Til bestyrelsen
Aarhus, den 24. november 2017
Der indkaldes til bestyrelsesmøde

Mandag den 4. december kl. 16 – 18.30, lokale 318
(der serveres frugt, vand, kaffe og kage)
med denne dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra den 25. september 2017 og velkommen til ny repræsentant for STXeleverne i bestyrelsen: Jesper Clement Aaløse fra 1x.

Orienteringspunkter:
2. Mette Jespersen, ny rektor på Århus Akademi, præsenterer sig selv.
3. Afslag på ansøgninger om at udbyde HF

Regionsrådet i Region Midt indstillede i september til Undervisningsministeriet, at Bjerringbro Gymnasium, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Favrskov Gymnasium og
Herningsholm Erhvervsskole godkendes til at udbyde HF fra næste skoleår. Undervisningsministeriet har givet afslag på alle disse ansøgninger om nye HF-udbudssteder
med henvisning til, at der, som vi også skrev i vores høringssvar, er ledig kapacitet på HF i
de pågældende geografiske områder: Det meddeles hermed, at undervisningsministeren
ikke kan godkende skolens ansøgning om at udbyde toårig hf. I afgørelsen er der lagt
vægt på, at den eksisterende ledige kapacitet ved de nuværende hfuddannelsessteder i
regionen bør udnyttes, så der ikke unødigt anvendes offentlige ressourcer på yderligere
kapacitetsopbygning, og så eksisterende udbud ikke bringes i fare.
Til gengæld har Steiner-skolen i Aarhus udbudt en ”Steiner-HF” fra august 2018.
4. Ændring i ungdomsuddannelsesbilledet i Aarhus
9/11 udsendte Langkær Gymnasium og Aarhus TECH en pressemeddelelse om, at de to uddannelsesinstitutioner planlægger en fusion med Aarhus TECH som den fortsættende skole i det
kommende skoleår.
Mulig betydning for sektoren.
5. HF-reformen
Erik Storm orienterer om, hvilke nyskabelser der er i reformen og hvordan, vi har valgt at implementere dem på Århus Akademi (uddannelsens opbygning, fagpakker, projekt- og praktikperioder, timepulje og evaluering)
6. Fagpakken ”HF it og eSport”
Ledelsen og Pædagogisk Strategisk Udvalg (PSU) har tidligere på året diskuteret, om vi skulle udbyde en fagpakke på HF (med fagene Matematik B og Informatik C) målrettet elever, der er inteSide 1 af 2

resseret i eSport. Sporten er i vækst og udbydes på mange efterskoler og ungdomsskoler og også
på 7 gymnasier i landet i dette skoleår. Der er derfor et potentiale i at tiltrække flere elever – før
andre HF-skoler eller gymnasier i området gør det.
I første omgang blev ideen droppet, fordi udstyret til sporten virkede for dyrt jf denne artikel om
erfaringerne fra Vejle: https://vafo.dk/vejle/Campus-Vejle-styrker-E-sport-center-med-nyt-kabeltil-580000-kroner/artikel/444980
Erfaringer fra Skive Gymnasium viser imidlertid, at udgifterne til udstyr ikke behøver at være så
store (400.000 kr. til afskrivning over 5 år for 30 "stationer"). Skive bruger endvidere firmaet
eSportservice til undervisning 2*3 timer om ugen til en timepris på 325 kr/timen. Vi har holdt
møde med og fået bekræftet, at vi kan få en lignende aftale med eSportservice.
Personalet er hørt og bakker op om idéen. Udstyret indkøbes kun, hvis der er elever, der ønsker
fagpakken. Der er ikke tale om en udvidelse af det af bestyrelsen godkendte udbud, men om en
ny navngivning af fagpakken Matematik B og Informatik C, der tidligere er udbudt under overskriften ”HF Tech”.
Fagpakkerne skulle indberettes til ministeriet 15/11 og Nanna Frost har forhåndsgodkendt denne
ændring.
En foreløbig beskrivelse af fagpakken ses i bilag 1.
7. Bestyrelsens sammensætning fra maj 2018.
Status og videre proces.
8. Elev- og personalesituationen (orientering ved Erik Storm)
9. Økonomiske nøgletal 2017 (bilag 2, der både indeholder nøgletal for 2017 og budget for 2018)
Der er en forventning om, at resultatet for 2017 ender med et overskud som budgetteret + de afsatte midler til selvforsikring (300.000 kr.), hvis der ikke bliver brug for disse midler inden 31/12.

Beslutningspunkter:
10. Budget 2018 (også bilag 2)
I bilaget er der først en prosadel, der forklarer, hvor og hvorfor forslaget afviger fra budget 2017.
Dernæst følger to oversigter over takstudviklingen, budgettet og endelig oversigt over forventet
elevtal.
Budgettet skal diskuteres med henblik på, at bestyrelsen skal beslutte et første budget for 2018.
11. Antimobbestrategi (bilag 3)
I en ny Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø hedder det: ”§ 1 b.
Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, fastsætter en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.”.
Det foreliggende forslag til antimobbestrategi er hørt i elevråd og samarbejdsudvalg og skal formelt godkendes af bestyrelsen.
Skolen skal i gang med at revidere studie- og ordensregler, og det kan i den forbindelse blive
nødvendigt at lave en ny udgave af antimobbestrategien

12. Eventuelt, herunder datoer for næste møder.
Venlig hilsen
Nanna Frost
Formand

/

Erik Storm
konstitueret rektor
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