
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 14 
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Dagsorden 

Status på situationen omkring stx på AARHUS GYMNASIUM. 

Eventuelt 
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Punkter til orientering og drøftelse:  

På mødet gives en orientering omkring status på stx-situationen på AARHUS GYMNASIUM.  

Torsdag den 23. april modtog skolen ministerens afgørelsen på nedlæggelse af stx-udbud på Dollerupvej. Ministeren har besluttet at nedlægge 
såvel udbud som udbudssted – se bilag - Afgørelse, Aarhus Tech. 

Af brevet fremgår desuden betingelserne for eventuelt at nedlægge stx-udbud i Tilst. Det er bestyrelsen, der afgør dette, men inden en endelig 
beslutning kan tages, skal der foretages en høring af Regionsrådet i Region Midtjylland. Skolen sendte høringsbrev til regionen fredag den 24. 
april med svar frist den 7. maj – se bilag - Anmodning om høringssvar.  

Af såvel tidligere breve som høringsbrevet fremgår, at forudsætningen for at fortsætte med stx i Tilst er et bæredygtigt uddannelsesudbud såvel 
fagligt som pædagogisk og økonomisk.  

I denne uge er der fordelingsudvalgsmøde - som vil omhandle elevfordeling og kapacitet på baggrund af ministerens afgørelse – ligesom der i 
ministerens svar er planlagt et møde om sagen mellem skolen, regionen og ministeriet. Skolen er blevet indkaldt til møde med STUK både 
onsdag og torsdag i denne uge.  

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde vil ledelsen give en status på problemstillingen – herunder vurdering af de økonomiske konsekvenser, 
og hvad der kommer til at ske videre frem. 

Der kan og skal således ikke tages en beslutning om konsekvenserne af ministerens afgørelse på dette møde. 

 

Bo Sejer Frandsen redegjorde for, hvad der er sket siden ministerens afgørelse om at lukke skolens stx-udbud på Dollerupvej. Dels er der 
sendt et høringsbrev til regionen med svar frist den 7. maj, og dels har der været afholdt et møde med ministeriet onsdag den 28. april 2021, 
hvor indholdet primært var at klæde ministeriet på i forhold til baggrunden for vores bekymring for Tilst som et bæredygtigt stx-udbud.  

Budskabet fra AARHUS TECH er, at vores 1. prioritet er at kunne fortsætte vores aktiviteter i Tilst – men som situationen er for nuværende, ser 
det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Elevgrundlag og kapacitetsstyring i Aarhus giver ikke en sandsynlighed for, at elevvolumenen vil kunne 
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øges og fastholdes i Tilst, og de elever, som tvangsflyttes til Tilst, vil både på grund af geografisk afstand og ved hjælp af ventelister sive fra 
skolen, som vi desværre har set tidligere.  

Med den elevfordeling der er lagt op til i fordelingsudvalg Øst vil AARHUS GYMNASIUM, Tilst have 127 elever efter fordeling, hvoraf 29 bliver 
overført fra Dollerupvej. Hvis udviklingen ligner tidligere år, vil skolen i bedste fald ende med 3 små klasser, efter grundforløbet. Dette mener 
skolen ikke er et bæredygtigt elevvolumenen – ud fra en faglig og pædagogiske vurdering af mulighed for valg af studieretninger og valgfag.  

På mødet bad vi ministeriet om hjælp og gode ideer til at kunne fortsætte - vi kan ikke selv se, hvordan det kan lade sig gøre inden for de nu-
værende konditioner. 

Der blev spurgt til, hvordan økonomien bliver påvirket ved at fortsætte i Tilst. Lasse Munk Madsen svarede, at Tilst lokationen i 2021 forventes 
at give et negativt dækningsbidrag på 4.9 mio. kr. Det er dog primært de faglige og pædagogiske hensyn, der ligger til grund for skolens be-
kymring om at kunne fortsætte et udbud i Tilst.  

Der blev anført, at AARHUS TECH som erhvervsskole har mange andre uddannelser, og at der også er behov for at investerer i disse – det er 
ikke holdbart at fortsætte på lang sigt med at overføre midler for at opretholde et ikke bæredygtigt udbud.  

Fra medarbejderrepræsentanten fra Tilst blev det påpeget, at det vil være uheldigt at lukket et udbud lige før, der måske kommer en ny lovgiv-
ning på området. Ligeledes investeres der massivt i området i form af nye boligområder. Lasse Beck Meinicke mente godt, at skolen kunne 
køre videre et år, og lade rammerne for udbud og elevfordeling i den nye lovgivning afgøre udfaldet.  

 

Bo Sejer Frandsen lavede en opsamling – der er indkaldt til et møde umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde med ministeriet, regionen og 
AARHUS TECH. Herefter afventer skolen regionens høringssvar og derefter indkaldes til et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde. På dette 
møde vil der foreligge et grundigt materiale, som kan danne grundlag for bestyrelsens endelige beslutning. 

Det blev besluttet, at Hanne Lindbo udsender kopi af artikler fra nyhedsklip m.v. til hele bestyrelsen. 

Vedhæftet referatet er et kort notat fra mødet afholdt med ministeriet og regionen den 29. april 2021. 

 

 Eventuelt: 
Ingen bemærkninger. 
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Næste forretningsudvalgsmøde er mandag den 28. maj 2021 kl. 08.00 – 09.30                       
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. juni 2021, kl. 15.00 – 17.30. 

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

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