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Referat fra skolebestyrelsesmøde d 12.9.18 
 

Til stede:  

 

Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Uffe Jensen (UJ), Erik Hy-

gum (EH), Karsten Geertsen (KG), Erik Mønster (EM), Niels Jensen (NJ), Tove Thomassen 

(TT), Kirstine Thordahl 2a (KT), Susanne Th. Jensen (SJ),  

 

Afbud fra: Inge Pedersen (IP), Ingeborg Beck Vejen, 3i, (IB) 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.16/5, 18. (bilag 1) 

 

Godkendt med underskrift. 

 

 

2. Meddelelser. 

 

a. Status på elevoptag og klassedannelse 2018 

Orientering fra BL om elevtal. Der er181 elever i 1.g, hvilket er et lidt vanskeligt tal, idet tallet 

ligger midt imellem oprettelse af 6 og 7 klasser. Hvis der oprettes 6 klasser, så vil klasserne 

blive overfyldt, og det vil blive vanskeliggjort at opfylde elevernes ønsker til studieretning. Med 

7 klasser vil flere elever få deres ønsker opfyldt, men økonomisk set er det en dårligere løsning. 

Hvis vi opretter 6 klasser, vil vi også få påtale fra ministeriet, idet vi overskrider den tilladte 

grænse for klassedannelse. 

TT: Måske er det også bedst i lokalområdet, at vores elever kan få opfyldt deres ønsker og også 

elevflytninger er lettere med de 7 klasser. 

HK: Vi kan heller ikke bare bortvise lokale elever, hvis der er 12 elever for meget. 

SJ: Måske kan det også være nyttigt rent politisk, at vi ikke kommer i den situation, at vi skal 

afvise elever fra vores område. De 7 klasser kan ses som en investering i, at vi forhåbentlig også 

fremadrettet får et pænt søgetal. 

 

b. Nyt fra Elevrådet 

KT: Vi har startet elevrådet og fået 1.g elever med. Vi har planlagt hyttetur til d 21.9, hvor vi 

rystes sammen og starter elevrådsarbejdet. Efter grundforløbet vil elevrådet sørge for, at der 

kommer repræsentanter fra alle klasser. 

HK: Hvad er programmet? 

Der er hygge samt stormøde, hvor grundlaget for elevrådet gennemgås, udvalg og aktiviteter be-

mandes. Scenen sættes fremadrettet for elevrådets arbejde. 

 

c. Nyt fra Bestyrelsesforeningen 

BE orienterede om arbejdet fra bestyrelsen i bestyrelsesforeningen, hvor han er medlem. BE 

valgte at gå i bestyrelsen for at få adgang til viden om de temaer, der er på vej ind i skolens ar-

bejde og virkelighed. Bestyrelsesforeningen er således tæt på ministeriet. ETU kommer snart i 

en obligatorisk form, idet de datamæssige forhold er ved at være bragt i orden. BE har brugt OG 

praksis mht. ETU som input til ministeriets arbejde. 

TT: Bliver de kommende ETU koblet til CPR nr.? BE: pt. uafklaret. 
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BE: 2%-besparelser fortsætter, hvilket ikke var de bedste nyheder. Desuden forslag om frie sko-

ler, hvor skolerne får mere selvbestemmelse. BL: måske kan det betyde at vi får et friere studie-

retningsudbud, hvilket kan betyde, at vi også kan oprette EUX som et frit gymnasium. Men pt 

ville der være dårlig økonomi i et sådant tiltag. Der er pt 25 gymnasier, der kan søge om at blive 

et såkaldt frigymnasium. Vi skal nok overveje om vi på sigt skal være et af de 25 gymnasier. 

HK: Lidt besynderlig at man lige efter begrænsning af studieretninger nu vil til at løsne op – vi 

må fremadrettet se på de økonomiske konsekvenser og muligheder. BL: måske kan vi på sigt få 

mulighed for at oprette en HHX-studieretning. 

BE: Også tanker om at åbne op for sammenlægningsmuligheder kommer vi på sigt til at for-

holde os til. 

NJ: Hvad siger elevgrundlaget ift. evt. oprettelse af HHX. BL: Pt er der sandsynligvis ikke de 

store muligheder, idet alt skal foregå i samarbejde med de eksisterende institutioner. 

NJ: Hvad er det for en bevægelse mod fusioner, vi ser? BE: Det er hovedsageligt erhvervssko-

lerne, der har haft økonomisk incitament til sammenlægninger. 

 

d. Deltagere ved skolebestyrelsesmøde – se vedhæftede bilag, som blev udleveret på 

mødet 

 

BL:I forhold til de gældende styredokumenter, så kan TAP - personale deltage periodisk eller 

hvor der er bestemte sager, der har relevans eller indhold; ellers ikke. 

NJ: Fremadrettet kan vi blot have det som et opmærksomhedspunkt, hvis der er emner, hvor det 

vil være relevant at invitere TAP personalet med. Vi kan også sørge for en løbende information 

til TAP, hvor det måtte være relevant. 

HK: I bestyrelsen ligger det i rammerne, at vi dels er udpegede og valgte medlemmer og lærerne 

har ikke suppleanter.  

EH: Som sådan er lærerne repræsentant for de ansatte, og fint med information til TAP 

 

 

Regnskabsopfølgning 2018. (bilag 2) 

 

Se endvidere skrivelse i bilag 2 

BL: Det økonomiske resultat pr. 31. juli 2018 udviser et overskud på kr. 5.151 tkr. For året 2018 

forventes et overskud på 345 tkr.  

Pt har skolen 562 STX-elever og ca. 15 EUX. Heraf er der 181 1.g elever. Det er disse elevtal, 

vi fremadrettet kommer til at lægge til grund for økonomien. 

BE: Der skal ikke meget fald til i elevtallet før økonomien er påvirket, så vi skal følge udviklin-

gen meget tæt. 

HK: Hvad skyldes forskellen på det oprindelige budget og opfølgningen? 

BL: Vi har nedjusteret udgifterne undervejs. I det nærværende oplæg bibeholder vi lærerbeman-

ding og barselsvikariaterne bliver også dækket. 

HK: Der er stadig tale om meget lille forskydning, så det ser i det hele taget fornuftigt og flot 

ud. 

EM: Er det tidligere underskud i medregnet i denne opfølgning? BL: Vi har stadig en positiv 

egenkapital, så det er der vi har modregnet underskuddet fra sidste år. Vi kan ikke hente pen-

gene ind til egenkapitalen på kort tid, det må ske over år. 

EH: Det bliver mere stramt de næste år, hvis elevtallet falder. 

NJ: Egenkapitalen skal helst balanceres i forhold til, at vi stadig kan yde en god kerneydelse. 
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3. Resultatløn. Status 2017- 2018. Forslag til kontrakt 2018– 2019 (bilag 3 + 4+ 5) 
 

Som en del af reglerne i bemyndigelsesskrivelsen deltager BL ikke i denne del af mødet. 

Som indledning til punktet orienterede BE om, at resultatløn som det nuværende begreb, er et 

tema i bestyrelsesforeningen, så måske er der en opblødning på vej, så bestyrelsen på sigt selv 

kan agere mere frit i forhold til rammen. Men det foreliggende er der således tale om en form, 

som er meget detailstyret. 

BE: Der er tale om at vi med resultatlønnen kan sikre at skolernes ledelser kan få en passende 

løn. Det vi skal se på er resultatlønskontraktens 4 hovedområder. Der er på alle områder udtryk 

for en meget tilfredsstillende indsats, så jeg vil indstille, at vi udbetaler 95% af rammen.  

HK: Det er jo en del af ledernes løn, så vi skal ikke som bestyrelsen gå ind i en detailvurdering, 

men snarere have et overordnet blik.  

EH: Det er en form for incitamentsskabende system. 

NJ: Vi kan genkende de indsatsområder, der er beskrevet, så der er overensstemmelse. 

TT: Hvordan kan faggruppesamtaler/FS bidrage til at lærerne har mere tid til undervisning mere 

sammen med eleverne. 

SJ: Faggrupperne har i fællesskab udviklet undervisningsmateriale, som så kan give den enkelte 

lærer lidt bedre tid til undervisning. Ved FS er der tid til refleksion og efterfølgende skærpet fo-

kus for faggrupperne. 

 

BE: Bestyrelsen godkender hermed rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakten for 

skoleåret 17-18, samt resultatlønskontrakten for det kommende år 18-19.   

 

 

BL deltager igen i mødet. 

EH: Hvordan skal vi forholde os til fremtidens økonomi og elevtal? BE: Vi må tage det op som 

et mere langsigtet projekt. 

NJ: Det kan også være et fokuspunkt, hvad der sker over tid med den menneskelige kapital på 

en skole under nedskæringer. 

EH: Det er også vigtigt, hvordan vi håndterer besparelser og samtidigt fastholder den gode sko-

lekultur. 

BE: Vi må tilstræbe en mere langsigtet økonomisk vurdering og langtidsplanlægning, som også 

involverer skolens kultur. 

BL: Vi tager punktet op til næste bestyrelsesmøde i forbindelse med punktet om budgetlægning 

13.11 

 

 

4. Orientering om debat om gymnasiekapaciteten i Aarhus by. 
 

BL: orienterer om sagen. Langkær Gymnasium har søgt om fusionering med Århus Tech, hvil-

ket vil betyde at der kommer en STX-skole i den indre by. Som reaktion herpå har de 5 Århus-

skoler set et problem i, at der hermed kan ske en elevvandring fra dem. I forvejen har by sko-

lerne en for høj kapacitet ift. antallet af unge inden for bygrænsen, og dermed er deres fremti-

dige elevtal måske truet. Der er tale om, at der alt i alt er ca. 10 klasser for meget, så gymnasi-

erne uden for byen kan derved komme til at mangle elever, hvis de mange klasser skal i Aarhus 

skal fyldes 

Århusskolerne stiller spørgsmål ved, gennem kammeradvokaten, om regionen har hjemmel til at 

fastsætte kapaciteten, hvilket har betydet at samarbejdsklimaet pt er noget anstrengt. 

De regionale gymnasier er derefter gået sammen om at få byens kapacitet tilpasset det aktuelle 

elevtal gennem Region Midt. 
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Der har d.d. været samråd i Region Midt, hvor man tilstræber at finde løsning mht. kapacitets-

fastsættelse. Udfaldet af mødet er pt ikke kendt. 

EH: Den bedste model, hvad er den?  

BL: Måske en løsning, hvor kapaciteten i midtbyen fastsættes mere realistisk. 

HK: Vi skal huske, at har oplevet at OG skulle tage elever fra byen, som måske ikke havde øn-

sket det - så det er en vanskelig balance.  

BL: Vi skal til stadighed have en god skole, så eleverne kommer til skolen som deres valg. 

KT: Måske er det begrænset, hvor bekymret man skal være, eleverne vælger typisk det lokale 

gymnasium; også transporttid kan have betydning for os som elever. 

BE: bestyrelsesforeningen tager ikke parti i sagen mellem Århusskolerne og de regionale gym-

nasier. 

UN: Det er vigtigt, at der findes lokale muligheder for uddannelse og at dette sikres gennem de 

kommende aftaler. 

 

Evt. 

Intet. 

 

Kommende møder: tirs. 13/11, 2018, tors. 24/1, 2019, man. 18/3, 2019 

 

 

Referat til underskrift: 

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand    Rektor 

 

 

Karsten Geertsen    Uffe Jensen 

 

 

 

Hans Kjeldsen     Erik Mønster  

 

 

 

Inge Pedersen    Erik Hygum  

 

 

 

Niels Jensen     Tove Thomassen  

  

 

 

Ingeborg Beck Vejen 3i    Kirstine Thordahl 2a 

   

 

 

 

Referent: Susanne Th. Jensen 

 


