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Referat af bestyrelsesmøde 

 
tirsdag den 17. november 2020 kl. 12:00-20:00 

 
Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand) 

Christina Bottke (CB) 
Ronni Tønder (RT) 
Helle Kloster (HK) (deltog virtuelt) 
Johnny Laursen (JL) (deltog virtuelt) 
Eva Rix (ER) 
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret) 
Johanne Hald Hansen (JH, ingen stemmeret) 
Viktoria Marie Mengel-Niemann (VM) 
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær) 
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)  

 Maria Strand (ST) 
 Jakob Peter Thomsen (TH) 
 
Afbud: Niels Vangkilde (NV) 
  
  
Dagsorden: 
1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1, 1.2) 
2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor 
3) Status elevtal og studieretningsvalg 
4) Kapacitet og optagelse 2021 (bilag 4.1, 4.2, 4.3) 
5) Økonomi - Status, drift og budget 2020 (bilag 5.1, 5.2) 
6) Eventuelt 
 
Bilag 
1.1 Referat fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2020 
1.2 Årshjul 2021 
4.1 Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse 2021-22 fra regionen 
4.2 Oversigt over kapacitetsforslag 
4.3 Høringssvar på forslag til kapacitetsfastsættelse 2021-22 
5.1 Samlet økonomibilag med status 2020 m.m. 
5.2 Overslag over budgetårene 2021-24, samt forslag til budget 2021 
 
 

________________________________________________________________________ 
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Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning (bilag 1.1, 1.2) 
Formanden bød velkommen. Bestyrelsen tog afsked med Victoria der var til sit 
sidste bestyrelsesmøde og formanden takkede for en god indsats. 
 

 
Ad pkt. 2 - Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og 
rektor 

 
Eleverne:  
Til sidste elevrådsmøde var Jacob Mejer fra DGS på besøg, han holdt et oplæg 
om hvad man kan bruge DGS til. Eleverne skal senere tage stilling til om de vil 
melde skolen ind i DGS igen. Klasserådet er ved at blive faset ud og tanken er, 
at elevrådsrepræsentanterne skal varetage den opgave i klasserne som 
klasserådet tidligere havde. Elevrådet diskuterer Corona. Elevrådet overvejer 
at etablere en pulje som eleverne vil kunne få midler fra hvis de har initiativer 
der kræver lidt økonomiske hjælp.  
 
Lærerne:  
I øjeblikket er lærerne kræfter fokuseret omkring starten af de nye 
studieretningsklasser. 
Man kan mærke lidt større udfordringer i arbejdet med klasserumskulturen i 
2g end normalt, der mangler lidt af det sammenhold der plejer at være 
sandsynligvis som en konsekvens af corona-aflysningerne af sociale 
arrangementer og studieture. 
Der har været bekymringer omkring corona, som man har skulle tackle. 
I næste uge, d. 26. november, holder vi en pædagogisk dag omkring 
karaktergivning for alle lærerne, hvor bl.a. Victoria og Johanne fra bestyrelsen 
skal holde et oplæg om hvordan det opleves af eleverne og af JD der har været 
ude at tale med alle 2g klasserne om hvordan bedømmelse og karaktergivning 
opleves. 
 
Ledelsen: 
Der har været bekymring blandt elever og lærere omkring corona, specielt i 
forbindelse med det udbrud der var før efterårsferien, hvor vi henover to uger 
oplevede smittede i 4 klasser og to lærere. Vi fik i praksis lært at håndtere 
smitten og efterfølgende har det vist sig, at de tiltag der blev gjort i den 
forbindelse virker. Oplevelsen i dag medio november er, at der er kommet lidt 
mere ro omkring det. 
 
 

Ad pkt. 3 – Status elevtal og studieretningsvalg 
SJ holdt oplæg … – se slide. 
 

 
Ad pkt. 4 –Kapacitet og optagelse 2021 (bilag 4.1, 4.2, 4.3) 

Regeringen kommer ikke med nye regler om optagelse som de oprindeligt 
havde ambition om inden dette års optag. Derfor ligger arbejdet igen hos 
regionen. 
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Lige nu handler det igen om kapacitet og regionsrådet har bestemt, at de på 
mødet d. 16. december vil fastlægge deres indstilling om kapacitet. 
Skanderborg Gymnasium forventer i 2021 1. prioritetsansøgninger fra 288 
elever (prognose – se høringsbrevet), da ungepopulationen i Skanderborg 
Kommune næste år er stor. Vi har derfor, som bekendt, indmeldt en 
optagelseskapacitet på 10 klasser for at kunne rumme dette antal. 
Regionen foreslår at vi får en kapacitetsbegrænsning til 9 klasser. Det vil med 
stor sandsynlighed betyde, at vi skal afvise elever bosat midt i Skanderborg 
Kommune. 
 
Regionens administration indstiller som det ene af to forslag, at Aarhus Techs 
STX-afdeling på Dollerupvej i Aarhus C får en kapacitet på nul klasser. Som 
konsekvens vil Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole tildeles én 
ekstra klasse og dermed for de skolers kun få en kapacitetsbegrænsning på én 
klasse hver. 
 
Vi har lavet høringssvar, hvori vi holder fast i at det skal være sådan, at elever 
der søger Skanderborg som 1. prioritet og som kommer fra Skanderborg 
kommune skal kunne optages på Skanderborg Gymnasium. Dette ligger helt i 
tråd med det som formanden for regionens Udvalg for regional udvikling 
Jørgen Nørby sagde på regionsrådsmødet 29. januar 2020. 
 
Vi forsøger at fortsætte debatten fra foråret og vi er gået sammen med de 
øvrige tre omegnsgymnasier i Rønde, Favrskov og Odder om et fælles møde 
med regionens koncerndirektør på området Anders Kjærulff. 
 
ER: Betyder det at man går udenom de øvrige Aarhus skoler, når vi laver en 
alliance med de andre omegnsgymnasier? 
JD: Aarhus gymnasierne har altid haft en alliance hvor de ikke har inviteret 
omegnsgymnasierne med, så det regner vi ikke med bliver et problem. 
 
Som vi har drøftet i bestyrelsen gentagne gange så har vi i 2020 optaget alle 1. 
prioritetsansøgere. Vi optog derfor 272 elever pr. maj 2020 på trods af at vi 
havde en kapacitet på 266. Vi orienterede regionen om det med den markering 
at det må være rimeligt i forhold til udmeldingen fra Jørgen Nørby samt den 
efterfølgende politiske behandling af optagelseskapacitet hvor vi som bekendt 
meget sent, d. 27. april 2020, fik meddelelse om at vi fik hævet 
optagelseskapaciteten til 266. Vi har ikke haft noget stort frafald i løbet af de 
første måneder af skoleåret og vi har stadig 263 elever i 1g, hvilket er 11 elever 
for mange i forhold til klasseloftet på 28 elever i gennemsnit. Bestyrelsen 
drøftede situationen og fastholdt, at vi skal kæmpe for at skolens 
optagelseskapacitet skal svare til antallet af unge i Skanderborg Kommune der 
ønsker at søge en STX-uddannelse på det lokale gymnasium. I 2020 burde 
dette have været 10 klasser, og på samme måde ser vi det i de kommende år 
hvor vi forventer større ungdomsårgange end i 2020. 
 
 

Ad pkt. 5 – Økonomi. Status, drift og budget 2020 (bilag 5.1, 5.2) 
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ST redegjorde for status 2020 (bilag 5.1). Der er ikke ændret i forhold til sidste 
bestyrelsesmøde. Det forventes at der bliver et overskud på op mod en halv 
million. Særligt en konto (nr. 36) skal bemærkes. De penge vi ikke kunne få 
retur i forbindelse med studierejsen er konteret her, det samme gælder 
udgifterne for den alternative undervisningsuge for 2g’erne. Det bliver samlet 
godt en halv million, som er en udgift skolen tager. Elevernes indbetalte penge 
gemmes til en tur i 3g. 
Der er penge til at lave nogle nye initiativer fx initiativer om digitalisering, 
initiativer der kan støtte de sproglige studieretninger, støtte de indsatser med 
sårbare unge eller andre særlige behov. Alt efter hvordan økonomien arter sig 
skal vi også kigge på hvorvidt og hvordan vi vil kunne arbejde på at få færre 
elever i den enkelte klasse.  
Der er hentet en del penge på lærerløn, da der i sommeren 2020 gik tre lærere 
på pension og ansat færre årsvikarer, uden der blev ansat nye lærere. 
 
ER: Er der taget højde for lokal løndannelse i budgettet? – JD: Ja det gør vi 
altid. 
ER: Hvorfor er der afsat 6 millioner til nyt musikhus, når bestyrelsen ellers 
tidligere har godkendt en udgift til 3,2 mio? 
JD: Der er overbudgetteret og desuden er der regnet udgifter med til inventar. 
Der er et tilbud hjemme på 3,2 mio. til selve bygningen. Vi regner ikke med at 
der bliver udgifter til inventar på 2,8 mio. der er budgetteret højt, men vi har 
valgt det for at være på den sikre side. Vi skal, så snart vi har valgt 
entreprenør i gang med den detaljerede planlægning hvor de relevante fag igen 
får mulighed for at hjælpe os til at vi får de bedst mulige og anvendelige nye 
lokaler. 
ER: Bestyrelsen burde have fået et bedre beslutningsforslag, da bygningen af 
musikhuset blev godkendt. 
MU: Er der budgetteret med indtægter fra fondsmidler? 
JD: Det er der ikke. 
RT: Man kunne godt budgettere med en indtægt, specielt når budgettet er sat 
så højt. Arbejdsgruppen med deltagelse fra bestyrelsen (RT og CB), der skal 
følge byggeriet vil løbende holde bestyrelsen orienteret. 
MU: Det bør indgå i budgettet at der forventes indtægter fra fondsmidler. 
 
VM spurgte til udgifterne til jubilæum hvor der er afsat 300.000 kr. 
 
Der er budgetteret med 9 nye 1g klasser, som er det regionen har indstillet, 
hvis skolen får lov at optage 10 klasser, vil budgettet blive justeret. Det vil give 
en forbedring af økonomien, hvis vi får en klasse mere. 
 
Der var forskellige opklarende spørgsmål til budgettet som blev besvaret. 
 
Bestyrelsen godkendte budgettet. Bestyrelsen forventer at blive underrettet, 
hvis der sker væsentlige ændringer. 
 
 

Ad pkt. 6 – Eventuelt 
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I forbindelse med skolens digitaliseringsstrategi må der være nogle muligheder 
for at hente midler udefra. Skolen henter allerede midler hjem til et 
digitaliseringsprojekt i samarbejde med Region Midt, og skolen vil være meget 
opmærksom på hvad der kan hentes af midler til i forbindelse med 
digitalisering. 
 
Forslag til møder 2021: 
Torsdag d. 28. januar kl. 14:00-16:00 (virtuelt møde) 
Tirsdag d. 23. marts kl. 12:00-16:00 
Tirsdag d. 11. maj kl. 12:00-16:00 
Tirsdag d. 15. juni kl. 14:00-16:00 (evt. virtuelt) 
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2020: 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Hanne Vibeke Sørensen   Christina Bottke 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Niels Vangkilde    Johnny Laursen 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Ronni Tønder     Helle Kloster 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Eva Rix    Morten Hilligsø Munk 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Johanne Hald Hansen   Viktoria Marie Mengel-Niemann  
 
 
_________________________________  
Jakob Thulesen Dahl (rektor)     
  
 
 
 
 
 

 
 
 


