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Gymnasium Grenaa Gymnasium 

Tid Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 17.00-19.00 

Sted Kippen, mødelokale 303, bygning 1431 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Antal personer/forplejning 13, kaffe/the/kage + sandwich, vand 

AU-bestyrelsesmedlem Anne Marie Kragh Pahuus, prodekan, Arts 

Kontaktperson Rektor Helene Bendorff Kristensen 

 

Dagsorden: 
17.00-17.15 Ankomst og kaffe/kage 

17.15-17.45 Oplæg og dialog v. prodekan Anne Marie Kragh 
Pahuus 
Samspil  mellem gymnasiet og universitetet, inkl. 
data vedr. Grenaa Gymnasium/Aarhus Universitet 

17.45-18.30 Tidligere elever 
Evt. møde og snak med tidligere studenter fra 
Grenaa Gymnasium, der nu studerer på Aarhus 
Universitet 
(En afklaring af hvem er ved at finde sted) 

18.30-19.00 Bestyrelsesmøde: 
1. Godkendelse og 

underskrivelse af referat fra 
bestyrelsesmødet den 10/12-
2019 

Materiale: Referat fra 2020-12-10 
 

2. Årsrapport vedr. GDPR 
Kort redegørelse ved HBK, da bestyrelsen 
skal orienteres som de ansvarlige for 
gymnasiet. Materiale: årsrapport om GDPR 

 
3. Midler til styrket 

efteruddannelse. 

https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1431
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Formanden orienterer bestyrelsen 
om den afgivne erklæring. 
Materiale: Erklæring om styrket 
efteruddannelse.(medbringes til 
mødet) 

 
4. Opfølgning på bestyrelsens 

temadag. 
Endelig afklaring af dato 4/6-
2020.  

 
Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder i skoleåret 
2019/20: 

• Tirsdag d.   10/9-2019   kl. 17.00 

• Tirsdag d. 10/12-2019   kl. 17.00 

• Tirsdag d.     4/2-2020   kl. 17.00 

• Tirsdag d.   24/3-2020   kl. 17.00 

• Fredag d.    12/6-2020  kl. 13.00   
Ændret til 4.6.2020 kl.13.00 

 

19.00-19.30 Afrunding og mad 

 

Referat: 

Afbud fra Niels Erik Iversen og Jacob Hørlyk 

 

Ad. Oplæg og dialog ved prodekan Anne Marie Kragh Pahuus. 

Aarhus Universitet startede i 1928 og flyttede ind i UNI-parken i 1933. Universitet har 

38.000 studerende og heraf er 1.800 pH.d.-studerende. Universitets samlede budget er 

på 6,6 mia. kr.,  og der publiceres omkring 6.000 forskningsartikler pr. år. Afdelingerne 

på Fuglsangsallé og Navitas flytter med tiden ind på det gamle Kommunehospital. 

De fleste studerende slutter af med en kandidatgrad. Der er åbnet op for, at man kan 

slutte med en bachelor og senere vende tilbage og tage en kandidat.   

Universitet henter især mange studerende fra Region Midt og et forholdsvist 

begrænset antal fra Sjælland.   

Universitet har en hjemmesidedel, der er rettet mod gymnasierne: 

https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/ 

https://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/
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Her kan kommende studerende og gymnasielærere hente information om 

samarbejdsmuligheder med universitetet   -  mange af de nævnte muligheder er også 

noget, Grenaa Gymnasium benytter sig af. 

 

Ad. Tidligere elever fra Grenaa Gymnasium. 

I 2019 var der 48 elever fra Grenaa Gymnasium, som startede på Aarhus Universitet. De 

havde et pænt højt gennemsnit på 8,8. To tidligere elever fortalte lidt om skiftet fra 

gymnasiet til universitetet: 

Josephine M. Gjern 3.w Student fra 2017 

Josephine startede lige efter sommerferien 2017 med at læse molekylærmedicin. Hun 

vil gerne tage en pH.d. og efterfølgende forske. 

Josephine vidste allerede inden gymnasiet, at hun ville være noget med ”molekyler”. U-

days i 2.g gav den endelige afklaring. 

 

Juliane Høgh 3.u (student fra 2017) 

Juliane tog et sabatår og var bl.a. lærervikar. Juliane startede på samfundsfag i 2018 

men skiftede efter et år til statskundskab. Hun vil gerne undervise og forske. Hun har 

allerede job som instruktor på statskundskab.  

Juliane blev især fanget af samfundsfag i gymnasiet.  

 

Begge piger gav udtryk for, at det de havde lært i gymnasiet er relevant for studiet. 

Oplevelsen af at starte på universitetet er, at det faglige niveau stiger hurtigt, og at det 

i starten tager ekstra tid at læse stoffet på engelsk. 

 

Ad. 1 

Referatet fra sidste møde d. 10/12-2019 blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 2 

Bestyrelsen har ansvar for, at der er styr på persondatasikkerheden. Gymnasiet har 

modtaget ”Årsrapport Persondatasikkerhed 2019”. Data-behandleraftalerne er på 

plads. ”Artikel 30” forordningen skal der arbejdes videre med.  Edderkoppespindet, der 

viser, hvad der sker på de enkelte områder, har rykket sig i den rigtige retning. 
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Gymnasiet er god til at få indhentet de nødvendige tilladelser i forbindelse med brug af 

billeder.  

Der mangler konsekvenspolitikker, hvis der sker brud på sikkerheden. 

Awerenesstræning for de enkelte medarbejder vil køre videre, da det er med til at 

styrke datasikkerheden.  

 

Ad. 3 

Formanden orienterede bestyrelsen om den afgivne erklæring om styrket 

efteruddannelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.  

 

Ad. 4 

Anne Marie taler med oplægsholderen inden næste bestyrelsesmøde og koordinerer 

det efterfølgende med formanden, så datoen kan fastlægges endeligt. 

 

Evt.      

  

Gymnasiet har modtaget 36 siders respons på 5 -years evaluation fra IBO. En flot 

evaluering med meget ros.  Et eksempel er TOK, der tager del i lokalsamfundet og 

tilskynder eleverne til refleksion. Der er ingen påbud men 3 forslag til forbedring. 

 

Finn vil stoppe efter sommerferien. Der skal findes en ny næstformand og et nyt 

bestyrelsesmedlem. Tænk over forslag frem til næste møde. Kontakt formanden, så 

kontakter formanden de foreslåede inden bestyrelsesmødet. Der er foreløbig foreslået 

2 personer.  

Det har ikke været kutyme, at et politisk valgt medlem kan være næstformand. 

Medarbejdervalgte medlemmer kan ikke vælges til næstformand. 

 

Tak til Aarhus Universitet for at bestyrelsen måtte komme på besøg. 


