggeprojektet, og det blev der nikket ja til. 
 
Mette Jespersen indskød, at der bliver en 2-ugers periode, hvor byggeprojektet har 
brug for hele parkeringsarealet i en periode på 2 uger, og man vil prøve at sikre, at 
det kan foregå i en ferieperiode på skolen. 
 
Der havde været tale om, at skolen kunne få en multibane til gengæld for leje, men 
der er nu tale om ren betaling. Så kan der senere træffes beslutning om anvendelse 
af indtægten fra udlejningen.  
 
Konklusionen blev, at formandskabet og rektor får bemyndiget til at forhandle 
kontrakten. Alternativet er jo, at Göteborg Allé bliver en byggeplads. Jo mere der kan 
komme ind på arealet bag pedelboligen, desto færre gener. 
 
Desuden skal en advokat/fagperson se på kontrakten, så det sikres, at betingelserne 
er kan håndhæves. 
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6 Skolens studie- og 
ordensregler, 
konsekvensrettes 
til røgfri skoledag 
(17.30-17.40) 

Sagsfremstilling: 
 
På bestyrelsesmøde i december blev det besluttet at vi på Århus 
Akademi overgår til røg- og tobaksfri skoledag pr 1.8.2020.  
 
Skolens studie- og ordensregler skal som følge af dette 
konsekvensrettes. 
  

 Det foreslås at følgende fremover indgår i reglerne: 
 

Skoledagen på Århus Akademi er røg- og tobaksfri for både elever og 
alle ansatte på skoledage i tidsrummet 7.45 – 16.00 mandag til torsdag 
og i tidsrummet 8.00 – 14.30 om fredagen.   

 
Dette er gældende både på og uden for Akademiets matrikel, dog ikke i private 
hjem.  
 
Overgang til røgfri skoledag pr. 1. august 2020 blev drøftet. 
 
Udgangspunktet i forhold til tidsrum var 7.45-16.00 mandag til torsdag og 8.00-14.30 
om fredagen. Denne lempelse om fredagen har baggrund i fredagscaféer og fester 
på skolen, hvor det bliver meget svært at håndhæve reglerne. 
 
Selve ordlyden af studie- og ordensreglerne blev også drøftet. Karina Kristensen 
pointerede, at det er vigtigt, at studie- og ordensreglerne er til at forstå. 
 
Konklusionen blev 7.45-17.00 mandag til torsdag og 7.45-14.30 om fredagen, da 
skolen rent faktisk først lukker kl. 17.00, og der er kan være elever, der arbejder på 
skolen frem til da. 
 
Konklusionen blev også, at denne passus skal ud af studie- og ordensreglerne: ”dog 
ikke i private hjem”. 
 

7 Status på 
investeringsplan 
(17.40 -17.50) 

Sagsfremstilling:  
 
Der er sat gang i projektet med lovliggørelse af skolens el-
installationer. Dette er blevet et lidt mere omfattende projekt end 
først forudset. Projektet gennemføres hen og sommerferien og der er 
indgået kontrakt med selskabet Aura.  
 
Vi går i august gang med projektering i forhold til elevophold i forhal 
og kantine. Der nedsættes arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
elevrådet og fra lærergruppen, der skal arbejdes videre med et 
konkret oplæg. (evt. først beslutning om dette i august, når vi kender 
halvårsregnskabet) 
 
Desuden vil vi, hvis der er plads i vedligeholdelsesbudgettet i 2020 lave 
udskiftning af belysning i salen. Der er en del lamper der alligevel skal 
udskiftes og en overgang til Led – kan derfor med fordel påbegyndes. 
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Der er indgået kontrakt med AULA om nye el-tavler og arbejdet er i gang. 
 
Projekt med nyindretning af forhal og lokale 130 skal i gang. Eleverne efterlyser et 
socialt samlingspunkt. De synes, at salen er for stor og ikke særlig hyggelig. 
 
Mette Jespersen lægger op til, at projektet evt. kan tages i etaper. Bestyrelsen er af 
den mening, at projektets 1. etape skal i gang – det skal komme eleverne til gode, at 
økonomien er god. Overslag på pris på projektet er kr. 800.000. 
 
Det blev besluttet, at det tages op efter sommerferien, om 2. etape skal sættes i 
gang. 
 
 

8 Orientering (17.50 
-17.55) 
 

o Status på supplering af bestyrelsen 
o Århus Akademi udtaget til kvalitetstilsyn  
o Oversigt over ekstraordinære merudgifter i forbindelse med 

skolelukning og tiltag med smittespredning.  
o Statistik på elevfordeling (mere følger med bilag, som eftersendes 
 

Mette Jespersen er i gang med arbejdet med at få suppleret bestyrelsen med to nye 
medlemmer. Dels fra universitetet og dels fra kommunen. Der kommer mere om 
dette snarest. 
 
At Århus Akademi er udtaget til kvalitetstilsyn blev endnu en gang nævnt. Og Mette 
Jespersen gav udtryk for, at dette skal drøftes snarest. 
 

9 Eventuelt (17.55-
18.00) 
 

 

 


