
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 

Mødedato: 16. september 2020 

Tidspunkt: 15:00–17:30 

Sted: AARHUS TECH, Hasselager Allé 

Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/22. september 2020 

  

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Christian Sørensen, Connie Edith Simonsen, Johanne Guldberg Winding, Jesper Emanuel Jensen, Hans Chr. Lund, 
John Schødt Pedersen, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Rune Holst Jakobsen, 
Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen 

Afbud: Emilia Odgaard Magnasco, Thomas WEifenbach og Peter Nordheim 

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 16. september 2020 
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  Dagsorden 

1. Fra bestyrelsesformand 

2. Fra direktion 

3. Økonomi 

4. Nødbekendtgørelse 

5. Bestyrelsens temadag den 29. oktober 

6. Erhvervsuddannelser og Corona 

7. STX 

8. Røgfri skoletid 

9. Tematisk tilsyn med lærerkompetencer 

10. Spørgeramme 2020 om indgåelse af finansielle produkter 

11. Eventuelt 

 

 

Godkendelser 

Referat nr. 9 fra den 16. juni 2020 og dagsorden for dette møde blev god-

kendt. 
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Orientering:  

Fra bestyrelsesformand 

Velkommen til Johanne Guldberg Winding, der er HTX elev og går i 2.g på AARHUS GYMNASIUM, C. 

Mødeplanen er tilpasset formandens kalender. Hvis der er væsentlige indvendinger til mødeplanen, så giv Hanne Lindbo besked direkte. 

Fra direktion 

Intet til referat. 

 

Punkter til drøftelse og beslutning: 

Økonomi 

Der er udarbejdet en ny bestyrelsesrapportering, som på de to første sider giver et godt overblik over økonomien og udviklingen i aktiviteter år 

til dato. Der er stor usikkerhed i forhold til aktiviteter i dette efterår på grund af corona. Især i forhold til AMU-aktiviteter, som vi fik betaling for i 

foråret, hvis kurserne var planlagte, men ikke afholdt. Dette er ikke gældende for AMU-kurser i efteråret. Der er også stor usikkerhed omkring 

gennemførsel af introduktionsforløb og brobygning for grundskolerne her i efteråret. Denne problemstilling er landsdækkende og Under-

visningsministeriet er i dialog med KL omkring gennemførsel af aktiviteterne. 

Omkring likviditet er der et enkelt forbehold i forhold til indbetaling af penge til ny ferielov. Dette påvirker alene likviditeten og ikke regnskabet. 

Bestyrelsen godkendte regnskab og estimat. 
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Nødbekendtgørelse 

Bestyrelsen gav bestyrelsesformand og direktør bemyndigelse til i forening at tage beslutning om anvendelse af nødbekendtgørelsen, hvis det 

bliver nødvendigt på skolen som følge af covid19. 

Bestyrelsens temadag den 29. oktober  

Udkast til program blev godkendt. Der blev spurgt ind til, om der skulle være et igangsættende oplæg til arbejdsgruppen om Digitalisering – på 

samme måde som til arbejdsgruppen om Bæredygtighed. Det blev besluttet, at det igangsættende oplæg til Digitalisering ikke kommer med på 

dette seminar, men på et bestyrelsesmøde efterfølgende.  

Der kan være usikkerhed omkring muligheden for at kunne gennemføre hele eller dele af seminaret på grund af corona. Der bliver taget ende-

lig stilling til dette inden efterårsferien i uge 42, og Hanne Lindbo giver alle bestyrelsesmedlemmer direkte besked. 

 

Punkt til temadrøftelse: 

Erhvervsuddannelser og Corona 

Gorm Ulrik Bertelsen og Charlotte Sandgaard holdt oplæg omkring Erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH og især, hvordan Corona er 

blevet håndteret på de praktiske uddannelser.  

Der var ros til skolen for håndteringen og især for evaluering og analyse af den virtuelle undervisning i foråret, hvor skolen var lukket helt ned. 

Evalueringen skulle igangsættes hurtigt, da de berørte elever på GF2 ikke ville være på skolen efter sommerferien. Analysen er meget driftsori-

enteret og fremadrettet i forhold til, hvad kan vi umiddelbart bruge, når vi kommer i en lignende situation. Dette viste sig yderst relevant, da 

fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus blev udsat i op til 3 uger ved skolestart. Her er der handlet på alle parametre fra analy-

sen. 
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Punkter til information og orientering: 

STX 

Der har været afholdt møde med Anders Kühnau den 9.09.20. På mødet deltog Bo Sejer Frandsen, Lasse Munk Madsen og Annette Ernst 

Lauridsen. Fra regionen deltog ud over Anders Kühnau, Jørgen Nørby, Anders Kjærulff og Ruth Strøm.  

Vores formål med mødet var at give vores version af forløbet, da vi oplever, at regionen argumenterer ud fra et uoplyst grundlag – vi ville gøre 

det helt klart, hvilke konsekvenser den fortsatte chikane har for AARHUS TECH. Desuden ville vi opfordre til, at vi skrinlagde diskussionen fra 

begge sider for at komme ind i et mere konstruktivt samarbejde.  

Dette blev ikke mødets udfald. Anders Kühnau gjorde det klart, at betingelserne for fusionen ”ikke var groet i hans baghave”, og at han ikke 

ønskede at bruge politisk kapital på denne sag. Han sagde direkte, at den negative omtale vil fortsætte, indtil regionen får offentliggjort tal for 

elevfordeling mellem udbudssteder og dermed mulige argumenter for at lukke Dollerupvej. Det er klart for os, at dette er målet, uanset hvordan 

elevfordelingen er mellem de to adresser. Kühnau anerkendte, at det var en fejl, at AARHUS TECH ikke var blevet hørt, før regionsrådet be-

handlede og indsendte forslag om at lukke Dollerupvej, men ikke at beslutningen var forkert. 

Det blev aftalt, at Lasse Munk Madsen og Annette Ernst Lauridsen skulle mødes med Anders Kjærulff for at afsøge mulige samarbejdsflader. 

Dette møde blev afholdt mandag den 14. september kl. 8.30-9.30 med Anders Kjærulff og Henrik Lodberg. Mødet kom udelukkende til at 

handle om at forstå hinandens bevæggrunde. Der er aftalt et nyt møde. 

Bo Sejer Frandsen fremlagde en ændret pressestrategi. Fra ikke at gå offentligt i pressen, til at tage til genmæle herunder offentliggøre elevtal 

m.v. Ledelsen udarbejder et notat og et læserbrev om dette, som også sendes til alle regionsrådsmedlemmerne og ministeriet. Lasse Beck 

Meinicke fortalte, at der med udgangen af september, primo oktober vil ligget et lovudkast omkring elevfordeling. Den elevfordelingsmodel, der 

vil give det bedste resultat for AARHUS TECH, er en distriktsmodel. 

Der var opbakning til den nye pressestrategi fra bestyrelsen. 
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Røgfri skoletid  

Intet til referat. 

Tematisk tilsyn med lærerkompetencer 

Intet til referat. 

Spørgeramme 2020 om indgåelse af finansielle produkter 

Intet til referat. 

 

Eventuelt: 

Hanne Lindbo takkede for gaven fra bestyrelsen ved hendes 25-års jubilæum. 

DBU, nabo til AARHUS GYMNASIUM, Tilst, er ved at flytte – kunne blive en fin kostafdeling for IB. 

Hans Chr. Lund finder, atder bruges for meget tid på gymnasieområdet. 
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Bestyrelsens temadag den 29. oktober. 

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 27. november 2020 kl. 07.30 – 09.00                       
Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 16. december 2020, kl. 15.00 – 17.30. 

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter: 

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  

 
 

   
 
 

Bo Sejer Frandsen, formand  Morten Ib Rasmussen, næstformand  Mette Dyhl Prola 

  
 
 

  

Jesper Emanuel Jensen  Christian Sørensen  Vakant 

 
 

   
 
 

Hans Chr. Lund  Lasse Beck Meinicke   John Schødt Pedersen 

  
 
 

  

Thomas Weifenbach Jensen  Peter Nordheim  Emilia Odgaard Magnasco  

  
 
 

 
 
 

Peter Hassert Nielsen  Johanne Guldberg Winding  Connie Simonsen 

  
 
 

  

Rune Holst Jakobsen  Annette E. Lauridsen, direktør   
 


