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Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 den 6. decem-

ber 2018 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandens meddelelser 

4. Direktionens meddelelser 

5. Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen 

6. AMU udbud v/Annette E. Lauridsen 

7. Status på fusionen ved Annette E. Lauridsen 

8. Handleplan for øget gennemførsel på EUD v/Annette E. Laurid-

sen 

9. Eventuelt 

Ad 1 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 den 6 december 

2018 

Referat godkendt. 

Ad 2 

 

Godkendelse af dagsroden 

Dagsorden godkendt. 

Ad 3 

 

Formandens meddelelser 

Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats på 

STX og HTX er underskrevet og indsendt. 

AARHUS TECH har opfyldt sin forpligtigelse i forhold til forbrug af midler 

på efter- og videreuddannelse for underviserne på de gymnasiale ud-

dannelser. 

Ad 4 

 

Direktionens meddelelser 

 Status på udpegning til bestyrelsen fra Aarhus Kommune 
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Der er ikke kommet svar retur på skolens rykker til Aarhus Kommune. 

Der følges op igen. 

 

 Organisation 

Tillidsrepræsentant Peter Ølgaard fratræder sin stilling efter gensidig af-

tale, som er tilfredsstillende for Peter Ølgaard, Uddannelsesforbundet og 

AARHUS TECH. Parterne er enige om ikke at kommentere sagen yderli-

gere.   

 

 Afrapportering VEU-Center Østjylland – Peter Bæk har godkendt og 

underskrevet den sidste afrapportering. 

Som forventet indfriede skolerne ikke de sidste måltal for opsøgende ar-

bejde, idet alle VEU-Center aktiviteter efterhånden er lukket ned på de 

16 deltagende skoler. Det har betydet en forventet reduktion på 10% af 

tilskud. VEU-Center Østjylland er således nedlagt og lukket pr. 

31.12.2018. 

 

 Orientering om udfaldet af Mercantecs anmodning om at kunne ud-

lægge GF2 i uddannelsen til industritekniker til Tradium 

Undervisningsministeriet har givet afslag på ansøgning om udbud af 

GF2 på industriteknik i Randers. Afslag er givet pga. høringssvar ind-

sendt af AARHUS TECH og Aalborg Tech College. Udbud af industritek-

nik uddannelsen vurderes dækket af de allerede godkendte skolers ud-

bud i geografien.  

Ad 5 

 

Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen 

Budget blev gennemgået og det udviser et overskud på 200 t. kr. på drif-

ten. Budgettet er udarbejdet uden at medtage fusionstilskud og tilhø-

rende omkostninger, og er udtryk for, hvordan den almindelige drift for 

den nye institution forventes at være. 

Der er nedlagt 10 stillinger i AARHUS TECH Unge. Tidspunkt for tilpas-

ningen er tilrettelagt af hensyn til de opsagte medarbejdere. Deres mu-

lighed for at finde jobåbninger på andre uddannelsesinstitutioner er 

større så tidligt i foråret som muligt.   

Desuden er det bestyrelsens holdning, at tilpasninger skal effektueres så 

hurtigt som muligt for at sikre bestyrelsens råderum, set i forhold til det 

meget lille overskud, som budgettet for 2019 udviser. 
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Bestyrelsen godkendte budgettet. 

Ad 6 

 

AMU udbud v/Annette E. Lauridsen 

Der er udsendt indkaldelsesbrev fra Undervisningsministeriet i forbin-

delse med ny udbudsrunde for arbejdsmarkedskurser/AMU. Ansøg-

ningsfristen er den 18. marts 2019. På bestyrelsesmødet ønskes en 

drøftelse af skolens kommende AMU strategi og AMU udbud. Dette vil 

danne baggrund for skolens konkrete udbudsansøgning.  

Oplæg ved Niels Ole Kamp Jensen. 

Bestyrelsen godkendte direktionens anbefaling til ansøgning af FKB’er. 

I forhold til samarbejde om udbud og gennemførsel af AMU kurser er der 

både skolesamarbejder og samarbejde med virksomheder, som bliver 

indskrevet i ansøgningerne. 

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2019. 

Ad 7 

 

Status på fusionen ved Annette E. Lauridsen 

Der planlægges med udbud af GF1-EUX og HTX på adressen i Tilst fra 

sommeren 2019. Ligesom det planlægges at udbyde STX på adressen i 

Aarhus C.  

Det er de nye uddannelsestilbud, vi kan nå at etablere til sommeren 

2019. Efterfølgende skal dette udbud udvides med flere erhvervsuddan-

nelser i Tilst. De nye uddannelsestilbud er besluttet ud fra analyser af, 

hvad der skal til for at kunne opfange lokalområdets unge. 

De mere praktiske fusions- og integrationsopgaver så som IT, nye admi-

nistrative rutiner m.v. forløber som planlagt. 

De personalemæssige problemstillinger er præget af en usikkerhed om-

kring ansøgertallet til marts, og af den netop gennemførte nedlæggelse 

af stillinger bredt i AARHUS TECH Unge divisionen. 

Ad 8 Handleplan for øget gennemførsel på EUD v/Annette E. Lauridsen 

Som det fremgår, er det resultatet af mål 1 – Antal af elever, der vælger 

en Erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, AARHUS TECH har 

problemer med at indfri. Dette resultat har været faldende gennem de 

sidste år. 
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Denne problemstilling kan AARHUS TECH ikke løse alene, og det blev 

besluttet, at invitere Borgmester Jacob Bundsgaard og den nye skoledi-

rektør Martin Østergaard Christensen i Børn og Unge til et møde på 

AARHUS TECH om problemstillingen. 

Ad 9 Eventuelt 

Ros til skolen for Trends og Gastronomi for deres deltagelse ved udde-

ling af Michelin stjerne mandag aften den 18. februar 2019. 

 


