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Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag d. 22. marts, 2017 kl. 16.30 med følgende dagsor-

den. 

 

1. Årsrapport og revisionsprotokollat. (Bilag 2, 3 og 4)  

Ministeriet har i forbindelse regnskabsaflæggelsen 2016 udarbejdet en bestyrelsestjekliste, 

med krav om, at bestyrelsen udfylder og underskriver denne sammen med regnskab og revi-

sionsprotokol. Bestyrelsestjeklisten er et tillæg til ledelsespåtegningen på side 3 i årsrappor-

ten og uddyber kun de forhold som I også tidligere har forholdt jer til. Bestyrelsen står der-

for ikke til ansvar for yderligere forhold end de tidligere godkendte ved underskrift af års-

rapportens side 3. 

Bestyrelsestjeklisten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet, hvor punkterne vil blive af-

krydset, sammen med én forklaring herpå. 

Revisor vil være til stede under dette punkt. 

Punktet er til bestyrelsens godkendelse. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 07/02, 17. (bilag 1) 

 

3. Meddelelser. 

a. Status på elevoptag 2017 og klassedannelse. 

b. Fordeling af elever i Aarhus området 

c. Gymnasiereform. Siden sidst. Høring af Bekendtgørelse og læreplaner 

d. Elevrådet. 

 

 

4. Lokalesituationen. Perspektiver (bilag 5) 
Med oprettelsen af 7 1g klasser pr. 1/8 2017 vil der på skolen samlet være 21 klasser i næste 

skoleår. Vi har lige nu 15 standardlokaler og 7 faglokaler på skolen. Dertil kommer at vi le-

jer 2 standardlokaler på Campus. Dvs. at der alt i alt 24 lokaler inkl. lokalerne på Campus. 

Da nogle af faglokalerne ikke er indrettet som alm. lokaler og da nogle af klasserne jævnligt 

er opdelt i flere hold, er vores lokalekapacitet for lav.  

Vi kan i noget omfang anvende vores auditorium til klasseundervisning ligesom vi kan lave 

en klasse-bordopstilling i Vejledningslokalet. Dertil kommer at der er bestræbelser på at leje 

mere lokalekapacitet på Campus. 

I forhold til overvejelser om yderligere udvidelser vedlægges diverse befolkningsprognoser 

Der orienteres yderligere om denne problemstilling 

 

5. Evt.  

 

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30. 

 

 

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 

 


