
Bestyrelsesmøde nr. 14 - ekstraordinært
Den 29. april 2021, kl. 08.00 – 09.00
Mødet afholdes virtuelt

Deltagere:
Bo Sejer Frandsen, DI
Morten Ib Rasmussen, 3F
Christian Sørensen, 3F
Conni Simonsen, selvsupplerende
Hans Chr. Lund, Dansk Metal
Jesper Emanuel Jensen, Dansk El-Forbund
Johanne Guldberg Winding, elevrepræsentant HTX
John Schødt Pedersen, undervisere
Sune Svejbæk Lange, elevrepræsentant, EUD
Lasse Beck Meinicke, undervisere
Peter Hassert Nielsen, undervisere
Rune Holst Jakobsen, Aarhus Kommune
Peter Nordheim, Dansk Byggeri
Teresa Izabella Nørgaard Thomsen, elevrepræsentant
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud:
Mette Dyhl Prola, DI

Referent:
Annette Ernst Lauridsen og Lasse Munk Madsen



Punkt 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.

revet 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 indsendte 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.

Eventuelt:
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Bestyrelsen for Aarhus Tech (stx Dollerupvej) 

 

Afgørelse om tilbagekaldelse af udbudsgodkendelse af stx på Dol-

lerupvej 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en tilkendegivelse 

fra regionsrådet i Region Midtjylland, som vurderer, at Aarhus Tech’s 

stx-udbud på Dollerupvej bør nedlægges.  

 

Styrelsen sendte den 15. marts 2021 en partshøring til bestyrelsen for 

Aarhus Tech om, at børne- og undervisningsministeren påtænker at 

træffe afgørelse om, at udbudsgodkendelsen til Aarhus Tech’s stx-udbud 

på Dollerupvej tilbagekaldes med virkning fra og med skoleåret 2021/22. 

Det fremgår af partshøringen, at dette vil indebære, at der ikke længere 

kan optages ansøgere på adressen, men at alle nuværende elever får mu-

lighed for at færdiggøre uddannelsen inden for normeret tid på adressen. 

 

Styrelsen modtog den 29. marts 2021 et høringssvar fra bestyrelsen for 

Aarhus Tech. Af høringssvaret fremgår, at institutionen ikke vil kunne 

opretholde et bæredygtigt gymnasialt uddannelsestilbud med den fast-

lagte stx-kapacitet i Aarhus, såfremt stx på Dollerupvej lukkes. Aarhus 

Tech bekræfter hertil, at en lukning af stx på Dollerupvej vil medføre, at 

udbuddet i Tilst afvikles med virkning fra det kommende skoleår 

2021/22. Det fremgår endvidere af høringssvaret fra Aarhus Tech, hvor-

dan institutionen vil håndtere de nuværende elever på Dollerupvej og 

Tilst samt de elever, der har søgt om optag fra og med skoleåret 

2021/22.   

 

Det meddeles hermed, at børne- og undervisningsministeren nu har truf-

fet afgørelse om, at udbudsgodkendelsen til Aarhus Tech’s stx-udbud på 

Dollerupvej tilbagekaldes med virkning fra og med skoleåret 2021/22. 

Det bemærkes, at de nuværende elever på afdelingen – som allerede er 

påbegyndt deres uddannelse – kan fortsætte på adressen, indtil eleverne 

har afsluttet deres uddannelse, dog maksimalt svarende til dennes norme-

rede tid. 
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I den samlede vurdering er der lagt særligt vægt på regionsrådets tilken-

degivelse herom, herunder at der samlet set ikke vurderes at være et væ-

sentligt grundlag – henset til søgning samt almindelig udbudsdækning og 

kapacitet – for det pågældende stx-udbud på Dollerupvej. 

 

Ministeren har tidligere godkendt institutionen til udbud af stx, jf. § 1 i 

lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1294 af 2. september 2020, og kan således i medfør af samme be-

stemmelse træffe afgørelse om tilbagekaldelse af et udbud. 

 

Tilst 

Bestyrelsen for Aarhus Tech kan træffe afgørelse om at nedlægge afdelin-

gen i Tilst, men før bestyrelsen foretager en sådan eventuel beslutning, 

skal Aarhus Tech sørge for, at der foretages en høring af regionsrådet i 

Region Midtjylland for derved at sikre inddragelse af rådet, jf. § 34 a i lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. I henhold til § 34 a har 

regionsrådet til opgave at koordinere den samlede indsats i regionen for 

at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den 

geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, med 

henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle 

unge og voksne i regionen. Dette indebærer, at de uddannelsesansvarlige 

institutioner på ungdomsuddannelsesområdet skal inddrage regionsrå-

dene, inden der træffes beslutning om, at et eksisterende uddannelsessted 

nedlægges, herunder også inden beslutning om ophør med et udbud et 

givet uddannelsessted. Inddragelse af regionsrådene skal ske så tidligt 

som muligt, så regionsrådene får mulighed for at udøve deres koordine-

rende opgave.  

 

Det påhviler endvidere bestyrelsen for Aarhus Tech at sikre sig, at en 

eventuel beslutning om nedlæggelse af al uddannelsesaktivitet i bygnin-

gen i Tilst ikke vil kunne bringe institutionens videreførelse i fare.  

 

Bestyrelsen skal således – inden den træffer sin endelige beslutning om 

den fremtidige brug af bygningen i Tilst – sende en redegørelse til styrel-

sen om de økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning. 

 

Videre proces 

Styrelsen henstiller til, at Aarhus Tech i videst muligt omfang tager hen-

syn til elever såvel som ansatte på institutionen, og vil i umiddelbar for-

længelse af afgørelsen tage initiativ til et møde med Aarhus Tech om 

håndteringen af de berørte nuværende elever samt med regionen og for-

delingsudvalget om de berørte elever, der har søgt om optagelse på Aar-

hus Tech fra og med skoleåret 2021/22. 
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Med venlig hilsen 

 

Jens Refslund Poulsen 

Kontorchef 



 

AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N 

AARHUS TECH 
 
Halmstadgade 6 
8200 Aarhus N 
 
T 8937 3533 
 
mail@aarhustech.dk 

CVR-nr. 39747510 
EAN nr. 5798000554221 

aarhustech.dk 

 

Regionsrådet i Region Midtjylland 
 
Att.: Henning Tjørnelund 

23. april 2021 
Ref. AEL 

Høring af regionsrådet i Region Midtjylland 

Bestyrelsen på AARHUS TECH påtænker at nedlægge skolens udbudssted i Tilst 
samt udbud af stx og HF- uddannelsen. 

Med henvisning til brev af 22. april 2021 ”Afgørelse om tilbagekaldelse af udbuds-
godkendelse af stx på Dollerupvej” fra Børne- og Undervisningsministeriet skal be-
styrelsen på AARHUS TECH foretage en høring af regionsrådet i Region Midtjylland 
inden den endelige beslutning om nedlæggelse tages. 

Der henvises til tidligere fremsendte breve omhandlende denne problemstilling 
sendt til regionen, er vedlagt som bilag: 

 Høring vedrørende kapacitetsnedsættelse 2021/2022 fra den 13. november 2020 

 Høringssvar fra den 14. januar 2021 

I den tidligere korrespondance er konsekvenserne af en nedlæggelse af skolens ud-
bud på Dollerupvej oplistet. Ligeledes er oplistet, hvad der skal til, for at skolens ud-
bud i Tilst anses for at være pædagogisk bæredygtigt. Bestyrelsen fastholder, at det 
kræver en kapacitet på 6 klasser. 

Bestyrelsen ønsker i høringssvaret en tilkendegivelse af, om ministerens afgørelse 
har ændret ved regionens indstilling til elevfordeling og kapacitet i Aarhus.  

Høringssvar sendes til AARHUS TECH senest den 7. maj 2021 kl. 12.00 til Annette 
E. Lauridsen, ael@aarhustech.dk  

Med venlig hilsen 

         
Bo Sejer Frandsen    Annette Ernst Lauridsen  
Bestyrelsesformand   Direktør 
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