Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 4. december 2017

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Jesper Clement Aaløse, Camilla Lindgaard Trøjborg, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen, Ahmet Mizrak
og Tove Møller.
Afbud: Jonas Dahl, Susanne D. Jørgensen.
1. Underskrivelse af referat fra den 25. september 2017 og velkommen til ny repræsentant for STX- eleverne i bestyrelsen: Jesper Clement Aaløse fra 1x.
Referatet blev underskrevet.

Orienteringspunkter:
2. Mette Jespersen, ny rektor på Århus Akademi, præsenterer sig selv.
Mette Jespersen sagde i sin præsentation at hun ser Århus Akademi som en skole med stort potentiale, og
at hun ser muligheder for en forbedret hf-uddannelse gennem arbejdet med reformen. Endvidere ser hun
et spændende potentiale i det 2-årige stx i de forskydninger der sker i uddannelsesbilledet netop nu.
Mette Jespersen vil bruge den første tid som rektor på at lære skolen at kende, såvel ressourcer som udfordringer, og se nærmere på hvor langt skolen er nået med implementering af gymnasiereformen. Derefter vil hun gå i gang med at fastlægge hvad pejlemærkerne skal være fremadrettet. Hun ser det at udvikle
en skole som en kontinuerlig proces, hvor mål og midler ikke kan fastlægges en gang for alle.
Nanna Frost bød Mette Jespersen velkommen som rektor og udtrykte stor tilfredshed med ansættelsen.
Nanna Frost orienterede om at Mette Jespersen har fået en (elefant i) tiltrædelsesgave fra bestyrelsen, og
at Erik Storm har fået en gave fra bestyrelsen for sin store arbejdsindsats som konstitueret rektor. I den
forbindelse takkede bestyrelsesformanden Erik Storm for den måde han har løst opgaven på.
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.
Erik Storm orienterede: Normalt godkender UVM, når regionen har anbefalet et ja, så det er usædvanligt,
men positivt for os at alle ansøgere har fået afslag fra UVM. Steinerskolen må ifølge gymnasieloven udbyde
to-årigt hf uden eksamen. Erik Storm vurderer ikke at det er en stor konkurrent til ÅA, da det oftest vil være
elever der i forvejen er i Steinersystemet der søger uddannelsen.
Nanna Frost sagde at det er interessant at UVM ikke følger anbefalingen fra regionen.
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Mette Jespersen orienterede om at der har været en indsats fra de gymnasiale institutioner i region Midt,
blandt andet er der sendt et brev om sagen til UVM fra HF-rektorkredsen i region Midt.
Peter Hall mente at det er interessant med en minister der er parat til at gå egne veje. Det åbner muligheder for at vi kan søge dispensationer hvor det er relevant for os.

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.
Kort orientering ved Erik Storm og Mette Jespersen om den kommende fusion og mulige scenarier fremover.
Nanna Frost stillede spørgsmålet om det åbner for muligheder for Århus Akademi.
Peter Hall vurderede at det bliver en stor institution der omfatter næsten alle ungdomsuddannelser, men
at vores force er at vi har et godt studiemiljø, og at vi skal fortsætte med at gøre det vi er gode til.
Poul Højmose sagde at det er godt hvis det hjælper til at få spredt ikke-etnisk danske elever i Århusområdet
Mette Jespersen sagde at det er et åbent spørgsmål om det vil løse fordelingsproblematikken mht. tosprogede.
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 praktik-perioder, timepulje og
evaluering)

Erik Storm orienterede: Det vigtigste nye er at en almindelig Hf-eksamen ikke længere giver direkte adgang
til lange videregående uddannelser. Til gengæld har HF fået en mere tydelig profil. Der er stadigvæk mulighed for at supplere med fag så uddannelsen giver adgang til universitet og andre lange uddannelser. For
Århus Akademi giver det en klarere vejledningssituation i valget mellem hf og to-årigt stx. De to uddannelser får en tydeligere profil. Kommunikationen til ansøgerne har dog været vanskelig.
Der er kommet fagpakker (”studieretninger”) på hf. Med det store antal elever har vi mulighed for at udbyde et stort og varieret fagpakkeudbud. Det er et stort arbejde at etablere det nødvendige samarbejde med
de videregående uddannelser. Konstruktionen med fagpakker betyder at visse fag bliver trængte på hf når
reformen er fuldt udrullet, bl.a. filosofi, fransk og spansk.
Klasserne er i år delvist sammensat efter interessetilkendegivelse. På 2.år dannes nye klasser efter elevernes endelige valg. Dette giver mulighed for økonomisk optimering, men også udfordringer med det sociale
miljø i klasserne.
Vi har udbudt 3 udvidede fagpakker til elever der ønsker at søge ind på lange videregående uddannelser.
Det er en udfordring at de ekstra fag i den udvidede fagpakke alle skal ligge på 2.år, dette giver et meget
fyldt skema og et stort arbejdspres for eleverne.
Der er indført projekt- og praktikforløb som skal forberede eleverne på uddannelsesvalget. Nogle aktiviteter er interne, andre gennemføres i samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Det eksterne
samarbejde er både til gavn for eleverne, men også for os som institution idet det giver et bedre kendskab
til hf.
Eleverne skal nu til eksamen hvert semester, så eksamenerne spredes, og så elever der falder fra, har eksamener med videre i deres uddannelsesforløb. Dette giver store planlægningsmæssige udfordringer, bl.a.
får nogle lærere meget skæv arbejdsbelastning.
Der er indført en timepulje hvor timerne skal bruges til at udfordre og støtte den enkelte elev, især i det
skriftlige arbejde. Timerne er fordelt på obligatoriske og valgfrie aktiviteter.
Camilla Trøjborg påpegede at der mangler valgfrie timepulje-aktiviteter til midtergruppen.
Peter Hall mente at det er positivt at der sker nye ting. Det er et stort arbejde at udvikle og gennemføre
det, men med tiden får man skabeloner, så arbejdet lettes. De nye tiltag giver et positivt afbræk i den daglige undervisning.
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Mette Jespersen tilføjede at de nye elementer rummer perspektiver i forhold til lærersamarbejde og i forhold til studiemiljø på tværs af klasserne. Den udvidede fagpakke er meget krævende, og vi vil se på om
tilrettelæggelsen kan være anderledes.
Peter Hall støttede forslaget om at undersøge om den udvidede fagpakke kan tilrettelægges anderledes.
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 interesseret 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-kabel-til-580000kroner/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.

Erik Storm orienterede: Det er ikke en ny fagpakke i forhold til det tidligere godkendte udbud, men titlen
ændres, og frivillige e-sportsaktiviteter tilknyttes. Vi håber på at fagpakken har et rekrutteringspotentiale.
Pressemeddelelse om fagpakken udsendes om en måneds tid. Udgiften til det nødvendige udstyr kan afskrives, det vil derfor ikke belaste budgettet i større omfang. Vi håber på at kunne gøre e-sportsaktiviteterne fagligt relevante.
Johan P. Hansen sagde at det er et felt der er i hastig vækst, og at markedsføringsværdien er stor. Han tilbød at etablere kontakt til Counter Strike-holdet Astralis. Jesper Aaløse tilføjede at vi til gengæld kan være
en talentfabrik for dem
ES refererede at der er bekymring i personalegruppen for hvilken elevtype fagpakken vil tiltrække, og om
det vil påvirke skolens ry negativt.
Nanna Frost understregede at der ikke må slækkes på seriøsiteten, og at der skal være regler, der forebygger dette. Det er vigtigt at der er en faglig udvikling.
Peter Hall foreslog at vi gør det til noget særligt at blive optaget ved f.eks. at stille krav om en motiveret
ansøgning.
Mette Jespersen sagde at der kan være spillere der udskyder deres ungdomsuddannelse for at spille. Måske
kan vi tiltrække dem, på samme måde som andre sportsfolk. Vi kan understøtte at de samtidig får en uddannelse.
Jesper Aaløse spurgte til hvordan når man ud til de kommende elever. Han foreslog at tage kontakt til bloggere og Youtubere inden for feltet, og at undersøge muligt samarbejde med internet cafeer med gamerudstyr.
Peter Hall anbefalede at udsende pressemeddelelsen i december, så emnet kan diskuteres i familierne i
juleferien.
Johan P. Hansen anbefalede at undersøge hvor man kan ramme målgruppen med information.
7. Bestyrelsens sammensætning fra maj 2018.
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Status og videre proces.
Nanna Frost orienterede om at rektor og bestyrelsesformand vender tilbage med nyt om processen på bestyrelsesmødet i marts.

8. Elev- og personalesituationen (orientering ved Erik Storm)
Erik Storm orienterede: Tælledatoen er flyttet fra september til november, den indberettede klassekvotient
er for 1. hf: 27,75 og for 1.år på 2-årigt stx 22,3. Tallene er med det forbehold at de skal godkendes endeligt
af revisionen.
Der er ansat et par årsvikarer til religion efter jul pga. dobbelt antal religionshold i forårssemesteret. Dette
skyldes at gymnasiereformen har flyttet placeringen af religionsundervisningen på hf, og det kommende
semester er en overgang mellem gammel og ny ordning.
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.
Erik Storm orienterede: Årets resultat ser ud til at blive som budgetteret plus de 300.000 der er afsat til
selvforsikring. Der er forskydninger på de enkelte budgetposter, bl.a. er der brugt flere penge til lærercomputere og på møbler til elevområdet.
Peter Hall udtalte at det er positivt at overskuddet er begrænset.
Nanna Frost konstaterede at bestyrelsen er tilfreds med resultatet.

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.
Erik Storm orienterede: Budgettet sigter på et lille
overskud på 320.000. Taxameteret er reguleret for løn- og prisstigninger, hvorfor man ikke kan se en nedskæring direkte ved sammenligning med tidligere års taxametre. Alle lærere skal have 1,5 % mere i løn fra
og med december 2017, og bidrag til barselsfonden skal betales ud af taxameteret, hvor det tidligere blev
fratrukket før udbetaling.
Vi regner med en lille stigning i antal årselever, baseret på 2017-optaget. Der skal derfor ansættes nogle få
flere lærere efter sommerferien. Der er afsat penge til et pædagogisk seminar, som afholdes såfremt elevprognosen holder.
Psykolog-ordningen er nu konteret for sig selv i stedet for under lærerlønninger. Der er i øvrigt lang ventetid til psykologen.
Nanna Frost spurgte til om det vil det være en vigtig fastholdelsesindsats at give bedre mulighed for psykologhjælp? Det kan være problematisk med så lang ventetid.
Erik Storm uddybede at psykologen er på skolen to dage om ugen, og at ydelsen er købt fra et psykologhus.
Det er tvivlsomt om den nuværende psykolog kan øge arbejdstiden.
Mette Jespersen tilføjede at det er en udfordring på alle skoler at leve op til psykologbehovet. Der er et
projekt i gang med Århus Kommune for at koordinere tilbuddene. Det er vigtigt at undersøge om der er
ressourcer andre steder, f.eks. hos kommunen, vi kan bringe i spil i forhold til målgruppen.
Nanna Frost tilføjede at vi ikke kan betale for det som er andres ansvar, men at ventetiden forekommer for
lang.
Erik Storm fortalte at skolen tidligere har gjort brug af et tilbud om hjælp fra psykologistuderende. Ordningen er ikke aktiv pt. men vi vil gøre brug af den igen hvis den genetableres.
Erik Storm orienterede om at der er afsat mere til løn til ledelse og administration pga. rektoransættelse og
sygdom i administrationen.
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Nanna Frost udtrykte ønske om at udgifter til ledelse og administration adskilles tydeligere i budget og
regnskab.
Ahmet Mizrak sagde at vi følger konteringsvejledningen på området. Mette Jespersen tilføjede at der skal
ses på konteringsvejledningen inden længe.
Erik Storm sagde videre at med flere elever stiger betalingen til it-abonnementer, og der skal købes elektronisk arkiveringssystem for at overholde persondataloven.
Bidrag til barselsfonden er en ny post i budgettet.
I kantinen er der ansat en person på 20 timer ugentligt. Kantinen sælger mere, så denne udgift dækkes ind.
Der afsættes flere penge til vedligeholdelse af bygningerne.
Selvforsikringen er øget i forhold til det afsatte beløb i 2017, men stadigvæk under det anbefalede beløb.
Nanna Frost konkluderede at det er fornuftigt at samme elevtal er brugt som udgangspunkt for budgettet,
selv om 2017 var et godt år mht. elevoptag.
Bestyrelsen enedes om at vedtage det fremlagte budget.
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.
Peter Hall orienterede om at bestemmelserne i den nye lov har været gældende på folkeskoleområdet i en
del år. I Århus Akademis forslag til antimobbestrategi er der er taget udgangspunkt i materiale fra Dansk
Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Der skal også laves nye studie- og ordensregler og laves ny trivselsmåling i dette skoleår. I forlængelse af dette revideres strategien.
Erik Storm tilføjede at elevtrivselsundersøgelser viser at mobning ikke er et stort problem på Århus Akademi.
Nanna Frost anbefalede at strategien revideres hvert år.
Susanne spurgte til hvordan mobning af personale håndteres.
Peter Hall svarede at dette hører under Arbejdsmiljøloven.
Bestyrelsen tilsluttede sig og underskrev strategien.
12. Eventuelt, herunder datoer for næste møder.
Nanna Frost redegjorde for kommende mødedatoer. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 19.3. 2018.
Tiltrædelsesreception for rektor Mette Jespersen er fredag d. 26.1. kl. 15.00
Øvrige datoer kommer senere, når at den nye bemanding af bestyrelsen er på plads.

Referent: Tove Møller
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