
Bestyrelsesmøde nr. 10
Den 16. september 2020, kl. 15.00 – 17.30
Hasselager Allé 2, Viby

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
Vakant, elevrepræsentant, EUD
Lasse Beck Meinicke, undervisere
Mette Dyhl Prola, DI (virtuel)
Peter Hassert Nielsen, undervisere 
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Rune Holst Jakobsen, Aarhus Kommune
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: 
Peter Nordheim, Dansk Byggeri
Emilia Odgaard Magnasco, elevrepræsentant STX

Referent:
Annette Ernst Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Godkendelser:
Godkendelse af referat nr. 9 fra den 16. juni 2020
Godkendelse af dagsorden

Tidsangivelser: 
Orientering 5 min., drøftelse 30 min., tema 90 min., information 25 min..
Tidsangivelser er vejledende, og der indlægges en pause efter formandens ønske



Orientering: 

Fra bestyrelsesformand
Velkommen til Johanne Guldberg Winding.
Udkast til mødeplan for 2021.
Bilag: Udkast til mødeplan for 2021

Fra direktion 
-

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi
Resultatet for 1. halvår viser et overskud på 827 t. kr. mod et forventet underskud på 1.039 t. kr. Situationen omkring Covid-19 har påvirket regnskabet markant. og 
den væsentligste årsag til det bedre resultat skyldes et mindre forbrug af omkostninger, på grund af nedlukningen. Aktiviteten har ikke været påvirket markant, da der 
i stor udstrækning har været gennemført virtuel undervisning og på enkelte aktiviteter har vi modtaget tilskud for planlagte, men ikke gennemførte aktiviteter (AMU). 
Se baggrungsmateriale.

For året forventes et samlet resultat på 76 t. kr., hvilket næsten er identisk med det tidligere estimat. Især i 2. halvår forventes der markant færre aktiviteter, især som 
følge af et lavere optag på de gymnasiale uddannelser og en fortsat lav aktivitet på kursusområdet. Specielt omkring aktiviteter i forhold til grundskolerne arbejdes der 
landspolitisk med KL på at finde en løsning på denne problemstilling.

Tagudskiftning på Halmstadgade løb, som tidligere orienteret, ind i ingeniørmæssige problemstillinger. Disse er nu løst og projektet er igangsat. Den del som vedrører 
tagudskiftning på de administrative bygningsdele er under udførelse og afsluttes i uge 38 – indenfor det planlagte budget. Sidste fase for de resterende sektioner er 
p.t. i udbud og vi forventer ikke udfordringer med den økonomiske ramme. I forhold til gennemførelse er projektet udskudt til foråret 2021 på grund af vejrlig.



Nødbekendtgørelse
Nødbekendtgørelsen kan fremover træde i kraft for enkelte skoler og for enkelte hold, hvis der opstår en smittesituation, som ikke kan håndteres under den almindelige 
undervisningstilrettelæggelse. Det kræver, at skolen kan handle hurtigt og fleksibelt. Det er en bestyrelsesbeslutning at tage nødbekendtgørelsen i brug, og der skal ske en særskilt 
indmelding til UVM. Bestyrelsesformanden ønsker bestyrelsens bemyndigelse til at kunne træffe denne afgørelse sammen med direktøren. 

Bestyrelsens temadag den 29. oktober 
Temadagen er planlagt til at indeholde dels et komprimeret bestyrelseskursus ved Thomas Kurz Ankersen, DEG, dels en tilbagemelding fra arbejdsgruppen omkring markedsføring og 
rekruttering og endelig et tema omkring bæredygtighed på AARHUS TECH. Bestyrelsen bedes drøfte udkast til program.
Bilag: Udkast til program

Punkt til temadrøftelse:

Erhvervsuddannelser og corona 
Fokus rettes mod erhvervsuddannelserne, og hvordan udviklingen har været inden for disse uddannelser igennem de sidste år både hvad angår elevsøgning og praktiksituationen.  Vi 
vil komme ind på, hvordan skolen har håndteret corona-situationen på de praktiske uddannelser, og præsenterer en evaluering af den virtuelle undervisning i foråret, hvor over 300 
EUD-elever har deltaget i undersøgelsen. Erfaringerne fra denne er taget med i tilrettelæggelsen af det nye skoleår.  Oplægget vil indeholde eksempler på, hvor kreative underviserne 
har været, når der skulle laves virtuel praktisk undervisning. Oplægsholdere: Uddannelsesdirektør Gorm Ulrik Bertelsen og konsulent Charlotte Sandgaard. I forbindelse med dette 
punkt er der rundvisning på udvalgte uddannelsesområder på adressen Hasselager Allé 2. 

Punkter til information og orientering:

STX
Skolen har igennem lang tid anmodet om et møde med regionsrådsformand Anders Kühnau. Dette møde har nu endeligt været afholdt den 9.09.20. På mødet deltog Bo Sejer 
Frandsen, Lasse Munk Madsen og Annette Ernst Lauridsen. Fra Regionen deltog ud over Anders Kühnau, formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby, koncerndirektør 
Anders Kjærulff og sekretær Ruth Strøm. 
Vores formål med mødet var at give vores version af STX-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. Det blev 
aftalt, at Lasse og Annette skal mødes med Anders Kjærulff for at afsøge mulige samarbejdsflader. Dette møde afholdes mandag den 14. september. Der gives en mundtlig orientering.



Røgfri skoletid
Ungdomsuddannelserne i Aarhus er blevet opfordret til at indføre røgfri skoletid af borgmester Jacob Bundsgaard. Vi har valgt at deltage med vores gymnasiale uddannelser allerede 
fra dette skoleår. Røgfri skoletid indføres også på de øvrige gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Aarhus, og vi har deltaget i en fælles planlægning og forberedelse herunder hjælp til 
eleverne i forhold til rygestop kurser m.v. På EUD afventer vi lovgivningen, som skulle træde i kraft ved sommeren 2021. Røgfri skoletid gælder også for medarbejderne på de 
omhandlende adresser.

Tematisk tilsyn med lærerkompetencer 
Rutinemæssigt bliver enkelte skoler udtrukket til et tematisk tilsyn med lærerkompetencer. Det har vi været, og der har alene været en bemærkning til en enkelt undervisers 
dokumentation af undervisningskompetencer. Som det fremgår, er kandidaten blevet forsinket på grund af sygdom. Der er udarbejdet en handleplan for vedkommende, som 
ministeriet er tilfreds med. 
Bilag: Afslutningsbrev

Foreløbig kapacitetsindmelding
Den midlertidige lovgivning på STX-området er på grund af Covid-19 situationen i foråret forlænget, så den også er gældende for næste skoleårs optag, og derfor har vi allerede nu 
indmeldt foreløbige kapacitetsindmeldinger til Region Midt.
Samtlige de gymnasier, som sidste år blev pålagt et kapacitetsloft, har hævet kapaciteten. Den foreløbige kapacitetsindmelding er på 79 STX-klasser mod et gældende kapacitetsloft på 
68 klasser. Samlet stiger kapaciteten med 11 klasser (fordelt på 8 institutioner) svarende til en stigning i optagelseskapaciteten på 325 elever eller 16%. 
Det vil være naturligt at forvendte, at det politiske opgør mellem institutionerne, vi oplevede sidste år, vil blive gentaget igen næste år givet de foreløbige indmeldinger.
AARHUS GYMNASIUM har indmeldt den samme kapacitet som beskrevet i fusionsredegørelsen. Dette på trods af, at den faktuelle bygningsmæssige- og undervisningsmæssige 
kapacitet er større. De indmeldte kapaciteter er som følger: STX: 8 klasser (3 i Centrum og 5 i Tilst), HF: 2 klasser (Tilst) og Pre-IB: 2 klasser (Tilst). 
Bemærk at optagelseskapacitet opgives for institution og ikke udbudssted, jvn. optagelsesbekendtgørelsen.

Spørgeramme 2020 om indgåelse af finansielle produkter
Skolen har ikke indgået nogle af de oplistede finansielle produkter, og ledelsen har således svaret nej til samtlige spørgsmål i denne henvendelse. 
Bilag: Brev og besvarelse

Eventuelt
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 Udkast til mødeplan for bestyrelsen 2021 

 

Ordinære møder: 

Tirsdag den 2. februar 

Tirsdag den 23. marts 

Torsdag den 10. juni 

Onsdag den 15. september 

Tirsdag den 14. december 

 

Seminar: 

4. – 5. november  
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Bestyrelsens temadag den 29. oktober 2020 

Vi holder temadagen på Hotel Sabro Kro. Programmet starter torsdag den 29. oktober kl. 

8.00 med morgenmad og slutter fredag den 30. oktober med morgenmad. 

 

PROGRAM 

Torsdag den 29. oktober 2020   

Kl. 08.00 - 09.00:  Tjekke ind, morgenmad 

Kl. 09.00 - 12.00:  Komprimeret bestyrelseskursus ved Thomas Kurz Ankersen, 

Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier.  

Dette kursusforløb bygger ovenpå Lasse Munk Madsens oplæg 

om økonomi og styring af en erhvervsskole fra den 20. februar 

2020. 

Kl. 12.00 - 13.00:  Frokost 

Kl. 13.00 - 14.00 Oplæg fra arbejdsgruppe omkring markedsføring og rekrutte-

ring v/ Lotte Waltersdorff-Lassen og Mette Dyhl Prola 

Kl. 14.00 – 15.00 Diskussion af oplæg samt nedsættelse af to nye arbejdsgrup-

per: 

1. Digitalisering på AARHUS TECH 

2. Bæredygtighed på AARHUS TECH 

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffe og kage 

Kl. 15.30 – 18.00 Oplæg om forskellige aspekter af bæredygtighed på AARHUS 

TECH lige fra bygningsdrift til tema/indhold i undervisningen. 

Kl. 18.00- 19.00 Pause 

Kl. 19.00 -  Middag og socialt samvær 

 

Fredag den 30. oktober 2020 

Fra kl. Kl. 7.00 -  Morgenmad og afrejse 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

4. september 2020 

Sags nr.:20/10849 

 

 

 AARHUS TECH 

   

   

 

Tematisk tilsyn med lærerkompetencer - afslutningsbrev 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i skoleåret 2019/20 gennem-

ført et tematisk tilsyn med lærerkompetencer på det gymnasiale område, 

hvor AARHUS TECH blev udtaget.  

 

Tilsynet havde til formål at tilvejebringe et overblik over sektorens efter-

levelse af reglerne om pædagogikum, hvor hovedfokus var på at afdække, 

i hvilket omfang lærerne har gennemført den obligatoriske pædagogiske 

uddannelse (pædagogikum) inden for det første år af ansættelsen. 

 

AARHUS TECH har efter anmodning fra styrelsen indsendt oplysninger 

vedrørende lærernes ansættelsesforhold og gennemført pædagogikum, 

herunder anført, at institutionen har fire kandidater, som ikke har gen-

nemført pædagogikum inden for det første år af ansættelsen. 

 

Styrelsen anmodede herefter institutionen om at redegøre for årsagen til, 

at de pågældende kandidater ikke er påbegyndt pædagogikum inden for 

det første år af deres ansættelse, herunder relevante forhold i henhold til 

§ 3, stk. 3, i bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannel-

ser. 

 

Institutionens redegørelse 

AARHUS TECH fremsendte den 13. juni 2020 en redegørelse til styrel-

sen med relevante oplysninger om uddannelses- og ansættelsesmæssige 

forhold for de pågældende kandidater.  

Af redegørelsen fremgår det, at den ene kandidat mangler faglig kompe-

tence i sit undervisningsfag i forbindelse med sidefagsforlængelse. Det 

fremgår endvidere, at den pågældende kandidat har været sygemeldt i 

perioder, hvorfor faglig supplering har været udskudt. Kandidaten arbej-

der på nedsat tid for at få afsluttet det pågældende sidefag. 
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Det fremgår, at den pågældende kandidat skal påbegynde pædagogikum-

uddannelsen for skoleåret 2021/22. 

 

Af redegørelsen fremgår det endvidere, at tre øvrige kandidater har af-

sluttet pædagogikum i hhv. juni 2019 og 2020. 

 

Styrelsens vurdering 

Styrelsen tager det oplyste ad notam. Styrelsen bemærker, at fastansættel-

se af en lærer forudsætter at pågældende opfylder de faglige mindstekrav 

i undervisningsfagene, hvilket fremgår af § 56 i lov om de gymnasiale 

uddannelser. Det bemærkes endvidere, at det i særlige tilfælde er muligt 

for institutionen, at ansætte lærere uden faglig kompetence i tidsbegræn-

sede stillinger, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om pædagogikum i de 

gymnasiale uddannelser.  

 

Styrelsen skal på ovenstående baggrund henstille til, at AARHUS TECH 

hurtigst muligt sørger for, at den pågældende kandidat opnår faglig kom-

petence i sit undervisningsfag, jf. § 56 i lov om de gymnasiale uddannel-

ser. Styrelsen beder endvidere institutionen om at sikre, at pædagogikum 

igangsættes som oplyst.  

 

Styrelsen forventer, at AARHUS TECH følger ovenstående henstilling, 

hvorfor styrelsen på det foreliggende grundlag betragter tilsynssagen som 

afsluttet. 

 

Øvrigt 

Da tilsynet og stikprøvekontrollerne har vist, at der er udfordringer på 

området, vil styrelsen derfor have skærpet opmærksomhed herpå og føl-

ge udviklingen tæt i de kommende år. Ligeledes henstiller styrelsen til, at 

institutionens ledelse fortsat har skærpet opmærksomhed på området.  

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er institutionen vel-

kommen til at kontakte specialkonsulent Hanne Woller på tlf. 33 95 53 

35 eller på hanne.woller@stukuvm.dk. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Woller 

Specialkonsulent 

Kontor for Gymnasier 

Direkte tlf. +45 33 95 53 35 

Hanne.Woller@stukuvm.dk 

 

 

 

 

mailto:hanne.woller@stukuvm.dk


 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

26. august 2020 

Sags nr.:20/13958 

 

  Til bestyrelsen 

   

   

 

Høring om indgåelse af finansielle aftaler 

Rigsrevisionen kritiserede i efteråret 2019 de statsfinansierede selvejende 

institutioner for at indgå risikofyldte aftaler om renteswaps og afdragsfri-

hed, uden at risikoen var overvejet og begrundet. Samtidig blev Børne- 

og Undervisningsministeriet kritiseret for ikke at have ført et tiltrækkeligt 

tilsyn med institutionernes finansieringsforhold. 

 

I forlængelse af Rigsrevisionens kritik har regeringen besluttet at skærpe 

kravene til de statsfinansierede selvejende institutioner, når de optager 

lån. De skærpede krav vil blive reguleret i en bekendtgørelse, som for-

ventes at træde i kraft d. 1. januar 2021. Bekendtgørelsen forventes sendt 

i høring i løbet af efteråret 2020. 

 

Indtil bekendtgørelsen træder i kraft, overvåger Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet institutionernes indgåelse af:  

• Finansielle aftaler, som ikke til enhver tid kan indfries til kurs 105 el-

ler derunder, fx aftaler om renteswap og rentecap. 

• Aftaler om afdragsfrihed 

• Aftaler om lån i udenlandsk valuta bortset fra euro 

 

Styrelsen skal i forlængelse heraf bede bestyrelsen om at udfylde vedhæf-

tede Excel-skema. I skemaet skal bestyrelsen svare på, om institutionen i 

perioden efter 22. juni 2020 har indgået aftale om finansielle instrumen-

ter, afdragsfrihed og/eller lån i udenlandsk valuta bortset fra euro. End-

videre skal bestyrelsen svare på, om den har aktuelle planer om at indgå 

sådanne aftaler.  

 

De skraverede felter skal ikke udfyldes. Hvis der er indgået flere end 3 

aftaler, bedes I indsætte flere rækker, således at der udfyldes en række pr. 

aftale. Husk at skrive institutionsnummer og institutionens navn. 
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Hvis I har spørgsmål til udfyldelsen af det vedhæftede skema, er I vel-

kommen til at kontakte chefkonsulent Pia Nørskov Nielsen på tlf. nr. 33 

92 55 54 eller pia.norskov.nielsen@stukuvm.dk. 

 

Det vedhæftede skema bedes udfyldt og returneret til  

bygadm@stukuvm.dk senest tirsdag d. 8. september 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kristian Brink 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Center for Institutionsdrift og Administration 

 

 

mailto:pia.norskov.nielsen@stukuvm.dk
mailto:bygadm@stukuvm.dk


Institutions-
nummer: 281075
Institutionsnavn: AARHUS TECH

Finansielle instrumenter

Nej          
(sæt X)

Ja         
(sæt X)

Hvis ja, hvor 
mange aftaler 
er/forventes 
der indgået 

(indsæt antal)

Hvornår 
er/forventes 

aftalen/ 
aftalerne 
indgået? 

(indsæt dato)

Hvor stort et beløb 
omfatter 

aftalen/aftalerne? 
(oplys i hele kr.)

Hvor lang en periode 
dækker 

aftalen/aftalerne 
(indsæt antal år)

1
Har institutionen indgået en eller flere aftaler om finansielle instrumenter* såsom 
renteswap, rentecap, mv. i perioden efter 22. juni 2020? x
Aftale 1
Aftale 2
Aftale 3

2
Har institutionen aktuelle planer om at indgå aftale om tilkøb af finansielle 
produkter såsom renteswap, rentecap mv. ? x

Afdragsfrihed

3
Har institutionen indgået en eller flere aftaler om afdragsfrihed i perioden efter 
22. juni 2020? x
Aftale 1
Aftale 2
Aftale 3

4 Har institutionen aktuelle planer om at indgå aftale om afdragsfrihed? x

Lån i udenlandsk valuta

5
Har institutionen i perioden efter 22. juni 2020 indgået aftale om lån i udenlandsk 
valuta - bortset fra euro? x

6
Har institutionen aktuelle planer om at indgå aftale om at indgå lån i udenlandsk 
valuta - bortset fra euro? x
* Med finansielle instrumenter forstås finansielle aftaler, som ikke til enhver tid 
kan indfries til kurs 105 eller derunder.
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