Bestyrelsesmøde 110620

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 11. juni 2020
Deltagere:

Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, (Peter Hall),
Karina Schiørring Kristensen, Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Erik Storm
Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Peter Jellesen og Peter Hall, som evt. er med virtuelt

Tidspunkt:

Torsdag, den 11. juni 2020 kl. 16.00-18.00

Sted:

Mødet afholdes på Århus Akademi, lokale 130

_______________________________________________________________________________________

Dagsorden
Punkt 1

Godkendelse og underskrift af referat fra den 12. maj 2020 (16.00 – 16.05)
Bilag 1: Referat af møde den 12. maj 2020

Punkt 2.

Status på optag (16.05 – 16.10)
Bilag 2: Oversigt over aktuelt optag.

Punkt 3.

Nyt fra eleverne (16.10 – 16.20)

Punkt 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.
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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.
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.
Bilag 3. Strategi Århus Akademi 2019-2022
Bilag 4. Statusnotat – følger senere
Punkt 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.
Bilag 5: Notat om udlejning
Bilag 6: Udkast til lejekontrakt
Bilag 7: Kort over området til udlejning

Punkt 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 studie – og ordensreglerne:
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.
Bilag 8: Studie- og ordensregler for Århus Akademi
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Punkt 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.
Bilag 9: Justeret investeringsplan.
Bilag 10: Idéoplæg fra Holmris – forbedring af elevområder.

Punkt 7

Orientering (17.50 -17.55)
o
o
o
o

Punkt 8.

Status på supplering af bestyrelsen
Århus Akademi udtaget til kvalitetstilsyn
Oversigt over ekstraordinære merudgifter i forbindelse med skolelukning og tiltag med
smittespredning.
Statistik på elevfordeling (mere følger med bilag, som eftersendes
Bilag: 11

Eventuelt (17.55-18.00)

