








Paderup d. 22. januar 2007.  
 

Indkaldelse til 1. møde i 
 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 – 19.30. 
 

Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs i mødet.  
 

I betragtning af dagsordenens længde vil vi mødets start spørge,  
om det kan lade sig gøre at forlænge mødet til kl. 20.00, hvis det bliver nødvendigt. 

 
Revisor Susanne Varrisboel, PriceWaterhouseCoopers, deltager i mødet. 

 
 Dagsorden 

0. Velkomst og præsentation 
Sammensætningen af bestyrelsen kan ses i bilag 1. 

1. 
 
./. 

Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. december 2006 er vedlagt til godkendelse, bilag 
2. Der er endvidere vedlagt det underskrevne referat fra bestyrelsesmøderne d. 16. 
november 2006, bilag 3. 

2. 
 
 

Udpegning af medlem ved selvsupplering (Beslutning). 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter § 4 stk. 1 skal bestyrelsen ved selvsupplering 
udpege et medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor. Udpegnin-
gen sker efter indstilling fra bestyrelsesformanden og efter en forudgående drøftelse i 
bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede senest sagen på bestyrelsesmødet d. 11. december 
2006. Der foreslås udpegning af Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole.  

3. 
 

Valg af formand (Beslutning). 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter § 12 stk. 1 skal bestyrelsen blandt de udefra-
kommende medlemmer vælge sin formand. 

4. 
 
./. 
 

Godkendelse af regnskabsinstruks (Beslutning). 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter § 17 stk. 3 skal bestyrelsen godkende en regn-
skabsinstruks for institutionen. Vedlagte forslag til regnskabsinstruks, bilag 4, er ud-
arbejdet i overensstemmelse med det af ministeriet udsendte paradigme for regn-
skabsinstruks. 
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5. 
 
 
 
./. 
 
 
./. 

Stillingtagen til overdragne aftaler og politikker (Beslutning). 
Den midlertidige bestyrelse har drøftet overdragelsen af aftaler og politikker på mø-
derne i august, september og november 2006. Det er den varige bestyrelse, der umid-
delbart efter overdragelsen skal tage stilling til fortsættelse eller eventuel opsigelse. 
Der to typer af overdragne aftaler og politikker. Problemstillingen er for de lokalt 
indgåede aftaler og politikker beskrevet i bilag 5. Problemstillingen for de amtsligt 
indgåede aftaler og politikker er beskrevet i bilag 6. Det lokale MED-udvalgs (sam-
arbejdsudvalg) behandling af sagen fremgår af punkt 1 i referatet fra MED-
udvalgsmødet d. 7. december 2006, bilag 7. Vedrørende seniorpuljeordningen er ved-
lagt en række bilag, samlet i bilag 8. 

6. 
 
./. 
 
 
 
./. 
 
 
 
 
./. 

Udgiftsbudget for 2007 (Beslutning). 
Paderup Gymnasium fik d. 14. december 2006 tilsendt det redigerede bevillingsbud-
get for 2007 fra Undervisningsministeriet, bilag 9. Bevillingen er en videreførelse af 
det amtslige budget for 2006 med enkelte justeringer. Den største justering er tilskud 
til administrativt personale, se rubrikken nederst på siden.  
 
I bilag 10 er en kort gennemgang af, hvordan bevillingsbudgettet er opbygget ud fra 
nuværende og fremtidigt forventede elevtal. Det sidste tal i bilag 9 er vores egen ud-
regning af, hvad den tildelte bevilling svarer til under forudsætning af uændret aktivi-
tet. 
 
I bilag 11 er et forslag til anvendelse af bevillingsbudgettet. Forslaget til anvendelse 
kaldes for udgiftsbudgettet. Det er kun i år vi får et decideret bevillingsbudget; fra 
2008 får vi grundbevilling og taxametertilskud, og skal selv foretage det skøn over 
elevtallet, som budgettet skal bygge på. Når søgetallene til august 2008 er kendte i 
slutningen af marts, kan bevillingsbudgettet for 2007 justeres for resten af året. Der 
vil derefter kun forekomme mindre justeringer. 

7. 
 

Strategioplæg vedr. værdigrundlag mm. (Drøftelse). 
Den midlertidige bestyrelsen drøftede på mødet d. 11. december de forskellige initia-
tiver og besluttede at vente med at iværksætte er større strategi til den nye bestyrelse 
er på plads og til budgettet for 2007 kendes bedre. Bestyrelsen bemyndigede rektor til 
at indlede et samarbejde med et konsulentfirma med henblik på at kunne udarbejde et 
strategioplæg til den nye bestyrelse i januar 2007. 
Der er vedlagt et strategioplæg, bilag 12. 

8. 
 
 
 
./. 
 
 

Elevoptagelse til næste skoleår (Orientering). 
Den midlertidige bestyrelse drøftede på mødet d. 11. december optagesituationen i 
2007 med udgangspunkt i den udsendte høringsudgave af optagebekendtgørelsen. 
Undervisningsministeriet har nu udsendt den færdige udgave af den nye optagelses-
bekendtgørelse, bilag 13. Bekendtgørelsens kapitel 8 beskriver den fremtidige proce-
dure for den årlige fastsættelse af den enkelte skoles optagekapacitet i form af elevan-
tal.  
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./. 

Det er i vedlagte mail fra Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet, bilag 14, 
oplyst, at optagekapaciteten i 2007 følger de tidligere amtsligt fastsatte kapaciteter. 
Bestyrelsen skal således ikke tage stilling til Paderup Gymnasiums optagekapacitet 
før til efteråret 2007, mhp. optaget i 2008.  

9. 
 
./. 

Forretningsorden for bestyrelsen (Orientering). 
Rektorforeningens sekretariat har udsendt en skabelon til forretningsorden, bilag 15, 
som ministeriet har fået tilsendt til kommentarer. Det foreslås, at bestyrelsen udsky-
der behandling af forretningsorden til det næste møde. 

10. Mødeplan for 2007.  
Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge en mødeplan for foråret 2007. Der foreslås en 
mødefrekvens på ca. 1 møde hver anden måned.  

11. Eventuelt. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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Udpegninger til den varige bestyrelse. 
 

Status pr. 22. januar 2007. 
 
 
I rækkefølge fra vedtægten: 
 
 
Dansk Industri Randers-Norddjurs: René Skjøde Andersen 
 
 
Danmarks privatskoleforening: Karsten Pedersen 
 
 
Region Midtjylland:  En fra Venstres partigruppe 
 
 
Selvsupplering videregående udd.: Roger Buch 
 
 
Kommunalbestyrelserne:  Intet nyt. 
 
 
Eleverne:   Kasper Fuhr Christensen  
   Kenneth Agerup Drap (uden stemmeret) 
 
 
Medarbejderne:  Kirsten G. Christensen 
   Hanne Ernstsen (uden stemmeret) 
 
 



Paderup d. 15. december 2006.  
 

Referat af 11. møde i 
 

Den midlertidige bestyrelse for Amtsgymnasiet i Paderup. 
 

Mandag d. 11. december 2006 kl. 17.00 – 19.30. 
 

Referatet er skrevet med kursiv under dagsordenspunkterne 
 

Revisor Susanne Varrisboel, PriceWaterhouseCoopers, deltog i mødet. 
 

 Dagsorden 

1. 
./. 
 
./. 

Godkendelse af referat og dagsorden. 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 16. november er vedlagt til godkendelse, bilag 1. 
Der er endvidere vedlagt de underskrevne referater fra bestyrelsesmøderne d. 25. sep-
tember, bilag 2, og d. 24. oktober, bilag 3. 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.november blev godkendt og underskrevet.  
Dette mødes dagsorden blev derefter godkendt. 

2. 
 
./. 

Vedtægt for den selvejende institution (Orientering). 
Undervisningsministeriet har godkendt vores vedtægter, som nu er påført et godken-
delsesstempel, bilag 4.  
 
Skolens vedtægter er blevet godkendt i ministeriet. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Overgang til den permanente bestyrelse (Beslutning). 
Anmodningerne om udpegning af bestyrelsesrepræsentanter fra de udpegningsberetti-
gede organisationer er afsendt. De sidste udpegninger forventes at komme i starten af 
januar.  
 
Den midlertidige bestyrelse skal beslutte overgangstidspunktet for skiftet fra den mid-
lertidige til den permanente bestyrelse. Ifølge vedtægterne § 20 fortsætter den midlerti-
dige bestyrelse indtil den permanente bestyrelse er udpeget.  
Bestyrelsen skal fastlægge en dato for bestyrelsesmødet i januar. 
 
Dansk Industri Randers-Norddjurs har udpeget René Skjøde Andersen. 
Dansk Privatskoleforening har udpeget Karsten Pedersen. 
Region Midtjylland og Kommunalbestyrelserne udpeger i begyndelsen af januar 2007. 
Eleverne har udpeget Kasper Fuhr Christensen og Kenneth Agerup Drap (uden stem-
meret). 
Personaler har udpeget Kirsten Glargaard Christensen og Hanne Ernstsen (uden 
stemmeret). 
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Kandidaten til selvsupplering fra de videregående uddannelser Roger Buch fra Jour-
nalisthøjskolen har accepteret. Det er dog den blivende bestyrelse der skal udpege 
denne kandidat.   
Første møde i den blivende bestyrelse blev fastsat til tirsdag den 30. januar 2007 kl. 
17.00. 

4. 
 
 
./. 
 

Værdigrundlag, profil mv. (Beslutning). 
Bestyrelsen drøftede på mødet i maj værdigrundlag og profil for Paderup Gymnasium.  
 
I bilag 5 beskrives de forskellige initiativer og der lægges op til drøftelse og beslutning 
om tidsplaner mv. 
 
Bestyrelsen drøftede de forskellige initiativer og besluttede at vente med at iværksætte 
er større strategi til den nye bestyrelse er på plads og til budgettet for 2007 kendes 
bedre. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indlede et samarbejde med et konsulent-
firma med henblik på at kunne udarbejde et strategioplæg til den nye bestyrelse i janu-
ar 2007.  

5. 
 
 
 
 

Budget 2007 (Drøftelse). 
Tilførslen af de sidste midler fra Undervisningsministeriet til budget 2007 er i skriven-
de stund endnu ikke kommet. Ifølge orienteringen fra ministeriet på landsrektormødet 
d. 24. november forventes bevillingen at komme i den første hele uge af december. 
Bestyrelsen bliver orienteret, hvis bevillingen kommer inden bestyrelsesmødet. 
 
Bestyrelsen skal drøfte muligheden for at gå ind i det nye år med et foreløbigt budget, 
som efterfølgende justeres af den permanente bestyrelse. 
 
Skolen har endnu ikke modtaget det endelige budget for 2007 fra Institutionsstyrelsen. 
Ledelsen forventer stadig, at budgettet får en størrelse, der sikrer driften i 2007. 

6. Selvejeproces (Orientering og drøftelse). 
Bestyrelsen besluttede på mødet d. 20. april at vælge PriceWaterhouseCoopers som 
rådgiver i forbindelse med overgangen til selveje. Revisor Susanne Varrisboel vil bl.a. 
rådgive bestyrelsen om udarbejdelsen af regnskabsinstruksen.  
 
Susanne Varrisboel uddelte et planchesæt om regnskabsinstruks og økonomistyring, 
som blev gennemgået. Regnskabsinstruksen skal vedtages af bestyrelsen på bestyrel-
sesmødet i januar.  

7. 
 
./. 

Optagekapacitet i fremtiden (Drøftelse). 
Undervisningsministeriet har udsendt en ny optagelsesbekendtgørelse til høring, bilag 
6. Bekendtgørelsens kapitel 8 beskriver den fremtidige procedure for den årlige fast-
sættelse af den enkelte skoles optagekapacitet i form af elevantal. Det forlyder dog fra 
ministeriet, at optage kapaciteten til foråret 2007 vil blive fastlagt ud fra de hidtidige 
amtslige kapacitetsfastsættelser, hvor Paderup Gymnasium har en samlet kapacitet på 
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18 klasser. Bestyrelsen skal drøfte optagesituationen til foråret 2007. 
 
JB uddelte en oversigt det faktiske antal klasser samt kapaciteten på gymnasierne i 
Århus Amt. Århus Amt har indberettet disse tal til undervisningsministeriet, og tallene 
vil blive benyttet til at fastsætte kapaciteten for næste skoleår.  

8. Eventuelt. 

 
 

Godkendt: 
 
 

______________________  _______________________ 
Karsten Pedersen, formand   Klaus Aalestrup 
  
 
 
______________________  _______________________ 
Poul Dahl    Kirsten G. Christensen 
 
 
______________________  _______________________ 
Kasper Fuhr Christensen   Jan Becher Sørensen, rektor 
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Bilag 4. 
 
Regnskabsinstruks for Paderup Gymnasium. 
 
 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter § 17, stk. 3 skal institutionens regnskabsføring følge 
de regler, der er fastsat af undervisningsministeren og en regnskabsinstruks godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af Paderup Gymnasiums formål, 
regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning 
om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens 
medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen indeholder ligeledes en beskrivelse af 
Paderup Gymnasiums anvendelse af edb-systemer i administrationen, herunder Navision Stat 
og Ibistic. 
 
Instruksen, som er ganske detaljeret, skal fordeles til de medarbejdere, der deltager i det 
daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver, samt indsendes til 
Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.  
 
Instruksen skal ligeledes godkendes af Paderup Gymnasiums revisor. Susanne Varrisboel fra 
PriceWaterhouseCoopers deltager i bestyrelsesmødet og har fået tilsendt regnskabsinstruksen 
til gennemsyn i forvejen.  
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Sagsnr.: 013.382.031

Forord 
Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med  

• Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen 
m.v. 

• Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.  

• Økonomistyrelsens vejledning af 21. marts 2001 om ændring af institutionsinstruks (nu: regn-
skabsinstruks) for institutioner, der overgår til Navision Stat samt paradigme for opstilling af 
kapitel 3 i institutionsinstruksen (nu: regnskabsinstruksen). 

Instruksen indeholder en beskrivelse af Paderup Gymnasiums formål, regnskabsmæssige organisation 
og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen 
og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. 

Instruksen er fordelt til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økono-
miopgaver og er indsendt til Undervisningsministeriet efter gældende regler. Instruksen er ligeledes 
indsendt til Rigsrevisionen til orientering. Instruksen vedligeholdes og ajourføres løbende.  

Instruksen er gyldig fra den 1. januar 2007. 

 

 

Den 31. januar 2007   Den 31. januar 2007 

 

 

_________________________  _________________________ 

Jan Becher Sørensen, rektor   Karsten Pedersen, bestyrelsesformand 
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Revisorerklæring 
Til bestyrelsen for Paderup Gymnasium og Undervisningsministeriet. 

Vi har gennemgået regnskabsinstruksen af [dato og år] for Paderup Gymnasium. 

Institutionens ledelse har ansvaret for, at forretningsgangene er udarbejdet i henhold til Finansministe-
riets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomisty-
relsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. 

Det er endvidere ledelsens ansvar, at forretningsgangene er betryggende. Det er vort ansvar at kontrol-
lere, at de beskrevne forretningsgange er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vej-
ledning. 

Det udførte arbejde 
Vi har sammenholdt regnskabsinstruksen med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vi har ikke 
undersøgt, hvorvidt regnskabsinstruksen er implementeret og efterlevet. 

Konklusion 
Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at regnskabsinstruksen er udarbejdet i henhold til 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. samt 
Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. 
 
Forbehold og/eller supplerende oplysninger 
 
 
 
Den 
 
 
 
___________________________________________________ 
Underskrift Susanne Varriesbøll, PriceWaterhouseCoopers Århus 
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Formål 
Paderup Gymnasium er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet i hen-
hold til: 

Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse m.v. 

Institutionen modtager tilskud i henhold til: 

For så vidt angår 2007: Finansloven jf. overgangsordning i henhold til Kommunalreformen. 

Fra og med 2008 bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2006 om tilskudsudbetaling m.v. til instituti-
oner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., der er udstedt i henhold til 
kapitel 5 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse m.v. 

Institutionens ledelse og virke er fastsat i de af Undervisningsministeriet godkendte vedtægter, jf. bilag 
1. 

Det overordnede formål er ifølge vedtægterne at udbyde den almene gymnasiale uddannelse, STX. 
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Organisation 
Paderup Gymnasium er beliggende på Apollovej 64, 8900 Randers. 

Paderup Gymnasiums bestyrelse har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. 

Det daglige ansvar har bestyrelsen overdraget til rektor, som sammen med inspektorerne, én ledende og 
to øvrige, udgør skolens daglige ledelse. 

Lærerne på Paderup Gymnasium refererer til den daglige ledelse. 

For hver faggruppe (fag) er der en fagrepræsentant blandt lærerne, som er budgetansvarlig i forhold til 
faggruppens budget til indkøb af undervisningsmidler til det enkelte fag. Denne fagrepræsentant skal 
godkende alle indkøb i faggruppen før kontorpersonalet bogfører og betaler fakturaen.  

Studie- og datavejledningen har på samme måde som faggrupperne en budgetansvarlig blandt lærerne, 
som skal godkende indkøb til henholdsvis studie- og datavejledningen før kontorpersonalet bogfører og 
betaler fakturaen. 

Som stabsfunktioner findes henholdsvis skolens kontorpersonale i Sekretariatet samt teknisk service-
personale og rengøringspersonale i Teknisk Service. Se organisationsdiagram i bilag 2. 

Paderup Gymnasium har sammen med en række andre skoler etableret et driftsfællesskab med henblik 
på IT-support. Aftalen om IT-supportcentret forefindes på skolens kontor. 

Paderup Gymnasiums IT-anvendelse er nærmere beskrevet i instruksens kapitel 3. 

Paderup Gymnasium udfører selv alle regnskabs- og økonomiopgaver undtagen lønadministrationen, 
som er udliciteret til Silkeborg Data. Aftalen med SD Lønadministration forefindes på skolens kontor. 
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1. Regnskabsmæssig organisering og principper 

1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 
Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med institutionens 
vedtægter, jf. bilag 1. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirk-
somhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvar-
lig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. 

Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinjer for rektors virksomhed. Bestyrelsen har bemyndiget 
rektor til at udøve beføjelser, der organisatorisk er tillagt bestyrelsen på følgende områder: [Her angives 
eventuelle områder]. 

Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet 
ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Herudover er rektor 
ansvarlig for: 

• At institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og ret-
ningslinjer 

• At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler 

• [Øvrige to til tre væsentlige ansvarsområder for institutionschefen bedes angivet]. 

Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer.   

I Rektors fravær varetages rektors funktioner af den ledende inspektor. 

Under rektor varetager inspektorerne og sekretariatet personaleadministrative opgaver, mens den le-
dende inspektor og Sekretariatet varetager institutionens regnskabsopgaver.  

Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: 

• Den Ledende inspektor leder og fordeler arbejdet i økonomifunktionen og udarbejder sammen 
med Økonomimedarbejderen budgetter samt periode og årsregnskaber. I økonomimedarbejde-
rens fravær fungerer den Ledende inspektor som 2. godkender i forhold til bogføringen i Navi-
sion Stat og frigivelse af betalinger i JNE-systemet (Jyske Netbank Erhverv). 

• Økonomimedarbejderen har det daglige overblik over institutionens økonomi og har ansvaret 
for likviditetsstyringen, udfærdigelse af budgetter, budgetopfølgning, periode- og årsregnskaber, 
samt leveringen af rapporter og nøgletal til bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomimedar-
bejderen er 2. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og er bemyndiget til at frigive 
betalinger i JNE-systemet. Økonomimedarbejderen hjælper om nødvendigt Sekretær1 og Sekre-
tær2 med opgaver relateret til bogholderiet. 

• Sekretær1 har ansvaret for kreditorbogholderiet og debitorbogholderi med undtagelse af debito-
rer relateret til administrationen af bøger. Sekretær1 er 1. godkender i forhold til bogføringen i 
Navision Stat og frigivelse af betalinger i JNE-systemet. 
Derudover er Sekretær1 ansvarlig for institutionskassen, jf. bilag 10 
Sekretær1 indberetter desuden oplysninger om sygdom, omsorgsdage, orlov og mer-
/overarbejde mv. til SD lønadministration. 

• Sekretær2 er ansvarlig for debitorbogholderiet i forbindelse med administrationen af skolens 
bøger, herunder udfærdigelse af fakturaer til elever, der ikke har afleveret deres bøger. Sekretær2 
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fungerer som 1. godkender i forhold til bogføringen i Navision Stat og frigivelse af betalinger i 
JNE-systemet i Sekretær1’s fravær. 

• Med hensyn til IT-funktionens ansvarsområde og organisering henvises til Kapitel 3 i denne in-
struks samt til institutionens sikkerhedsinstruks. 

Institutionens årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor. Institutionens 
årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. 

Institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og indeholdelses-
pligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr. 29546185. 

Institutionen er registreret ved følgende numre: 

• CVR-nr.  29546185 

• EAN-nr.:  5798000557093 

• Institutionsnr. (skolekode): 731023 

• Bogføringskreds:  02098 

• Eksamensnummer:  253 

• Løngruppenummer:  xxx 

• SKB finansieringskonto, SKB-FF3:  Reg.nr. 8109 kontonr. 106069-9 

• SKB-konto for modtagelse af tilskud, SKBIND:  Reg.nr. 8109 kontonr. 106070-7 

• SKB-konto til betaling af kreditorer, SKBUD:  Reg.nr. 8109 kontonr. 106071-5 

• SKB-konto til løn, SKB Bruttolønsudbetalingskonto: Reg.nr. 8109 kontonr. 106073-1 

• SKB-konto til uanbringelige betalinnger, SKBKUB: Reg.nr. 8109 kontonr. 106072-3 

• Sparekassen Kronjylland/Jyske Bank (endnu ikke oprettet) Reg.nr. xxx Kontonr. xxxxxxxxx 

Økonomimedarbejderen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsin-
struks. 

1.2 Generelt om opgaver 
Som selvejende institution udføres kun den tilskudsfinansierede aktivitet, STX. [Der medtages en over-
ordnet beskrivelse af de tilskudsfinansierede aktiviteter. 

Her angives øvrige institutionsspecifikke oplysninger om institutionens forvaltning af de regnskabs-
mæssige opgaver:  

• Paderup Gymnasium har lejet/leaset en række aktiver. Liste herover findes i bilag 12. 

• Paderup Gymnasium er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og 
selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr. 29546185. 

• Paderup Gymnasiums pedel og pedelmedhjælper udfører pedelarbejde for Firkløverskolen, 
Apollovej 62, 8900 Randers. 
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1.3 Regnskabsmæssige principper 
Institutionens regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen 
som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regn-
skabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet.   

Institutionen er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: 

• Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v.  

• Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. 

• Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser  

• Finansministeriets budgetvejledning 

• Brugervejledninger m.v. (KMD, Silkeborg Data, Jyske Bank, Ibistic A/S) 

• Relevante dele af Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Økonomistyrelsen 

• Bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2006 om tilskudsudbetaling m.v. for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (fra og med 2008) 

• Bekendtgørelse nr. 1450 af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutio-
ner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

• Bekendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

• Undervisningsministeriets øvrige regler om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministrati-
on, edb-anvendelse m.v. for de omfattede institutioner 

• EVT: Bekendtgørelse nr. 50 af 27/01/2006 om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af 
administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samar-
bejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner samt Bilag 1: Samarbejdsaftale om (administrati-
ve/tekniske støttefunktioner) mellem [.] og [.] 

• Vejledning til Bekendtgørelse om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelses af administrative 
opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem 
selvejende uddannelsesinstitutioner. 

• Følgende principper for afskrivning anvendes. 

1. Større indkøb af mindre aktiver som f.eks. inventar til klasselokaler og hjemstavne bundtes 
(klumpes) og aktiveres jf. § 5, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab 
for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Afskrivnings-
perioden fastsættes ud fra forventet levetid jf. bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6. 

2. Større aktiver (over 25.000 kr. ekskl. moms) afskrives i overensstemmelse med reglerne i kapitel 2 
i Bekendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

1.4 Edb-anvendelse 
Paderup Gymnasiums edb-anvendelse er beskrevet i kapitel III og mere detaljeret beskrevet i diverse 
systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange, sikkerhedsinstrukser m.v.  

Paderup Gymnasium anvender Navision Stat opsat til selveje som lokalt økonomisystem. 
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Paderup Gymnasium anvender GAS som studieadministrativt system, samt til arbejdstidsberegning. 

Paderup Gymnasium anvender Silkeborg Data som lønsystem til registrering og beregning af løn til 
institutionens ansatte. 

Paderup Gymnasium anvender JNE- og SKB-systemet til frigivelse og afvikling af betalinger til institu-
tionens kreditorer, herunder også lønkreditorer. Konto i Sparekassen Kronjylland anvendes primært i 
forbindelse med institutionskassen. 

Paderup Gymnasium anvender Ibistic Invoice System, IIS som fakturahåndterings-/ WorkFlow-
system. 

Ovennævnte systemanvendelse er aftalt mellem Paderup Gymnasium/Undervisningsministeriet/ Øko-
nomistyrelsen i [her anføres det brev eller andet, hvori ovennævnte systemanvendelse er aftalt]. 

Kort beskrivelse af Navision Stat 
Navision Stat er en videreudvikling af standardøkonomisystemet Navision Financials til brug i den 
statslige økonomistyring. Navision Stat er en windows-baseret standardapplikation med grafisk bruger-
grænseflade, som rummer følgende moduler: Finans, Salg, Marketing, Køb, Lager, Ressourcer, Sager, 
Anlæg og Personale.  

Tilpasningen af systemet til den statslige økonomistyring har bl.a. omfattet: 

• Udvikling af en multidimensional kontoplan 

• Maskinel funktionsadskillelse mellem kasserer- og bogholderregistreringsopgaver 

• Udvikling af modulet Personale til at omfatte relevante personaledata fra SLS-systemet  

• Udvikling af replikeringsfunktion der muliggør, at koncerntabeller samt løntransaktioner og 
personaledata replikeres (kopieres) til institutionens system. 

For en mere udførlig beskrivelse af Navision Stat og dets samspil med øvrige systemer henvises til 
Økonomistyrelsens dokument af 21. marts 2001 ”Generel beskrivelse af Navision Stat, herunder sy-
stemdokumentation, samspil til andre systemer samt ansvars- og kompetencefordeling mellem Øko-
nomistyrelsens og den enkelte institution”. 

Paderup Gymnasiums anvendelse af arts- og formålskontoplan 
Paderup Gymnasium anvender Statens Kontoplan for 2007 som artskontoplan (finanskontoplan) og 
Undervisningsministeriets Formålskontoplan som formålskontoplan. Arts- og formålskontoplan ud-
meldes til institutionerne via Økonomistyrelsens DataUdvekslingsPunkt (ØDUP), som er et system til 
kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner. 

For så vidt angår konto for undervisningsmidler (konto 228080) anvender Paderup Gymnasium også 
dimensionen Fag med henblik på at kunne styre det enkelte fags budget til indkøb af UV-midler. Sko-
lens Bibliotek og Studievejledning er også oprettet med en fagdimensionsværdi, hvorfor kontering på 
dimensionen fag ikke udelukkende finder sted på konto 228080. 
Statens Kontoplan for 2007 samt konteringsvejledning findes på Økonomistyrelsens hjemmeside: 
http://www.oes.dk/sw25798.asp. 
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2. Paderup Gymnasiums regnskabsopgaver 
Paderup Gymnasiums overordnede regnskabsopgaver omfatter: 

• Registrering af institutionens udgifter og indtægter 

• Kontrol og afstemning af registreringer 

• Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver 

• Udarbejdelse af årsregnskaber. 

I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der 
varetages af Paderup Gymnasium. 

I bilag 11 er medtaget en oversigt over flere af institutionens interne forretningsgange. 

2.1 Forvaltning af udgifter 
Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering af udgifter dvs. indgåelse af forpligtelser m.v., der 
medfører eller kan medføre udgifter for organisationen, dels godkendelse af udgiftsbilag.  

Kreditorstamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slet-
te stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat. Via ”æn-
dringsloggen” i Navision Stat sikres, at det altid er muligt at se, hvem der har foretaget ændringer i ud-
valgte oplysninger. Dette er yderligere beskrevet i Sikkerhedsinstruks for Paderup Gymnasium. 

Disponering 
Disponering med bindende virkning for Paderup Gymnasium kan alene foretages af rektor eller af de 
medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. 
 
Adgangen til at disponere udgifter følger af nedenstående retningslinier: 
 
Hvem kan disponere 
udgifter: 

Ansvar omfatter: 

Rektor 
 

Generel bemyndigelse til at disponere med bindende virkning for institutionen. 

Ledende inspektor 
 

Generel bemyndigelse til at disponere med bindende virkning for institutionen. 

Sekretær1 og Sekretær2 
 

Bemyndigelse til at disponere udgifter til kontorhold og lignende. 

Pedel 
 

Bemyndigelse til at disponere udgifter til småanskaffelser i forbindelse med virket som pedel.

Fagrepræsentanter, herun-
der budgetansvarlig for 
datavejledning og bibliotek 
 

Bemyndigelse til at disponere indenfor budgettet indenfor eget fag/område. 
. 

Ovenstående oversigt ajourføres af Økonomimedarbejderen 

I bilag 6 indgår en oversigt over, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for 
Paderup Gymnasium samt eventuelle beløbsmæssige begrænsninger. 

Af disponeringsområder skal fremhæves: 

• Paderup Gymnasiums bestyrelse ansætter og afskediger rektor. Ansættelse og afskedigelse af in-
stitutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages 
af rektor eller af den medarbejder, som rektor har bemyndiget hertil  
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• Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overens-
komstområder. [Funktionsbetegnelsen anføres] er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bi-
lagsoplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation 

• Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydel-
se af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. [Funktionsbetegnelsen anføres] kontrol-
lerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter 

• Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse 
med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. [Funktionsbetegnelsen anføres] kon-
trollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, 
ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer 

• Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller 
kan medføre udgifter for institutionen foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor 
har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Paderup Gymnasiums vedtæg-
ter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede 
medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold 

• Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræ-
sentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere 

• Tilsagn om tjenesterejser kan gives af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndi-
get hertil. Sekretær1 afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og 
ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse 
af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere 
påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere, samt at afregning finder sted 
inden for de fastsatte frister. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som 
bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling  

• Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ind-
gåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb (eksklusive husle-
jekontrakter)  

• Køb og salg af bygninger og arealer samt indgåelse og opsigelse af huslejekontrakter varetages 
af Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) på Undervisningsministeriets vegne  

• Aftaler om større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal 
besluttes og gennemføres af UBST  

• Mindre arbejde af ovennævnte karakter kan iværksættes af institutionen af en hertil bemyndiget 
medarbejder i henhold til bestemmelser herom i bilag udarbejdet af UBST, hvortil er henvist i 
bilag 3 til denne instruks. 

Godkendelse af udgiftsbilag 
De disponeringsberettigede eller disses stedfortrædere kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder 
alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering omfattende såvel materielle, som øko-
nomiske forhold. 

Godkendelse af eksterne bilag 
Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser, tjenesterejser mv. dokumenteres i form af 
regninger, fakturaer osv. fra leverandørerne. 
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Regninger fremsendes elektronisk til Paderup Gymnasium og godkendes i det af institutionen anvendte 
fakturahåndteringssystem: Ibistic Invoice System, IIS. 

Forretningsgangen er beskrevet i bilag 11 under punktet ”Beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse 
med modtagelse, godkendelse, bogføring og betaling af elektroniske fakturaer”.  

Godkendelse af interne bilag 
Enkelte udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag, opgørelser, beregninger mv. 
Bilag skal underskrives (evt. med initialer) og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. 

Alle bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til 
registrering og betaling. 

Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af en overordnet medarbejder, 
der har bemyndigelse hertil. Godkendelse af øvrige bilag foretages af de dispositionsberettigede medar-
bejdere eller deres stedfortræder. Rektors egne bilag forudsættes ligeledes godkendt af en dertil bemyn-
diget medarbejder. 

Anvisning af udgiftsbilag generelt 
Den medarbejder, der foretager anvisning skal sikre sig, at udgiften er fyldestgørende dokumenteret. 

Ved anvisning af udgifter må der normalt ikke foretages rettelser i beløb eller andre betydende oplys-
ninger i udbetalingsmaterialet. Eventuelle rettelser skal attesteres af den medarbejder, som forestår an-
visningen. 

Ved anvisning skal man sikre sig, at det tydeligt fremgår, hvem udbetalingen er til, hvad der skal udbeta-
les, og hvornår udbetalingen skal ske.  

Anvisning af bilag med beløb på mere end 25.000 kr., kan ikke foretages af samme person, som har 
udført det tilrettelæggende arbejde (disponering/godkendelse).  

Anvisning af bilag med beløb under 25.000 kr. kan foretages af samme person, som har udført det til-
rettelæggende arbejde (disponering/godkendelse), dog skal i sådanne tilfælde originaldokumentationen 
medfølge bilaget. 

Ved anvisning af udgifter til udbetaling via kassefunktionen anvendes et udbetalingsbilag på hvilket 
beløbet skal være påført via Word, eller på tilsvarende måde som sikrer mod efterfølgende ændring. 
Der må ikke foretages rettelser i beløbsfeltet, eventuelle andre rettelser i udbetalingsformularen af ind-
holdsmæssig karakter skal attesteres af de medarbejdere, som har udarbejdet udbetalingsordren. Udbe-
talingsbilaget skal være udfyldt efter gældende konteringsregler. Udbetaling skal så vidt muligt ske ved 
konto til konto overførsel. 

Efterregning og kontering af bilagene i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlag-
te kontoplan med tilhørende vejledninger varetages af Økonomimedarbejderen. Kassebilag efterregnes 
af Sekretær1. 

Udgifter vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af rektor eller af de medarbejdere, 
som rektor har bemyndiget hertil. Rektor kan godkende egne bilag. Dog forudsætter det, at der en eller 
flere gange om året udarbejdes en samlet opgørelse over rektors bilag, som skal godkendes af den sam-
lede bestyrelse eller formandskabet for bestyrelsen. 

Den regnskabsmæssige registrering og procedure ved betalingen af udgifterne fremgår af bilag 11 under 
punktet: ”Beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med modtagelse, godkendelse, bogføring og 
betaling af elektroniske fakturaer” 

En oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser er medtaget i bilag 6. 
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Øvrige forhold 
Registrering foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: 

• Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen 
registreres, når levering har fundet sted. 

• I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker 
registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. 

• Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og ind-
tægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller 
fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden ka-
lenderårets udløb. 

• Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod institutionen ikke kan opgøres endeligt inden af-
sluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det 
pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det 
kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. 

• Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registreres 
på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. 

Værdiregulering  
Institutionen foretager værdiregulering af aktiver i henhold til Undervisningsministeriets regler i Be-
kendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Feriepengeforpligtelser og over-/merarbejde 
Institutionen registrerer jævnligt forpligtelserne i forbindelse med optjeningen og afviklingen af ferie-
penge og over-/merarbejde, jf. bilag 9. 

2.2 Forvaltning af indtægter 
Institutionens forvaltning af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af ind-
tægtsbilag samt debitorforvaltning. Debitorstamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. Adgang 
til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i 
Navision Stat 

Disponering 
Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, 
hvorunder tilskud er givet. Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan 
medføre indtægter for institutionen, eller for områder, som institutionen administrerer. 
 
En fortegnelse over hvilke medarbejdere, der er bemyndiget til at varetage opgaverne vedrørende for-
valtning af indtægter - disponering, opkrævninger/regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag 
samt debitorforvaltning fremgår af bilag 6. 

Fakturering og godkendelse af indtægtsbilag  
Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag enten i form af en faktura udarbejdet i institutionen 
eller i form af en indtægtsanvisning til institutionen. 

Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materiel-
le indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt, og at de fastlagte ar-
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bejdsgange og procedurer er fulgt, samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvi-
dere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Kontrollen med bilagene varetages af en anden 
medarbejder end den, som forestår faktureringen.  

De kontrollerede bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan 
videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning.  

Udarbejdelse af regninger  
Fremskaffelse af grundlaget for udskrivning af regninger/opkrævninger og regningsudskrivningen for 
så vidt angår opkrævning for bortkomne bøger påhviler Sekretær2. 
Fremskaffelse af grundlaget for udskrivning af regninger/opkrævninger og regningsudskrivningen for 
øvrige opkrævninger påhviler Sekretær1 som en del af sagsbehandlingen, og udføres som hovedregel 
ved anvendelse af IT–opkrævningssystemer for det pågældende område. I de pågældende systemer er 
indbygget de nødvendige maskinelle kontroller. På grundlag af disse registreringer udskrives automatisk 
opkrævninger fra systemerne. Samtidig dannes posteringsgrundlag for den regnskabsmæssige registre-
ring. Posteringer foretages enten direkte i regnskabssystemet, eller der udskrives posteringsordrer til 
godkendelse. 

Godkendelse af indtægtsbilag 
Alle indtægter skal kunne dokumenteres. Dokumentation skal medfølge posteringsordren, eller det skal 
af ordren fremgå, hvor dokumentation beror. 

Godkendelse af indtægtsbilag, der modtages fra eksterne samarbejdsparter, omfatter kontrol med bila-
genes materielle og økonomiske indhold. Efterregning og kontering af bilag foretages af de respektive 
områder. 

Godkendelse af manuelt udskrevne opkrævninger mv. omfatter en kontrol med, at der udskrives op-
krævninger for alle tilgodehavender, samt at konteringen er i overensstemmelse med gældende konto-
planer. Kontrollen udføres af det enkelte kontor og må ikke varetages af medarbejdere, der har foreta-
get udskrivning af opkrævningen. 

Debitorforvaltning 
Ved varetagelse af institutionens debitorforvaltning iagttages, at forhold, der påregnes at medføre debi-
torindbetalinger, dokumenteres så tidligt som muligt og rapporteres hurtigst muligt til økonomifunktio-
nen. 

Institutionens vigtigste indtægtsarter er følgende:  

• Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelse xx af yy 

• Tilskudsfinansierede aktiviteter (EU, Erasmus/Socrates, Nordplus m.v.) 

• Udlejning af lokaler  

• Renteindtægter 

• Erstatning for bortkomne bøger 

Den overordnede beløbsmæssige fordeling af indtægter på indtægtsarter er følgende: [fordeling indsættes 
her].  

[Her nævnes, hvis institutionen opkræver afgifter og gebyrer og med hvilken hjemmel]. 
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Ved salg af kopikort følges følgende ordning 
Paderup Gymnasium sælger ikke kopikort. 

Retningslinjer for fastsættelse af takster og priser 
Da Paderup Gymnasium ikke på nuværende tidspunkt driver indtægtsdækket virksomhed findes der 
ikke aktuelle retningslinjer for fastsættelse af takster og priser. 

Kreditgivningspolitik 
Paderup Gymnasium yder ikke kredit. 

Retningslinjer for restante fordringer 
Såfremt institutionen bliver opmærksom på, at debitor har standset sine betalinger, anmeldes fordrin-
gen over for skifteretten.  

Såfremt debitor ikke indbetaler det skyldige beløb rettidigt, iværksættes en rykkerprocedure. Indbetales 
det skyldige beløb ikke i forbindelse med rykkerproceduren, anses fordringen for at være i restance.  
Fordringen overdrages til Skat og afskrives. Se nærmere herom i bilag 4. 

Ved afskrevne fordringer indhentes med passende mellemrum og inden forældelsesfristens udløb op-
lysninger om debitors økonomi med henblik på eventuel genoptagelse af inddrivelsen. Dette gælder dog 
ikke, såfremt fordringen afskrives som følge af konkurs, tvangsakkord eller lignende, eller hvis det må 
anses for åbenbart formålsløst og forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger.   

Ansvars- og kompetencefordelingen 
I det følgende redegøres for, hvilke medarbejdere der er ansvarlige for institutionens indtægtsforvalt-
ning. 

Disponeringen af indtægter 
Disponering, dvs. indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for institutionen, fore-
tages af Rektor eller af de medarbejdere, som Rektor har bemyndiget hertil. 

Tilskud 
Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelser-
nes/indtægtsbilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, vareta-
ges af en hertil bemyndiget medarbejder.  

Deltagerbetalinger og indtægtsdækket virksomhed 
Opkrævning af deltagerbetaling varetages af en bemyndiget medarbejder. Godkendelse af de udskrevne 
fakturaer, herunder kontrol med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender samt efterregning af 
bilagene, varetages af en anden bemyndiget medarbejder. 

Opkrævning af betaling for indtægtsdækket virksomhed varetages af en bemyndiget medarbejder. God-
kendelse af de udskrevne fakturaer, herunder kontrol med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodeha-
vender samt efterregning af bilagene, varetages af en anden bemyndiget medarbejder. 

Udskrivning af fakturaer m.v. samt godkendelse af udskrevne fakturaer og godkendelse af ind-
tægtsbilag, der modtages udefra 
Sekretær1 og Sekretær2 har ansvaret for og bemyndigelsen til udskrivning af fakturaer. 

Godkendelse af udskrevne fakturaer og godkendelse af indtægtsbilag, der modtages udefra, er forbe-
holdt medarbejdere, der ikke har foretaget udskrivning af fakturaer. Godkendelsen omfatter kontrol 
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med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender, og at efterregning og kontering af bilagene 
foretages. 

Godkendelse af indtægtsbilag, der modtages udefra, omfatter kontrol med bilagenes materielle og øko-
nomiske indhold samt efterregning og kontering af bilagene. 

Øvrige indtægtsområder 
Kontrol med og opkrævning af betaling for udleje af lokaler varetages af Sekretær1. 

Kontrol med og opkrævning af betaling for erstattede bøger varetages af Sekretær2. 

Godkendelse, efterregning og kontering af institutionens renteindtægter varetages af Sekretær1 

Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling 
Institutionschefen har ansvaret for institutionens fastlæggelse af rykkerprocedure. Institutionen 
iværksætter rykkerprocedure efter følgende retningslinjer. 

1 uge efter betalingsfrist udsendes 1. rykker 

3 uger efter betalingsfrist udsendes 2. rykker 

6 uger efter betalingsfrist sendes kravet til inkasso (se herom bilag 4) 

Ansvaret for iværksættelse og opfølgning af rykkerprocedurer ved forsinket betaling påhviler Sekretær1. 

Behandling af restante fordringer samt nedskrivning af fordringer 
Rektor har ansvaret for behandling af sager vedrørende restante fordringer. 

Af- og nedskrivning af væsentlige tilgodehavender kan alene foretages efter Rektors eller Ledende in-
spektors godkendelse. Mindre tilgodehavender kan af- og nedskrives af en dertil bemyndiget medarbej-
der. 
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2.3. Regnskabsmæssig registrering 
Institutionens regnskabsmæssige registrering foretages i overensstemmelse med reglerne i §§ 24 - 28 i 
regnskabsbekendtgørelsen og omfatter samtlige økonomiske hændelser af betydning for og som en 
konsekvens af institutionens aktivitet. 

Eksempel: Ansvars- og kompetencefordelingen følger af nedenstående retningslinier:  
Hvem kan foretage regn-
skabsmæssig registrering: 

Ansvar omfatter: 

Driftsfællesskab/ 
driftscenter 

Regnskabsmæssig registrering i relation til driftsfællesskab/driftscenter (jf. afta-
le/samarbejdsaftale) 

Regnskabskontoret  Regnskabsmæssig registrering i relation til ___________  
Vedligeholdelse af kontoplan.  
XX 

Ovenstående oversigt ajourføres af YY  

Administrativt driftsfællesskab/driftscenter: 
_________ forestår den regnskabsmæssige registrering i relation til institutionens driftsorganisation, jf. 
aftale af_______ /samarbejdsaftale af __________ indgået mellem __________ og institutionen. 

Institutionen anvender Statens Kontoplan for 2007 samt Undervisningsministeriets Formålskontoplan. 
Herudover anvender institutionen xx og yy kontonumre til intern kontering, jf. institutionens konte-
ringsinstruks/konteringsvejledning af (dato).  

Registreringen foretages ved iagttagelse af følgende: 

• At regnskabsorganisationen er opbygget således, at den sikrer, at alle økonomiske hændelser re-
gistreres hurtigst muligt 

• At registreringen sker på korrekt grundlag (f.eks. godkendelse, kontering og periodisering) 

• At der udvises omhyggelighed (f.eks. at der ved salg på kredit foretages en vurdering af købers 
kreditværdighed, at indtægter, tab, aktiver, passiver og tilsagn registreres i overensstemmelse 
med gældende retningslinjer, herunder at alle gældsposter medtages). 

Registrering 
Som grundlag for registreringen skal bilag være godkendt af hertil bemyndigede medarbejdere og inde-
holde de for registreringen nødvendige oplysninger:  

• At enhver registrering dokumenteres ved bilag, og at disse bilag indeholder de oplysninger, der 
er nødvendige for at identificere registreringernes rigtighed 

• At der forefindes et intakt transaktionsspor, således at alle registreringer (bilag) kan følges til 
regnskaber m.m. og omvendt, at sådanne regnskaber m.m. kan opløses i de registreringer, hvor-
af disse er sammensat. Der er i Navision Stat et intakt transaktionsspor. Hermed forstås, at regi-
streringerne i Navision Stat kan følges fra de oprindelige registreringer til saldi i måneds- og års-
regnskaber. Det kan gøres ved hjælp af funktionen ”Naviger”, der findes i modulerne Finans, 
Salg, Køb, Lager, Ressourcer, Sager og Anlæg. Endvidere er det muligt i kontoplanen under 
modulet Finans at opløse bevægelserne på de enkelte konti i enkeltposteringer.  

Der henvises til Økonomistyrelsens hjemmeside om Statens Kontoplan for 2007. 

• At alle økonomiske hændelser, der er af betydning for eller en konsekvens af institutionens ak-
tiviteter, registreres  
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• At registreringen som udgangspunkt foretages, når leveringen har fundet sted 

• At registreringen af udgifter og indtægter m.v. foretages under hensyntagen til de regler, der er 
omtalt i bogføringsloven 

• At registreringen foretages i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte 
formålskontoplan med tilhørende vejledning 

• At alle transaktioner registreres nøjagtigt og så vidt muligt i den rækkefølge, som transaktioner-
ne er foretaget i 

• Forud for registreringen føres kontrol med, at bilagene indeholder de oplysninger, der er nød-
vendige for registreringen. Disse oplysninger omfatter som minimum:  

. Bogføringskreds og delregnskab (identifikation over for bevillingslovene) 

. Bilagsidentifikation (nummerkontrol med samtlige bilag)  

. Ved køb og salg - skal købers henholdsvis sælgers navn og adresse fremgå 

. Ved køb og salg - leverancens eller ydelsens art, omfang og beløb, ved andre bilag - be-
grundelse for/formål med betalingen/overførslen/registreringen 

. Dato (periodeangivelse) transaktionen vedrører (henføringsdato/måned) 

. Dato for udstedelse af bilaget (bilagsdato) 

. Beløb 

. Kontering  

. Intern godkendelse af hertil bemyndigede personer.  

Som led i den regnskabsmæssige registrering foretages endvidere løbende afstemning og kontrol med 
den foretagne registrering, herunder: 

• Løbende afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering samt af-
stemning med kontoudtog fra pengeinstitutter samt kontrol med udligning af interimskonti og 
mellemregningskonti 

• Kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser, herunder afstemning 
med kontoudtog fra leverandører og tilgodehavender 

• Kontrol med, at der foreligger udgiftsbilag, som er godkendt af hertil bemyndigede medarbejde-
re, at checks, girokort m.v. er udfyldt i overensstemmelse med udgiftsbilagene, samt at de an-
vendes i nummerorden. 

Som eksterne bilag anses bilag udstedt af andre end institutionen. Øvrige bilag anses som interne. Så-
fremt der for en aktivitet foreligger eksternt bilag, skal dette anvendes frem for et eventuelt internt bi-
lag.  

Bilag, som vedrører ensartede økonomiske hændelser, kan registreres som en sumpostering, hvis det 
uden besvær kan klarlægges, hvilke hændelser der indgår i en sådan post.  

[For eventuelle automatisk genererede registreringer kan bilaget erstattes af en beskrivelse, som oplyser, hvorledes registre-
ringen foretages, kontrolleres og opbevares. Beskrivelse anføres her].  

Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen regi-
streres, når levering har fundet sted.  
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I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, foretages 
registreringen, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.  

Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specifice-
ret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftsafholdelsen i denne aktivitet. 

Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- og indtægtskonto, registreres på en 
beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted.  

Der foretages regelmæssigt afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter samt kontrol med udlig-
ning af interimskonti og mellemregningskonti.  

Der føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehaven-
der.  

2.4 Lønadministration – lønbogholderi  
Lønbogholderiet udgør et selvstændigt ansvarsområde. Instruksen indeholder dels en beskrivelse af de 
lønadministrative opgaver, dels en beskrivelse af, hvilke kompetencer opgavevaretagelsen forudsætter.  

Lønadministrative opgaver: 
• Ansættelser 
• Lønændringer 
• Fravær 
• Udbetaling 
• Fratrædelse 
• Økonomistyring/ledelsesinformation 
• Øvrige lønopgaver 
• Associerede opgaver 
 

De lønadministrative opgaver udføres af hhv. Sekretær1 og Silkeborg Data.  
Lønfunktionen er henlagt til Silkeborg Data. Der henvises til rammekontrakt mellem Paderup Gymna-
sium og Silkeborg Data, som forefindes på skolens kontor. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
• Sekretær1 

Sekretær1 fungerer som lønbogholder, og har ansvar for indtastning af grunddata for Paderup 
Gymnasiums medarbejdere (som eksempelvis lønydelser og registrering af fravær). 

• Silkeborg Data 
Silkeborg Data fungerer som frigiver/kontrollant. 

Opgaver for henholdsvis Sekretær1 og Silkeborg Data 
Ændring i stamdata: 
Sekretær1 indberetter oprettelser/ændringer i personaleregistret på grundlag af ansættelsesbrev m.v.  

Forinden lønudbetalingen finder sted foretager Silkeborg Data en kontrol af oplysningerne på baggrund 
af en revisionsliste. 

Før lønkørsel: 
Lønmedarbejderen har ansvaret for indrapportering af lønoplysninger samt fejlrettelser, kontrol og 
afstemning.  
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Lønmedarbejderen kontrollerer, at indrapportering finder sted i overensstemmelse med attesterede 
timeregistreringer, fagfordelinger, særydelser eller honoraropgørelser, og at disse er i overensstemmelse 
med gældende overenskomster m.v.  

Lønmedarbejderen har ligeledes ansvaret for indrapportering, rettelser, forespørgsler og fraværsregistre-
ring. 

Lønmedarbejderen forsyner bilagene med påtegning om, at registrering har fundet sted. Præfrigivelses-
listen signeres af lønmedarbejderen og afleveres til lønkonsulenten/frigiveren sammen med grundbila-
gene.  

Lønfrigivelsen foretages af lønkonsulenten. Lønkonsulenten forestår i den forbindelse kontrol af præ-
frigivelseslisten til grundbilagene og påser korrekt kontering. Lønkonsulenten foretager kontrolpåteg-
ning i forbindelse med frigivelsen.  

Efter lønkørsel: 
Afstemninger, fejlrettelser, kontroller m.v. af den udbetalte løn og regnskabsmæssige registreringer fo-
retages af lønkonsulenten.  

Adgang til Silkeborg Data 
Sekretær1 indtaster grunddata direkte i Silkeborg Datas database.  

Adgangen til Silkeborg Data etableres ved angivelse af brugere og passwords i overensstemmelse med 
forskrifter. En oversigt over brugere med adgange er medtaget i bilag 8. Rektor er ansvarlig for tildeling 
af brugere. 

Sekretær1 samt Silkeborg Data har hver deres brugerprofil med tilhørende password. 

Brugere med tilhørende passwords opbevares i en dateret, forseglet kuvert pr. bruger i institutionens 
pengeskab. Den enkelte bruger skal med fastlagte intervaller forny sit password. Ansvaret for den lø-
bende opdatering af de i pengeskabet anbragte brugere og passwords påhviler Sekretær1. 

Den enkelte bruger har ansvaret for, at andre ikke bliver bekendt med brugerens password. 

2.5 Betalingsforretninger og likvide beholdninger 
Institutionens betalingsfunktion varetages af de samme medarbejdere som foretager regnskabsmæssig 
registrering, dog således at der altid skal to medarbejdere til henholdsvis den regnskabsmæssige registre-
ring, betalingsfunktionen og frigivelsen af betalinger. Denne funktion er indbygget i både Navision Stat 
og SKB-/JNE-systemet. 

StatensKoncernBetaling (SKB) anvendes som betalingssystem i forbindelse med betaling af kreditorer, 
herunder lønkreditorer. Institutionens betalingsforretninger afvikles som hovedregel ved anvendelse af 
elektroniske overførsler mellem pengeinstitutterne, således at kontante betalinger begrænses til situatio-
ner, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel. 

Ansvars- og kompetencefordeling 
Rollefordelingen i forbindelse med afviklingen af betaling af elektroniske fakturaer fremgår af bilag 11 
under afsnittet ” Forretningsgangen i forbindelse med modtagelse, godkendelse, bogføring og betaling 
af elektroniske fakturaer. 

Vedrørende betalinger via kassen på Paderup Gymnasium henvises til bilag 10. 
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Tilrettelæggelse af betalingsforretninger 
Institutionens betalingsforretninger foregår dels via Navision Stat, dels via skolens kontante beholdnin-
ger. 

Institutionen modtager tilskud fra Undervisningsministeriet. Tilskuddene overføres fra Undervisnings-
ministeriet til Paderup Gymnasiums Nemkonto, hvor de overførte beløb indgår til finansiering af insti-
tutionens betalingsforretninger. 

Institutionens betalinger af kreditorer afvikles (som hovedregel) via Navision Stat, hvor betalingsafvik-
lingen finder sted. I Navision Stat udvælger Sekretær1 kreditorposter til betaling, importerer dem heref-
ter i JNE-systemet og overfører dem til Jyske Bank. Grundbilagene og en kontrolliste fra Jyske Bank 
kontrolleres af Økonomimedarbejderen, som derefter kan godkende betalingerne. Fremgangsmåden er 
nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. 

Det sikres, at der rettidigt og til enhver tid er tilstrækkelig dækning på institutionens konto til dækning 
af kreditorudbetalinger. 

Ved indbetalinger i Navision Stat modtager Økonomimedarbejderen/Sekretær1 kontoudtog fra Jyske 
Bank. Økonomimedarbejderen/Sekretær1 bogfører derefter indbetalingerne på de relevante likvide 
konti. Økonomimedarbejderen/Sekretær1 stemmer de likvide konti af, og Økonomimedarbejde-
ren/Sekretær1 bogfører en evt. difference. 

Adgangen til JNE-systemet reguleres af en aftale mellem Paderup Gymnasium og Jyske Bank. For hver 
konto udpeges en kontoejer, som tildeler rettigheder til Økonomimedarbejderen/Sekretær1. Adgangen 
til systemet er beskyttet af et password/diskette med sikkerhedsfiler, der knytter sig til hver enkelt ar-
bejdsplads. Adgangskontrollen er nærmere beskrevet i institutionens sikkerhedsinstruks. 

Afvikling af betalinger via betalingssystemet 
Der foreligger en underskrevet kontrakt mellem Paderup Gymnasium og Jyske Bank med en angivelse 
af, hvilke medarbejdere på skolen der har adgang til at anvende betalingssystemet. 

Betalingssystemet forudsætter involvering af mindst to medarbejdere, således at det sikres, at funktio-
nerne vedrørende registrering og betaling holdes adskilt. Den medarbejder, som varetager registrerings-
funktionen, kan ikke samtidig varetage betalingsfunktionen bortset fra afsendelse af betalinger til ban-
ken 

Følgende maksima er gældende for udbetalinger fra udbetalingskontoen via SKB-systemet i Jyske Bank: 

• Kr. 400.000,00 pr. dag. 

• Kr. 1.500.000,00 pr. måned. 

• Kr. 7.000.000,00 pr. år. 

Afvikling af betalinger via institutionens kasse 
Institutionens udbetalingsmaksima af likvide midler er fastsat til: 

   kr.   2.000,00 

Af denne beholdning forefindes højst  kr. 10.000,00 i kontanter. 

Paderup Gymnasium påtænker at oprette en konto i Sparekassen Kronjylland eller Jyske Bank. Denne 
konto vil primært have til formål at forsyne kassen med kontanter eller til opbevaring af likvider ud 
over den ovenfor nævnte maksimumbeholdning. 

Institutionens kontante kassebeholdning anbringes efter kontortid i pengeskabet. 
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Hovedkassen er på adressen: Apollovej 64, 8900 Randers 

Der forefindes ingen underkasser. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Paderup Gymnasiums betalingsforretninger varetages af Sekretær1 og Økonomimedarbejderen i for-
ening. 

Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med afvikling af betalinger via institutionens kasse fremgår 
af bilag 10.  

Afvikling af betalinger via anvendelse af betalingskort 
Paderup Gymnasium har ikke udstedt betalingskort til medarbejdere. 

2.6 Kontrol med værdipost  
Som led i poståbningen skal der gennemføres en særskilt kontrol med og registrering af værdipost, dvs. 
checks, giroanvisninger, værdipapirer, gældsbeviser, anbefalede breve m.v. 

Værdiposten forsynes med modtagelsesstempel og registreres herefter på forud nummererede blanket-
ter med oplysning om ankomstdato, værdiens art og afsender. På blanketterne skal der være afsat plads 
til anførelse af kvitteringspåtegning. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Ansvaret for de specielle kontrolforanstaltninger til sikring af værdipost påhviler følgende medarbejde-
re: 

• Poståbning, udtagning og registrering samt intern fordeling af værdipost varetages i forening af to 
administrative medarbejdere, der fungerer under Ledende inspektor 

• Indkomne checks, postgiroanvisninger m.v. indgår straks i institutionens kasse mod kvittering fra 
Sekretær1 

• Sekretær1 og Økonomimedarbejderen registrerer de modtagne værdier i Navision Stat 

• Ledende inspektor har ansvaret for, at alle modtagne værdier bliver korrekt registreret i institutio-
nens regnskab. 

Kopien af blanketterne med oplysning om ankomstdato, værdiens art og afsender opbevares af Sekre-
tær1 med henblik på dennes kontrol af den regnskabsmæssige registrering af de modtagne værdier. 

2.7 Aflæggelse af regnskaber og årsrapport 
Institutionens årsregnskab udarbejdes under hensyntagen til, at alle tilgodehavender og skyldige beløb 
m.v. er registreret i regnskabet, således at dette giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det 
pågældende kalenderår samt aktiver og passiver ved kalenderårets udløb.  

Som led i den løbende kontrol og endelige godkendelse af årsregnskabet foretages blandt andet følgen-
de: 

• Kontrol af, at de registrerede tilskud er i overensstemmelse med modtagne tilskud, samt at disse 
tilskud er i overensstemmelse med den indberettede aktivitet og gældende takster 
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• Det vurderes, om forbruget forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den på-
gældende periode 

• Kontrol med, at de fastlagte periodiseringsregler og tilsvarende efterfølgende periodeafslut-
ning/spærring af afsluttede regnskabsperioder er overholdt. 

Udarbejdelse og godkendelse af årsregnskabet (årsrapporten) 
Paderup Gymnasiums officielle regnskabsaflæggelse omfatter årsrapporten. Herudover udarbejder sko-
len interne regnskaber efter behov. 

Følgende generelle retningslinjer følges:  

• Årsrapporten aflægges med udgangspunkt i den pågældende instruks herom samt bogføringslo-
ven 

• Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelse og Rektor og påtegnes af skolens re-
visor 

• Den af bestyrelsen godkendte og reviderede årsrapport sendes sammen med institutionens revi-
sionsprotokollat og eventuelle bemærkninger hertil fra bestyrelsen til Undervisningsministeriet 
og Rigsrevisionen. 

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten føres tilsyn med, om forbruget af aktiver og passiver er 
opgjort korrekt og regnskabsmæssigt afstemt, herunder om forbruget forekommer korrekt under hen-
syntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, og om aktiver og passiver har en rimelig størrelse og 
forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode. 

Det påses endvidere, at alle tilgodehavender og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, således at 
dette giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende kalenderår samt af aktiver og 
passiver ved kalenderårets udløb. 

Kontrol og afstemninger 
Institutionen gennemfører løbende følgende kontroller og afstemninger i forbindelse med regnskabsaf-
læggelse: 

• Overordnet regnskabskontrol for institutionen 

• Styring af debitorer og kreditorer 

• Omposteringer af kursdifferencer 

• Momsafregning 

• Kritisk gennemgang af beholdningskonti 

• Vurdering af de likvide beholdningers størrelse samt afstemning heraf 

• Iværksættelse af rykkerprocedurer 

• Afstemning og afregning i forhold til udlagte forskudskasser 

• Styring af anlægsaktiver 

• Korrekt periodisering. 
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Interne regnskaber 
Rektor og Ledende inspektor har ansvaret for eventuel udarbejdelse, kontrol og godkendelse af institu-
tionens interne regnskaber. 

2.8 Opbevaring af regnskabsmateriale 
I Navision Stat opbevares den elektroniske del af institutionens regnskabsmateriale (transaktions- og 
stamdata) i Navision databasen, som forefindes på en server hos KMD. Adgangskontrollen til server-
rummet er beskrevet i institutionens sikkerhedsinstruks. 

Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares ligeledes i databasen, og slettes ikke.  

Det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjag-
tighed, betragtes som regnskabsmateriale. Følgende materiale anses i den forbindelse som regnskabsma-
teriale: 

• Registreringer, herunder transaktionssporet 

• Bilag og anden dokumentation samt oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet 

• Regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger 

• Instrukser, herunder beskrivelser af bogføringen, og aftaler om elektronisk dataudveksling 

• Beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale 

• Årsregnskaber, Årsrapporter og Revisionsprotokollater. 

For så vidt angår beskrivelser af bogføringen, indgår heri beskrivelser af de i institutionen anvendte 
systemer, programmer og systemdokumentation m.v. 

Følgende generelle retningslinjer følges i forbindelse med opbevaring af institutionens regnskabsmateri-
ale: 

• At regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår. Der 
forekommer dog særlige krav til opbevaring af regnskabsmateriale vedrørende blandt andet EU-
projekter, hvilket skal iagttages. 

• At regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis og på en måde, som muliggør en selv-
stændig fremfinding og udskrivning i klarskrift af det pågældende materiale, herunder transakti-
ons- og kontrolsporet. Dette gælder også registreringer, der alene er overført elektronisk. 

Regnskabsmateriale, der ikke opbevares i klarskrift, kan, uden bearbejdning, fremkaldes som billeder af 
det originale materiale (med påtegning og godkendelser m.v.) samt have samme indhold og opbygning 
som det tilsvarende læsbare materiale. 

Eksterne bilag, der mikrofilmes, overføres til elektroniske medier eller lignende, opbevares 1 år efter 
underskrivelsen af det regnskab, som bilagene vedrører. Andet regnskabsmateriale kan straks erstattes 
af mikrofilm, elektronisk medie eller lignende. 

For regnskabsmateriale, som opbevares på mikrofilm, elektroniske medier eller lignende, sikres: 

- At alle oplysninger, der fremgår af det originale regnskabsmateriale, overføres til mediet, inden det 
originale materiale makuleres 

- At mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller mangler, inden det originale materiale makuleres 
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- At mediet opbevares på betryggende måde, således at læsbarhed sikres indtil udløbet af opbeva-
ringspligten 

- At mediet arkiveres, således at et udvalgt bilag hurtigt kan fremfindes  

- At der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at disse er anbragt således, at de ikke 
opbevares sammen med det originale materiale. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Ledende inspektor har ansvaret for, at opbevaring af regnskabsmateriale finder sted på betryggende vis 
og i overensstemmelse med det generelle regelsæt.  

Økonomimedarbejderen vil kunne inddrages i det praktiske arbejde, herunder opbevaring og kassation 
af regnskabsmaterialet. 

2.9 Forvaltning af varebeholdninger 
Paderup Gymnasium fører kvantitative fortegnelser over skolens beholdninger af bøger til undervis-
ningsbrug. 

Fortegnelsen indeholder oplysninger om bøgernes antal og pris samt så vidt muligt forlag og forfatter. 

Registreringen af tilgang og afgang fra boglageret sker løbende. 

Registreringen baseres så vidt muligt på godkendte grundbilag såsom købsfakturaer og udleverings-
/salgsbilag eller genparter af sidstnævnte. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Sekretær2 har ansvaret for denne funktion.  

2.10 Værdipapirforvaltning 
Paderup Gymnasium fører fortegnelser over sine eventuelle beholdninger af værdipapirer. Liste herover 
findes i bilag 7. 

Fortegnelserne indeholder oplysninger om værdipapirernes art, anskaffelsestidspunkter, værdipapirer-
nes nominelle værdi, anskaffelsesværdi og eventuelle senere ændringer af værdiansættelsen. 

Af fortegnelserne fremgår, om værdipapirerne er udstedt gennem Værdipapircentralen eller anbragt i 
depot i et pengeinstitut eller på anden måde. 

Fortegnelserne ajourføres løbende. 

Af værdipapirer må følgende anskaffes: 

• Obligationer (også fra EØS lande, hvis sikkerhed er OK) 

• Bankaktier i forretningspengeinstitut 

• Andelsbeviser (med begrænset hæftelse) i forsyningsvirksomheder 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Institutionens føring af fortegnelser over værdipapirbeholdningen varetages af Økonomimedarbejde-
ren. 
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Institutionens afstemning af beholdningen med kontoudtog fra Værdipapircentralen, pengeinstitutter 
m.fl. og med registreringen på beholdningskontiene i regnskabet varetages af Økonomimedarbejderen. 
Denne opgave varetages ikke af medarbejdere, der har ansvaret for køb/salg af værdipapirer. 

2.11 Udlånsforvaltning  
Institutionen yder ikke lån. 

2.12 Forvaltning af andre væsentlige aktiver 
I det følgende afgives oplysninger om Paderup Gymnasium’s beholdning af andre væsentlige aktiver. 
Skolen anvender kun anlægsmodulet i Navision Stat til registrering af anlægsaktiver. 

Beholdning af andre væsentlige aktiver 
Institutionen fører fortegnelse over beholdninger af andre væsentlige aktiver, herunder fortegnelser 
over aktiver, der er stillet til rådighed af andre institutioner. Fortegnelsen omfatter: 

- Undervisningsudstyr og inventar, som er aktiveret og afskrives 

- Undervisningsudstyr og inventar, som er anskaffet over institutionens driftsbudget 

- Undervisningsudstyr og inventar, der er stillet til rådighed af andre institutioner 

- Aktiver, der er anskaffet over institutionens anlægsbudget. 

Fortegnelser over aktiver til anskaffelsesværdi på under 25.000 kr. udarbejdes som udgangspunkt ikke, 
idet der i hensigtsmæssigt omfang foretages en mærkning af disse aktiver. 

Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de værdiansættelsesprincipper, som 
er beskrevet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab 
for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Følgende retningslinjer følges i den forbindelse: 

- Fortegnelserne over aktiverne udarbejdes på grundlag af regnskabsbilagene efter den regnskabsmæs-
sige registrering af disse 

- Fortegnelserne over aktiverne indeholder oplysninger om aktivernes art, placering, evt. mærkning og 
anskaffelsesår. For så vidt angår anlægsaktiverne, anføres tillige oplysninger om anskaffelsesværdi og 
eventuelle ændringer af værdiansættelsen 

- Oplysninger om afskrivning og kassation registreres i institutionens fortegnelser over aktiver og op-
tages endvidere i institutionens årsregnskab i overensstemmelse med den af Undervisningsministeri-
et fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Ledende inspektor er ansvarlig for, at der udarbejdes og ajourføres fortegnelser over materiel m.v. 

Ledende inspektor og øvrige relevante medarbejdere er for deres respektive ansvarsområder ansvarlige 
for, at der foretages periodisk kontrol med beholdningerne, herunder kontrol med værdiernes tilstede-
værelse samt udnyttelse. Kontrollen varetages ikke af medarbejdere, der har det direkte ansvar for an-
vendelse af aktiverne. 

Beslutning om eventuel kassation tages af ovennævnte ansvarlige medarbejdere i henhold til gældende 
regler. Såfremt det drejer sig om væsentlige beløb, kan kassation af aktiver alene foretages af Rektor 
eller af en medarbejder, som Rektor har bemyndiget hertil.  
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2.13 Legatforvaltning  
Paderup Gymnasium forvalter ikke legater. 

2.14 Forvaltning af andres aktiver eller passiver 
Liste over og beskrivelse af andres aktiver og passiver, som ikke er Paderup Gymnasiums egne, men for 
hvis forvaltning og tilstedeværelse skolen er ansvarlig, fremgår af bilag 12. 

2.15 Anlægsaktiver 
Anlægsaktiver på Paderup Gymnasium er anført i anlægskartoteket i Navision Stat. 

Paderup Gymnasium registrerer anlægsaktiver i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat 
af Undervisningsministeriet, herunder Bekendtgørelse nr. 1449 af 13. december 2006 om regnskab for 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Ansvars- og kompetencefordelingen 
Ansvaret for registreringer vedrørende anlægsaktiver (udstyr og inventar) er fordelt som følger: 

- Godkendelse af anskaffelser foretages af Ledende inspektor 

- Godkendelse af salg/kassation foretages af Ledende inspektor 

- Vurdering og fastlæggelse af levetider og heraf følgende indplacering i levetidsgrupper samt konte-
ring foretages af Økonomimedarbejderen i samråd med Ledende inspektor. 

- Ansvaret for periodisk stikprøvekontrol med den fysiske tilstedeværelse af aktiver varetages af Le-
dende inspektor eller Økonomimedarbejderen. 

2.16 Andre regnskabsopgaver  

Opgaver for andre institutioner 
Paderup Gymnasium udfører ikke regnskabsopgaver for andre institutioner. 

Kantinevirksomhed 
Kantinen på Paderup Gymnasium drives af en kantineforening, der har elever og personale på skolen 
som medlemmer. 

Paderup Gymnasium stiller lokale og køkkenfaciliteter mv. til rådighed for kantineforeningen, så længe 
foreningen drives på en måde, der er forenelig med skolens virksomhed. 

I det omfang kantinens regnskabsopgaver varetages af Paderup Gymnasium’s personale, vil dette fore-
gå i særskilt regnskab. 
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3. Paderup Gymnasiums anvendelse af Navision Stat 

3.1 Generelt 
Paderup Gymnasium anvender Navision Stat til økonomistyring. Ibistic Invoice System anvendes til 
elektronisk fakturahåndtering. Betalinger afvikles gennem Jyske Netbank Erhverv (JNE). Silkeborg 
Data anvendes til beregning og anvisning af løn til institutionernes ansatte. 

Institutionen anvender Navision Stat med virkning fra 1. januar 2007. Regnskabsåret er finansåret. 

Der vil mellem institutionen og Økonomistyrelsen blive indgået en idriftsættelsesaftale/ myndighedsaf-
tale som omfatter følgende forhold: 

• leveringsforpligtelser 

• priser 

• institutionens forpligtelser 

• Økonomistyrelsens ansvar 

• institutionens ansvar 

• rettigheder 

• opsigelse 

Der er endvidere indgået aftale mellem institutionen og Jyske Bank om anvendelse af Jyske Banks offi-
ce banking-system. Denne aftale forefindes på Paderup Gymnasiums kontor. 

Der henvises til Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat for en nærmere beskrivelse af 
opbygningen af Navision Stat, herunder en beskrivelse af de enkelte moduler, der indgår i Navision 
Stat. 

Opsætning af standardparametre ved produktionsstart  
I forbindelse med installation af Navision Stat er der opsat standardparametre, som gør det muligt for 
Paderup Gymnasium at komme hurtigt i gang, i det lokale system. Opstartsparametrene omfatter op-
sætning på databaseniveau, regnskabsopsætning og opsætninger i de enkelte moduler i Navision Stat. 
Grundlaget for opsætningen af opstartsparametre betragtes som regnskabsmateriale og arkiveres derfor 
på samme måde som øvrigt regnskabsmateriale. 

Indlæsning af data ved produktionsstart  
Data, der overføres maskinelt eller manuelt fra SKS eller andre systemer ved produktionsstart, er regn-
skabsmateriale. 

Beskrivelser af anvendte procedurer, gennemførte kontroller samt beskrivelse af anvendte edb-
programmer, konverteringstabeller m.v. i forbindelse med disse dataoverførsler opbevares på Paderup 
Gymnasium. 

Systemdokumentation for Navision Stat 
Navision Stat består af standardsystemet Navision Attain med de tilpasninger, der er udarbejdet af 
Økonomistyrelsen. 

Brug af Navision Attain standardfunktioner, systemets opbygning m.v. er beskrevet i en række håndbø-
ger fra Navision Software A/S.  
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Navision Stat indeholder alle Navision Attain standardfunktioner og er opbygget på samme vis.  

Anvendelse af generelle statstilpasninger, der er foretaget af Økonomistyrelsen, er beskrevet og udgivet 
som tilføjelser til standarddokumentationen for Navision Attain. Disse tilføjelser vedligeholdes og do-
kumenteres af Økonomistyrelsen, jf. Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. 

Dokumentation af Payment Management vedligeholdes af Celenia Software A/S. 

Dokumentation af JNE findes i brugervejledning om JNE. Dokumentation af JNE vedligeholdes af 
Jyske Bank. 

3.2 Samspil mellem Navision Stat og andre edb-systemer 
Paderup Gymnasium’s Navision System opkobles til følgende edb-systemer: 

• Statens Koncernsystem 

• Statens Koncernbanksystem  

• Silkeborg Data 

• Jyske Bank’s betalingssystemer 

• Indbetalingskonto/Nemkonto 

• Ibistic Invoice System, IIS 

Proceduren for overførsel af data mellem Paderup Gymnasium’s Navision-system og ovenstående sy-
stemer findes nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. 

3.3 E-fakturering – Valg af systemløsning 
Paderup Gymnasium har indgået aftale med Ibistic A/S om levering af det KMD hostede elektroniske 
fakturahåndteringssystem Ibistic Invoice System. 

3.4 Ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionen 
Der er i forbindelse med Paderup Gymnasium’s overgang til Navision Stat indgået en idriftsættelsesaf-
tale mellem Paderup Gymnasium og Økonomistyrelsen, der nærmere beskriver ansvarsfordelingen mel-
lem parterne i forbindelse med anvendelsen af Navision Stat. 

Herudover er Paderup Gymnasium omfattet af de generelle bestemmelser omkring ansvarsfordelingen 
mellem Økonomistyrelsen og de enkelte brugere af Navision Stat som fremgår af Økonomistyrelsens 
generelle beskrivelse af Navision Stat. 

Institutionens opgaver i relation til Navision Stat kan opdeles i følgende hovedgrupper: 

1. Opgaver, der vedrører regnskabsføringen og betalingsforretningerne, herunder også opgaver, 
der vedrører dataudvekslingen med banksystemet. 
 
Disse opgaver varetages af medarbejdere i Paderup Gymnasiums Sekretariat i overensstemmel-
se med gennemgangen af regnskabsfunktionerne i kap. 2 i denne instruks. Sekretariatets place-
ring i den interne organisation fremgår af institutionens organisationsplan, jf. kap. 1 og bilag 2. 
 

2. Opgaver der vedrører institutionens edb-behandling (system- og sikkerhedsopgaver). 
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Disse opgaver varetages af Superbrugerprofilen i Navision Stat, der altid skal betjenes af to 
medarbejdere samtidig. De medarbejdere der tilsammen udgør Superbrugeren i Navision Stat 
fremgår af bilag 8. Proceduren for anvendelse af Superbrugeren er nærmere beskrevet i institu-
tionens sikkerhedsinstruks. 
 

Paderup Gymnasium har ikke egen selvstændig IT-afdeling i organisationen. Aftale om IT-
Supportcenteret jf. afsnittet ”Organisation” i starten af denne instruks og bilag 3 forefindes på skolens 
kontor. IT-Supportcenteret har ikke noget med Navision Stat at gøre. 

IT-Supportcenteret er den funktion, der i praksis gennemfører og vedligeholder de rutiner, der i samar-
bejde med ledelsen er beskrevet i Paderup Gymnasiums sikkerhedsinstruks, ligesom IT-Supportcenteret 
i det daglige har ansvaret for driften af institutionens administrative og operationelle/ produktionsmæs-
sige edb-installationer. Navision Stat er netbaseret (hosted af KMD) og er således ikke installeret på 
skolens serverløsning eller øvrige pc’ere, hvorfor IT-Supportcenteret ikke har noget med Navision Stat 
at gøre. 

De arbejdsfunktioner i relation til Navision Stat, som hverken varetages af medarbejderne i Sekretaria-
tet (driftsopgaver) eller af Superbrugerprofilen varetages af KMD (der hoster Navision Stat) eller Øko-
nomistyrelsen, som gennem ØDUP gennemfører bl.a. opdateringer af Navision Stat. 

Den nærmere tilrettelæggelse af ovenstående opgaver fremgår af Paderup Gymnasiums sikkerhedsin-
struks. 

3.5 IT-driftscenterløsninger 
Institutionen anvender ikke og anvendes ikke af andre institutioner som et IT-driftscenter til afvikling 
af edb-mæssige opgaver i forbindelse med regnskabsføringen. 

 

Regnskabsinstruks 
18. januar 2007  31 af 31 



Bilag 2: Oversigt over organisationen

Bestyrelse

Daglig ledelse

Rektor

Ledende inspektor

Øvrige inspektorer
Teknisk Service Sekretariatet

Pedeller Sekretærer

Rengøring Økonomimedarbejdere

Lærere

Faggrupper

Datavejledere

Studievejledere



Bilag 3: Oversigt over aftaler, samarbejdsaftaler, brugervejledninger 
mv. 
 
Ifølge bullet under punkt 2.1, overskriften disponering, skal der her i bilaget være en henvisning til et 
bilag udarbejdet af UBST??? Det er pt. ikke fundet. 
 
Aftaler: 

• Aftale med Silkeborg Data vedrørende lønadministration 

• Aftale vedrørende drift af IT-supportcenter 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
 
Brugervejledninger til: 

• SD Lønadministration fra Silkeborg Data 

• JNE-Systemet fra Jyske Bank 

• Navision Stat fra Økonomistyrelsen og KMD A/S 

• Ibistic Invoice System fra Ibistic A/S 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 



Bilag 4: Skema og vejledning ifm. overgivelse af restancer til SKAT 

 
 
 
 
 
 
Boginkasso mv. 
 
Sekretariatet er blevet bedt om at undersøge hvorledes skolerne efter overgangen til selveje 
kan få inddrevet krav mod elever, der fx ikke har afleveret bøger, som skolen har udlånt. 
Amter og kommuner har, efter det oplyste, hidtil forestået inddrivelsen. 
 
Inddrivelsescenteret 
 
Folketinget vedtog tilbage i 2005 en lov (lov nr. 429 af 6.6.2005) som omhandler samling af 
restanceinddrivelsen af offentlige fordringer i en ny restanceinddrivelsesmyndighed 
(Inddrivelsescenteret – forkortet IC) under Skatteministeriet. Den statslige og kommunale 
inddrivelse samles i en organisation, med et regelsæt, så borgere og virksomheder med 
restancer til det offentlige kun skal henvende sig et sted. Samtidig etableres en enstrenget 
klagestruktur, således at Landsskatteretten bliver klageinstans for alle afgørelser i 
inddrivelsessager.  
 
Sager fra gymnasierne om krav vedr. bøger og andre krav kan oversendes til 
Inddrivelsescenteret til videre behandling. 
 
Fremgangsmåde ved oversendelse af sager til IC 
 
IC har udarbejdet en generel vejledning til oversendelse af sager og en vejledning specielt om 
bibliotekssager. Vejledningerne findes på skats hjemmeside på: 
 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=219171&vID=0&search=oversendelse¤af¤sager.  
 
Det fremgår bl.a., at: 
 

- der skal gennemføres sædvanlig rykkerprocedure før sagen oversendes til IC. Det skal 
før oversendelsen oplyses overfor skyldneren, at sagen vil blive overgivet til IC samt at 
IC opkræver et oprettelsesgebyr på kr. 100. Det kan desuden oplyses, at IC kan 
inddrive gælden ved retlig inkasso eller ved at modregne i overskydende skat eller 
andre udbetalinger fra det offentlige. IC kan foretage indberetning til RKI, hvis 
betingelserne er opfyldt. 

- IC har udarbejdet et indberetningsskema, der kan bruges. IC oplyser, at de forventer, 
at det pr. 1.1.2007 vil være muligt at oversende sager elektronisk. 

- IC anmoder om, at man kræver erstatning for bøger frem for at kræve bøgerne tilbage, 
da tilbagetagelse med fogedens hjælp er meget besværligt. 

- IC opkræver et oprettelsesgebyr på kr. 100 og 5 % af det inddreven beløb vil blive 
fratrukket i provision til IC, før det afregnes. 

- I forbindelse med overgivelsen af restancen til IC skal skolen afskrive restancen i 
henhold til vejledning til Statens Kontoplan. IC afregner månedligt inddrevne beløb 
overfor kreditorerne. 

- Betaler skyldneren direkte til skolen, efter sagen er overdraget til IC skal provision 
afregnes. 

- Mindstegrænsen for fordringer er kr. 100. 
 
Inddrivelsescenteret kan kontaktes på: 



 
IC-Inddrivelsescenteret 
Postboks 2168 
1016 København K 
Tlf.  70 15 73 04 
E-post ic@skat.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRA 
Den 30. oktober 2006 
 
 
 



Skema til overgivelse af restancer 

 
1. Oplysninger om kreditor 
Institution 
Adresse 
Postnummer og by 
Telefonnummer 
Kontaktperson 
Dato for overgivelse 
 
2. Oplysninger om skyldner/e 
Navn 
Adresse 
Postnummer og by 
Cpr.-nr./CVR-nr. 
Deres j.nr. (max. 20 tegn). 
 
3. Oplysninger om gælden  
Oprindelig gæld kr.
Restgæld kr.
Omkostninger afholdt den kr.
 Ja Nej 
Er der hjemmel til lønindeholdelse (sæt x)   
Er gælden rentebærende (sæt x)   
Rentesats %
Opgjorte renter til den (angiv dato og beløb) kr.
Gælden skal forrentes fra den (angiv dato) 
Hvornår var gælden forfalden til betaling (angiv dato) 
Hvornår har skyldner sidst betalt på gælden (angiv dato) 
 
4. Dokumenter  Ja Nej 
Er der forlig, udlæg eller dom (sæt x)   
Hvis ja, vedlægges original. Dom kan vedlægges i bekræftet kopi. 
 
5. Bobehandling  Ja Nej 
Er eller har skyldners bo været under bobehandling (sæt x)   
Hvis ja  Behandlingen blev indledt den (angiv dato) 
(sæt x)  
 Akkord. Hvis ja, skal forslag og/eller tiltrædelse vedlægges 
 Betalingsstandsning 
 Konkurs 
 Gældssanering. Hvis ja, skal forslag og/eller kendelse vedlægges 
 Likvidation 
 Dødsbo 
 
5.1 Hvem behandler boet 
Navn 
Adresse 
 
 



5.2 Anmeldelse Ja Nej 
Er fordringen anmeldt i boet (sæt x) Hvis ja, vedlægges kopi af anmeldelsen   
 
5.3 Særligt ved akkord  Ja Nej 
Er akkorden stadfæstet? (sæt x)   
 
5.4 Særligt ved afsluttede bosager 
Hvem forestod udlodningen? 
Navn 
Adresse 
 
6. Bemærkninger  
 
 
 
 
 
 
 

SKAT  Inddrivelsescentret  Postboks 2168  1016 København K 
Telefon 70 15 73 04  Fax 72 37 10 17  www.skat.dk  ic@skat.dk

Ekspeditionstid: Mandag – fredag 10.00 – 15.00

http://www.skat.dk/


Vejledning - SKAT 

Statsinstitutioner 
Generel vejledning til oversendelse af sager 

  
1. Oplysninger om 
kreditor 

Kreditor skal opgive institutionsnavn, adresse og postnummer. Desuden 
skal oplyses dato for overgivelse af restancen og navnet på 
kontaktpersonen, da det er hensigtsmæssigt for IC at have kendskab til den 
person, der behandler sagen hos kreditor. Eventuelt kan telefaxnummer 
og e-mail adresse oplyses.  

2. Oplysninger om 
skyldner 

Kreditors j.nr. opgives, så IC kan henvise til det, når der gives oplysninger 
om gælden. Alle skyldnernes navne og adresser, CPR-nr. og CVR-nr. skal 
udfyldes. 

For interessentskaber og andre solidarisk hæftende skyldnere skal der gives 
oplysninger om hver interessent eller deltager. Er skyldner et andelsselskab 
skal hæftelsesformen oplyses. Hvis der i øvrigt er særlige bemærkninger 
omkring hæftelsesformer, kan dette angives i pkt. 6. 

For kautionister og medgaranter medtages oplysningerne, hvis det findes 
nødvendigt. 

3. Oplysninger om 
gælden 

Gældens forfaldsdato skal oplyses. Det har betydning for, fra hvilken dato 
gælden forældes. Både den oprindelige og nuværende restgæld skal 
oplyses.  

Er gælden rentebærende, oplyses dette tillige med rentesats. Er der løbet 
renter på gælden inden overgivelsen, skal dette oplyses, herunder hvor stort 
rentebeløbet er, samt pr. hvilken dato rentebeløbet er opgjort til. IC vil 
herefter beregne renter i overensstemmelse med dette. 

4. Dokumenter Forlig og udlæg skal vedlægges i original. Domme kan vedlægges i 
bekræftet kopi. 

5. Bobehandling Det skal oplyses, om skyldners bo er under bobehandling. Er der tale om 
akkord skal forslag til akkord og eventuel tiltrædelse heraf vedlægges. Ved 
gældssanering skal forslag vedlægges, ligeledes i kopi. I alle sager under 
bobehandling skal kopi af anmeldelsen vedlægges. Desuden skal navn og 
adresse på den, der behandler boet altid oplyses. 

6. Bemærkninger Her kan kreditor oplyse øvrige relevante forhold for gælden.  

Vejledning til oversendelse af bibliotekssager 

  
1. Indledning Krav, der stammer fra bibliotekssager, skal opfylde de betingelser, der 



fremgår af Vejledning om overgivelse af restancer af 1. september 2002. 
Ifølge vejledningen skal krav, der stammer fra bibliotekssager overgives til 
IC. Vejledning kan ses på ToldSkats hjemmeside http://www.skat.dk/. 
Biblioteket skal ved overgivelsen af de enkelte sager angive, om der er tale 
om en sag, hvor inddrivelsen skal koncentreres om, at det udlånte bliver 
tilbageleveret, eller om biblioteket er tilfreds med erstatningskrav. 
Biblioteket skal i forbindelse med overdragelsen afskrive kravet. 

2. Hvad skal biblioteket 
gøre 

Før biblioteket overgiver sagen til IC, skal De gennemføre sædvanlig 
rykkerprocedure. I sidste rykker skal De oplyse, at hvis skyldner ikke 
betaler eller afleverer bogen, vil sagen blive overgivet til IC til inddrivelse. 
IC opkræver et oprettelsesgebyr, som p.t. udgør 100 kr. De kan desuden 
oplyse, at IC kan inddrive gælden ved retslig inkasso og ved at modregne i 
overskydende skat eller andre udbetalinger fra det offentlige. Når 
rykkerproceduren er gennemført, overgiver De sagen til os med 
dokumentation for kravet.  

Når De overgiver krav til inddrivelse, kan det ske ved brug af 
indberetningsskemaet. Heraf fremgår, hvilke oplysninger vi skal bruge. De 
kan oprette skemaet som standard i Deres tekstbehandlingssystem eller 
trække det på ToldSkats hjemmeside. 

3. BOG-sager Ønsker biblioteket bogen tilbage, vil IC oprette sagen som BIB-sag, 
fordringstype BOG. 

Det er meget ressourcekrævende at få tilbageleveret udlånte bøger, da det 
om nødvendigt skal ske ved fogedens hjælp. Bibliotekets ønske herom bør 
derfor begrænses til kun at omfatte bøger, som ikke eller kun med 
betydelige omkostninger kan genanskaffes. 

Omkostninger, IC betaler i forbindelse med inddrivelsen, pålægges 
skyldner, men vil blive udlagt af IC. 

4. Erstatningssager, 
ERT-sager 

Er biblioteket tilfreds med at få erstatning for det udlånte opretter IC en 
BIB-sag, fordringstype ERT. Det samme gælder for krav, der stammer fra 
andre tjenesteydelser såsom fotokopiering m.m. 

5. Hvad gør IC i alle 
bibliotekssager 

Efter oprettelsen tilmelder vi sagen Det Centrale Fordringsregister (CFR) 
med henblik på modregning i overskydende skat, moms og lign. 

IC vil sende påkrav og rykker til debitor med opfordring til at tilbagelevere 
det udlånte i BIB-sager, fordringstype BOG, og i andre sager betale den 
udstedte faktura med tillæg af gebyr eller aflevere bogen. 

Meddeler skyldner, at han har afleveret bogen eller aldrig har lånt den, 
forelægger vi indsigelserne for biblioteket. 

Biblioteket sender svar til skyldner og kopi af svaret til IC. 
6. Hvad gør IC i BOG-
sager 

Reagerer skyldner ikke på påkrav og rykker, kan vi overgive sagen til 
inkasso hos IC's lokale inkassator med anmodning om at få tilbageleveret 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=219183
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=219182


bogen ved en umiddelbar fogedforretning. Umiddelbar fogedforretning 
gennemføres ikke, hvis skyldner betaler kravet eller afleverer det lånte efter 
at have modtaget inkassators første krævebrev. 

Der er stor forskel på arbejdsgangen i de forskellige fogedretter. Hvis 
debitor ikke møder op ved den umiddelbare fogedforretning, er det derfor 
op til inkassator at afgøre, om sagen skal gennemføres ved at skyldner 
politifremstilles eller ved en udgående fogedforretning på skyldners bopæl.

Inkassator kan afregne sagen, hvis skyldner møder op i fogedretten og 
under strafansvar erklærer ikke at være i besiddelse af det udlånte, eller 
hvis det ved en udgående fogedforretning til skyldners bopæl er 
konstateret, at bogen ikke er til stede. Inkassator kan lade skyldner 
politifremstille uden vores godkendelse, hvis der har været foretaget en 
udgående fogedforretning, uden at skyldner er truffet hjemme. 

Meddeler biblioteket, at bogen er afleveret, eller afleverer skyldner bogen 
til os, kontakter vi straks inkassator med anmodning om at tilbagekalde en 
eventuelt begæret umiddelbar fogedforretning. Inkassator afregner derefter 
sagen. Det samme sker, hvis skyldner afleverer bogen til inkassator. 

Bogen sendes til biblioteket. 
7. Skyldners betaling Ved betaling dækkes IC's gebyrer først, dernæst omkostninger, herefter 

bibliotekets gebyr og sidst erstatningskravet. 
8. Information om 
inddrivelsen 

IC vil sammen med afregningen af inddrevne beløb hver måned sende Dem 
oplysninger om den foregående måneds beløbsmæssige bevægelser på 
skyldnerne, herunder oplysning om nye restancer. IC vil fradrage provision 
i forbindelse med afregningen. Provisionen udgør p.t. 5 % af det inddrevne 
beløb. Vi sender dog kun oplysninger, når der er registreret bevægelser i 
månedens løb. Vi vil desuden hvert halve år sende statusrapport med 
oversigt over alle overgivne restancer inkl. restgældsoplysninger mv. 

9. Spørgsmål Har De spørgsmål til vejledningen er De velkommen til at kontakte IC - 
Inddrivelsescentret, Postboks 2168, 1016 København K, tlf. 70 15 73 04, 
pr. E-mail: dci@toldskat.dk eller telefax 72 37 10 17. De kan også finde 
oplysninger om restanceinddrivelsen på SKAT's hjemmeside: 
http://www.skat.dk/ Ved henvendelse, gerne telefonisk, kan De få oplyst de 
direkte numre på kontaktpersoner i inddrivelsesenheden. 

Retningslinier 

  
1. Indledning  I følge kgl. resolution af 27. november 2001 er alle statslige restancer, der 

hidtil har været inddrevet af Finansstyrelsen overført til Skatteministeriet. 
Restancer, der hidtil har været sendt til Finansstyrelsen skal derfor fra 1. 
september 2002 sendes til IC - Inddrivelsescentret. Dette gælder dog ikke 
gæld, der opkræves af kommunerne, told, skat, moms og afgifter.  

mailto:dci@toldskat.dk
http://www.skat.dk/


2. Hvad er en restance En restance er en fordring, der ikke er betalt af skyldner, efter at sædvanlig 
rykkerprocedure er gennemført i henhold til Deres regnskabsinstruks. 
Tabsafskrevne statslån og restkrav efter indfrielse af statsgarantier er også 
restancer.  

3. Hvilke restancer skal 
overgives 

Alle restancer, der ikke er særligt undtaget, jf. ovenfor pkt. 1, skal 
overgives til IC. Følgende restancer skal dog ikke overgives: 

Restancer, hvor der er tvist om kravet, og hvor den manglende betaling 
skyldes andet end skyldners manglende evne eller vilje til at betale. 
Bestrides kravet, skal tvisten afgøres, eventuelt ved rettens hjælp, før 
restancen overgives. 

Mellemværende med en anden offentlig myndighed. Disse 
mellemværender må løses internt mellem myndighederne. 

Vi opererer i øvrigt med en mindstegrænse på 100 kr., men finder det i 
mange tilfælde hensigtsmæssigt at sætte grænsen højere. 

4. Hvad skal der ske 
inden restancen 
overgives 

I første rykker til skyldner bør De overveje at kræve restancen forrentet. De 
skal være opmærksom på, at renteloven er ændret. 

Selvom der ikke er særlig hjemmel til at kræve en anden rente end 
rentelovens, kan der være truffet aftale om højere rente end rentelovens 
ligesom der kan være tale om betaling af rente fra forfaldsdagen, hvis den 
er fastsat i forvejen. Dette skal i givet fald angives. 

Det skal tydeligt fremgå, at der stilles krav om betaling af renter, Vi ser 
gerne, at De sender kopi af brevet, hvori De stiller krav om renter, til os 
samtidig med overgivelsen. 

Der kan i lovgivningen på det pågældende område være hjemmel til at 
kræve renter med en anden rente end rentelovens og fra en andet tidspunkt. 
Ved indberetningen af restancen skal styrelsen derfor være opmærksom på 
dette. 

Hvis det er rentelovens bestemmelser, der finder anvendelse. Kan der 
kræves renter, når der er gået en måned fra det tidspunkt, hvor der er 
fremsat krav om betaling af renter. Rentesatsen er p.t. udlånsrenten + 7%. 

I sidste rykker skal De oplyse, at hvis skyldner ikke betaler inden en 
nærmere angivet frist, vil restancen blive overgivet til IC til inddrivelse, og 
at IC opkræver et oprettelsesgebyr, som p.t. udøgr 100 kr. De bør desuden 
oplyse, at IC vil inddrive gælden fx. ved retslig inkasso, ved at modregne i 
overskydende skat og andre udbetalinger fra det offentlige og ved 
lønindeholdelse, hvis der er særlig hjemmel hertil. De kan endvidere 
oplyse, at IC kan indberette restancen til RKI, hvis betingelserne er opfyldt.

IC tilmelder alle krav til Det Centrale Fordringsregister (CFR) med henblik 



på modregning. 
5. Hvilke oplysninger 
skal vi have 

Når De overgiver restancer, kan det ske ved brug af 
indberetningsskemaerne. Heraf fremgår, hvilke oplysninger vi skal bruge. 

De kan hente ordinært indberetningsskema her

indberetningsskema til overgivelse af bibliotekssager her og 

indberetningsskema for restancer for arbejdsløshedskasser her. 

Vejledning til udfyldelse af skema.

Hvis De ikke ønsker at bruge skemaet, skal oplysningerne fremgå på anden 
tilsvarende måde. 

6. Hvilke bilag skal 
vedlægges 

Som grundlag for kravet skal De vedlægge fakturaer, seneste rykkere m.v., 
gerne i fotokopi. 

Skylderklæringer, frivillige forlig og gældsbreve skal vedlægges i original. 
Domme kan vedlægges i bekræftet kopi. Hvis beregningen af gældens 
størrelse ikke umiddelbart fremgår af disse dokumenter, skal 
beregningsgrundlag og -måde oplyses. 

Er gælden sikret ved pant, udlæg eller lignende, skal De vedlægge de 
originale sikkerhedsdokumenter i form af pantebreve, 
håndpantsætningserklæringer og udlægsattester. Er gælden sikret ved pant i 
fast ejendom skal sikkerhedsdokumenterne desuden have en lyst påtegning 
med følgende ordlyd: "Meddelelser i henhold til retsplejelovens kap. 51 og 
øvrige meddelelser, der i henhold til retsplejeloven skal sendes til 
pantekreditor, skal fremover sendes til IC - Inddrivelsescentret, Postboks 
2168, 1016 København K, der bemyndiges til at underskrive påtegninger af 
enhver art på sikkerhedsdokumentet, herunder kvitterings-, transport-, 
moderations- og relaksationspåtegninger". 

Påtegningen skal kun begæres lyst som en meddelelsespåtegning, da dette 
er afgiftsfrit. 

For garantiforhold skal vedlægges tiltransporteret gældsbrev samt de 
dokumenter, der er nævnt ovenfor. Desuden vedlægges 
garantitilsagn/garantierklæring og eventuel plan for nedskrivning af 
garantien. 

Øvrige dokumenter, herunder kopi af korrespondance, vedlægges i det 
omfang, det er nødvendigt. 

7. Hvordan behandles 
restancen 
regnskabsmæssigt 

I forbindelse med overgivelsen skal De afskrive restancen i henhold til 
Statens Kontoplan på regnskabskonto 17.40, jf. Finansministeriets 
cirkulære af 6. maj 1998 om ændring af cirkulære om udarbejdelse af 
institutionsinstrukser vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse og 
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Statens Kontoplan, pkt. 5.10. 

Restancer under afvikling skal også afskrives og overføres til IC med 
pålydende restgæld. 

De inddrevne beløb overføres månedligt til Dem p.t. ved check. 

Modtager De indbetaling fra skyldner, skal De sende beløbet til os, da  IC 
skal fradrage provision i forbindelse med afregningen. 

8. Hvem har 
kompetencen  

Som kreditor har De fortsat kompetencen til at afgøre spørgsmål om 
kravets eksistens og oprindelige størrelse. IC har kompetencen til at afgøre 
alle spørgsmål om inddrivelsen. 

Hvis skyldner har indsigelser over gældens eksistens eller størrelse, som 
ikke umiddelbart kan afvises, skal De derfor behandle indsigelsen. Vi vil 
sende indsigelsen til Dem, for at De kan afgøre sagen. 

Afgørelsen skal begrundes, og der skal gives klagevejledning, hvis der kan 
klages over afgørelsen. Hvis der ikke kan klages over afgørelsen, skal De 
oplyse det. 

Når De har truffet en afgørelse, skal De meddele afgørelsen direkte til 
skyldner med kopi til IC. 

9. Hvordan inddrives 
restancen 

IC vil sende påkrav og rykker til skyldner, fastsætte afdragsordninger og 
foretage lønindeholdelse, hvis det er muligt. Desuden vil vi modregne 
gælden i skyldners overskydende skat og moms mv. og indberette den til 
RKI efter gældende regler. 

IC anvender desuden retslig inkasso, når vi vurderer, at det er 
hensigtsmæssigt. I Danmark, på Færøerne og i Grønland sker inkasso 
gennem advokatfirmaer. Inkassoomkostningerne pålægges skyldner, men 
vil i første omgang blive udlagt af IC. 

10. Information om 
inddrivelse 

IC vil sammen med afregningen af inddrevne beløb hver måned sende Dem 
oplysninger om den foregående måneds beløbsmæssige bevægelser på 
skyldnerne. IC vil fradrage provision i forbindelse med afregningen, jf. pkt. 
7. Provisionen udgør p.t. 5% af inddrevne beløb. Vi sender dog kun 
oplysninger, når der er registreret bevægelser i månedens løb. 

Vi vil desuden hvert halve år sende en statusrapport med oversigt over alle 
overgivne restancer inkl. restgældsoplysninger mv. 

11. Spørgsmål Har De spørgsmål til vejledningen, er De velkommen til at kontakte: 

IC - Inddrivelsescentret  
Postboks 2168 
1016 København K 
tlf. 70 15 73 04 



telefax: 72 37 10 17 
E-post: mailto:dic@skat.dk

Ved henvendelse, gerne telefonisk, kan De få oplyst direkte numre på 
kontaktpersoner i Inddrivelsescentret. 

12. Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 1. september 2002. 

Priser 

  
Gebyrer Fra 1. januar 2000 opkræver IC følgende gebyrer for ekspedition af 

forvaltningsopgaver på restanceområdet:  

Oprettelsesgebyr 100 kr. pr.  

Opkrævningsgebyr ved giro 10 kr. pr.  

Opkrævningsgebyr ved BS-træk 5 kr. pr. 

Rykkergebyr 50 kr. pr. 

Lønindeholdelsesgebyr 200 kr. pr.  

De nævnte gebyrer dækker følgende ydelser: 
Oprettelsesgebyr Gebyret dækker oprettelse af en ny fordring, udsendelse af påkrav mv. 

samt ekspeditioner i forbindelse hermed. Gebyret vil blive opkrævet i 
forbindelse med udsendelse af påkrav.  

Opkrævningsgebyr Gebyret dækker administration af betalingsordninger - telefonopkald fra 
skyldner, oprettelse af betalingsaftaler, udsendelse af breve, girokort mv. 
Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med udsendelsen af girokort/ træk 
via betalingsservice.  

Rykkergebyr Rykkergebyret opkræves i forbindelse med udsendelse af rykker ved for 
sen betaling i forbindelse med en bevilget betalingsordning og ved 
påmindelse før lønindeholdelse.  

Lønindeholdelses- 
gebyr 

Gebyret dækker de faktiske omkostninger til ToldSkat, DataInfoCenter, 
ekspedition af telefoniske henvendelser, behandling af ansøgninger om 
nedsættelse af lønindeholdelsesprocent eller tilbagekaldelse af 
lønindeholdelse. 

Gebyrerne har hjemmel i tekstanmærkning nr. 103 til § 7 i finansloven. 

mailto:dic@skat.dk


Gebyrernes størrelse, som gælder for et år ad gangen, fremgår af 
bekendtgørelse nr. 180 af 20. marts 2002 om gebyrer, der opkræves for 
ekspedition af finansforvaltingsopgaver. 

 
 
 
 
 



Bilag 5: Oversigt over attestationsbemyndigede fordelt på 
funktionsbetegnelser med organisatorisk indplacering 
 
Ledelse og TAP 

Funktionsbetegnelse, placering og navn: Initialer og underskrift: 

Rektor, Ledelsen 

Jan Becher Sørensen 

JB 

Ledende inspektor, Ledelsen 

Peter Winther 

PJ 

Inspektor1, Ledelsen 

Flemming Kurdahl 

FK 

Inspektor2, Ledelsen 

Helle B. Andersen 

HA 

Økonomimedarbejder, Sekretariatet 

Thomas Arnkjær 

TA 

Sekretær1, Sekretariatet 

Hanne Ernstsen 

HE 

Sekretær2, Sekretariatet 

Gitte Gustavsen 

GG 

Pedel, Teknisk Service 

Per Ahm Sørensen 

PA 

 
 



Lærerne 

Funktionsbetegnelse og navn: Initialer og underskrift: 

Budgetansvarlig, Datavejledning 

Thorkild Sandholm 

TS 

Budgetansvarlig, Studievejledning 

 

 

Budgetansvarlig, Billedkunst 

Kirsten Abildgaard 

KA 

Budgetansvarlig, Biologi 

Thomas Sand Skadhede 

Sk 

Budgetansvarlig, Dansk 

Birgit Møller Hendel 

BM 

Budgetansvarlig, Engelsk 

Hanna Broadbridge 

HB 

Budgetansvarlig, Mediefag 

Lilian Curan 

Cu 

Budgetansvarlig, Filosofi 

Jens-Erik Andersen 

JA 

Budgetansvarlig, Fransk 

Kirsten Bjerre Hansen 

KB 

Budgetansvarlig, Fysik 

Helle B. Andersen 

HA 

Budgetansvarlig, Geografi 

Vagn Juhl Larsen 

VL 

Budgetansvarlig, Historie 

Helge Grønlund Haahr 

HH 

Budgetansvarlig, Idræt 

Frank Kornmaaler 

Km 



Budgetansvarlig, Kemi 

Henning Troelsen 

HT 

Budgetansvarlig, Matematik 

Helle B. Andersen 

HA 

Budgetansvarlig, Musik 

Anders Aare 

AA 

Budgetansvarlig, Oldtidskundskab 

Helge Grønlund Haahr 

HH 

Budgetansvarlig, Psykologi 

Hans Aarup 

Ar 

Budgetansvarlig, Religion 

Edward Broadbridge 

EB 

Budgetansvarlig, Samfundsfag 

Per Henriksen 

PH 

Budgetansvarlig, Spansk 

Kirsten Kurdahl 

KK 

Budgetansvarlig, Tysk 

Peter Thorsen 

PT 

Budgetansvarlig, Drama 

Heidi Kristensen 

HK 

Budgetansvarlig, Erhvervsøkonomi 

Peter Thorsen 

PT 

Budgetansvarlig, 

 

 

Budgetansvarlig, 

 

 

 



Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på 
funktionsbetegnelser og organisatorisk indplacering 
 
Ledelse og TAP 

Funktionsbetegnelse, placering og navn: Initialer og underskrift: Beløb udgifter: Indtægter, rettighed. 

Rektor, Ledelsen 

Jan Becher Sørensen 

JB Ingen grænse Disponering af 
indtægter. 

Ledende inspektor, Ledelsen 

Peter Winther 

PJ Ingen grænse Disponering af 
indtægter. 

Inspektor1, Ledelsen 

Flemming Kurdahl 

FK   

Inspektor2, Ledelsen 

Helle B. Andersen 

HA   

Økonomimedarbejder, Sekretariatet 

Thomas Arnkjær 

TA For hver disposition 
foreligger særskilt 
aftale med ledelsen. 

Opkrævninger og 
regningsudskrivning.

Sekretær1, Sekretariatet 

Hanne Ernstsen 

HE 25.000 Opkrævninger og 
regningsudskrivning.

Sekretær2, Sekretariatet 

Gitte Gustavsen 

GG 25.000 Opkrævninger og 
regningsudskrivning.

Pedel, Teknisk Service 

Per Ahm Sørensen 

PA 25.000  

 
 



Lærerne 

Funktionsbetegnelse og navn: Initialer og underskrift: Beløb kr.: 

Budgetansvarlig, Datavejledning 

Thorkild Sandholm 

TS 25.000 

Budgetansvarlig, Studievejledning 

Lillian Curan 

Cu 25.000 

Budgetansvarlig, Billedkunst 

Kirsten Abildgaard 

KA 25.000 

Budgetansvarlig, Biologi 

Thomas Sand Skadhede 

Sk 25.000 

Budgetansvarlig, Dansk 

Birgit Møller Hendel 

BM 25.000 

Budgetansvarlig, Engelsk 

Hanna Broadbridge 

HB 25.000 

Budgetansvarlig, Mediefag 

Lilian Curan 

Cu 25.000 

Budgetansvarlig, Filosofi 

Jens-Erik Andersen 

JA 25.000 

Budgetansvarlig, Fransk 

Kirsten Bjerre Hansen 

KB 25.000 

Budgetansvarlig, Fysik 

Helle B. Andersen 

HA 25.000 

Budgetansvarlig, Geografi 

Vagn Juhl Larsen 

VL 25.000 

Budgetansvarlig, Historie 

Helge Grønlund Haahr 

HH 25.000 

Budgetansvarlig, Idræt 

Frank Kornmaaler 

Km 25.000 



Budgetansvarlig, Kemi 

Henning Troelsen 

HT 25.000 

Budgetansvarlig, Matematik 

Helle B. Andersen 

HA 25.000 

Budgetansvarlig, Musik 

Anders Aare 

AA 25.000 

Budgetansvarlig, Oldtidskundskab 

Helge Grønlund Haahr 

HH 25.000 

Budgetansvarlig, Psykologi 

Hans Aarup 

Ar 25.000 

Budgetansvarlig, Religion 

Edward Broadbridge 

EB 25.000 

Budgetansvarlig, Samfundsfag 

Per Henriksen 

PH 25.000 

Budgetansvarlig, Spansk 

Kirsten Kurdahl 

KK 25.000 

Budgetansvarlig, Tysk 

Peter Thorsen 

PT 25.000 

Budgetansvarlig, Drama 

Heidi Kristensen 

HK 25.000 

Budgetansvarlig, Erhvervsøkonomi 

Peter Thorsen 

PT 25.000 

Budgetansvarlig, 

 

  

Budgetansvarlig, 

 

  

 



Bilag 7: Oversigt over værdipapirer 
 
 
Paderup Gymnasium har ikke på nuværende tidspunkt nogle værdipapirer. 



Bilag 8: Oversigt over medarbejdere fordelt på brugerrettigheder 
 
 
System & Medarbejder Evt. brugerbetegnelse/profil 
GAS 
Ledende inspektor  Superbruger 
Inspektor1   Bruger 
Inspektor2   Bruger 
Sekretær1   Bruger 
Sekretær2   Bruger 
Økonomimedarbejder  Bruger 
Rektor   Bruger 
 
Navision Stat 
 
Sekretær1   Regnskabsmedarbejder 
Økonomimedarbejder  Regnskabsmedarbejder 
Ledende inspektor  Økonomimedarbejder (skal være regnskabsmedarbejder) 
Sekretær2   Økonomimedarbejder (skal være regnskabsmedarbejder) 
Rektor   Basis 
Økonomimedarbejder & 
Ledende inspektor  Superbruger (profilen kræver to personer) 
 
IIS, Ibistic Invoice System 
Økonomimedarbejder  Superbruger 
Sekretær1   Superbruger 
Sekretær2   Regnskabsmedarbejder 
Ledende inspektor  Godkender uden beløbsgrænse (med arkivrettigheder) 
Budgetansvarlige lærere (se bilag 6) Godkender med beløbsgrænse 
 
JNE, Jyske Netbank Erhverv 
Sekretær1   Bogholder (1. godkender) 
Sekretær2   Bogholder (1. godkender) 
Økonomimedarbejder  Kasserer (2. godkender) 
Ledende inspektor  Kasserer (2. godkender) 
 
SD, Silkeborg Data 
Ledende inspektor   
Økonomimedarbejder   
Sekretær1    
Sekretær2    
 
 



Bilag 9: Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med registrering af 
forpligtelser 

 

Retningslinjer for indregning af feriepenge- og over/merarbejdeforpligtelse 
Skyldige feriepenge og skyldigt over-/ merarbejde betragtes som kortfristede gældsforpligtelser. 
Institutionen opgør og bogfører skyldige feriepenge og over-/ merarbejde kvartalsvist samt ved 
årsafslutning. I opgørelserne indgår såvel optjening som afvikling af henholdsvis feriepenge og over-/ 
merarbejde. 
 
Skyldige feriepenge 
Skyldige feriepenge omfatter feriepenge til månedslønnede med ret til løn under ferie, der er optjent, 
men som endnu ikke er afholdt. Optjente feriepenge for fratrådte medarbejdere indgår ikke i 
forpligtelsen, da disse er indbetalt til Feriegiro. Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen omfatter 
almindelige feriedage, herunder løn under ferie og den særlige feriegodtgørelse, samt særlige feriedage. 
 
Indregning af skyldige feriepenge omfatter ferie, der er optjent i optjeningsåret samt ferie optjent i 
tidligere optjeningsår, men som endnu ikke er afholdt. Ved udbetaling af feriepenge eller afholdelse af 
ferie med løn reduceres posten af skyldige feriepenge tilsvarende. 
 
Skyldige feriepenge opgøres og værdiansættes på baggrund af udtræk fra Silkeborg Data. (Hvis 
systemerne ikke kan levere udtræk for 2007 vedrørende den ferieberettigede løn, anvendes et estimat i 
stedet. 
 
Skyldigt over-/ merarbejde 
Over-/ merarbejde betragtes som anden kortfristet gæld. Beløbet betragtes som væsentligt, hvorfor 
udgifterne til skyldigt over-/ merarbejde indregnes i balancen. Skyldigt over-/ merarbejde omfatter 
såvel beløb, der skal udbetales, som beløb der skal afspadseres. Ved udbetaling eller afstadsering 
reduceres posten af skyldigt over-/ merarbejde tilsvarende. 
 
Skyldigt over-/ merarbejde opgøres på baggrund af GAS 
 
Ansvarsfordeling og procedure 
Skyldige feriepenge 
Økonomimedarbejderen har ansvaret for den løbende kvartalsvise registrering og opgørelse af skyldige 
feriepenge, samt den endelige afstemning ultimo året mellem de bogførte forpligtelser og de 
registrerede optjente og afviklede feriepenge. Den ledende inspektor kontrollerer og godkender de 
kvartalsvise opgørelser og den endelige afstemning ultimo året. 
 
Skyldigt over-/ merarbejde 
Den ledende inspektor har ansvaret for den løbende kvartalsvise registrering og opgørelse af skyldigt 
over-/ merarbejde. Økonomimedarbejderen har ansvaret for den endelige afstemning ultimo året 
mellem de bogførte forpligtelser og det registrerede optjente og afviklede over-/ merarbejde. Den 
ledende inspektor godkender og kontrollerer den årlige afstemning. 
 
Afviklingen af feriepenge og over-/ merarbejde bogføres i Navision Stat 



Bilag 10: Retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med afvikling af 
betalinger via institutionens kasse  

 

Afvikling af betalinger via institutionens kasse foretages alene i de situationer, hvor det ikke er muligt 
eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel. 
 
Ved ud- og indbetalinger via institutionens kasse følges nedenstående retningslinjer: 
 
- Der foretages en løbende registrering (f.eks. i kasserapporter) af ind- og udbetalte beløb, herunder 

eventuelle beløb i udenlandsk valuta. Registreringen sker under den dato, hvor betalingen har fundet 
sted. Denne registrering afstemmes ugentligt med kassebeholdningen og lejlighedsvis med 
oplysninger fra pengeinstitutter samt med de regnskabsmæssige registreringer.  

- Eventuelle kassedifferencer registreres straks. Væsentlige kassedifferencer indberettes til 
institutionschefen eller økonomi- og administrationschefen, der tager stilling til, om øvrige parter 
skal orienteres. 

- Kassebeholdningen sammenblandes ikke med beløb, som er institutionen uvedkommende. 
Forskudsbilag indgår ikke i kassebeholdningen, men registreres i institutionens regnskab. 
Personalechecks må ikke indløses af institutionen. Modtagne checks m.v. indløses eller indsættes på 
institutionens pengeinstitutkonto straks eller senest den følgende dag. 

- Ved udbetalinger føres kontrol med, at der foreligger bilag, som er godkendt af hertil bemyndigede 
medarbejdere. Checks m.v. anvendes i nummerorden, og de udstedte checks krydses. Ved 
udbetalinger direkte fra institutionens kasse afkræves kvittering. Bilagene eller en udarbejdet oversigt 
over bilagene dateres og forsynes med en påtegning om/markering for, at den ovenfor nævnte 
kontrol er gennemført. Der foretages endvidere henvisning til anvendte checks eller andre 
udbetalingsordrer. 

- Der udstedes kvitteringer ved indbetalinger direkte til institutionens kasse. Kvitteringerne afgives på 
en måde, der sikrer en kontrol med indbetalingerne. På kvitteringerne angives, på hvilken måde 
betalingen har fundet sted, med mindre betalingen er sket ved anvendelse af pengesedler eller 
mønter. 

- Følgende betalingsmidler kan ved indbetalinger direkte til institutionen accepteres som betaling: 
Danske pengesedler og mønter, checks trukket på danske pengeinstitutter, postanvisninger og 
giroudbetalingskort.  Checks accepteres ikke på væsentligt større beløb end det, der skal indbetales. 
De er ikke dateret tidligere end 20 dage før indbetalingsdagen og er ikke fremdateret. De modtagne 
checks krydses af udstederen eller af institutionen ved modtagelsen.  

 
Det påhviler institutionschefen at iværksætte uanmeldte kasseeftersyn med henblik på at sikre, at 
kassens midler er til stede, og at kasseforretningerne udføres forsvarligt.  
 
Betalingsfunktionen er fordelt på følgende medarbejdere: 
1) Den daglige administration af kassen og eventuelle underkasse(r):  
Sekretær1 forestår den løbende registrering af ud- og indbetalinger i særskilt kassekladde, der omfatter 
de likvide konti (kasse, bank- og girokonti). Kassekladden afstemmes med kontoudtog fra 
pengeinstitutter m.v. og udskrives på papir. Udskriften underskrives og afleveres sammen med 
grundbilag til frigiveren i bogholderifunktionen. 



2) Oprettelse/nedlæggelse af konti i pengeinstitutter  
Oprettelse/nedlæggelse af konti i pengeinstitutter varetages af Sekretær1 i samarbejde med 
Økonomimedarbejderen eller af de medarbejdere, som Ledende inspektor har bemyndiget hertil.  
 
3) Udstedelse af udbetalingsordrer, f.eks. checks m.v.  
Ved udstedelse af checks m.v. føres kontrol med, at der foreligger udgiftsbilag, som er godkendt af 
hertil bemyndigede medarbejdere, at checks m.v. er udfyldt i overensstemmelse med udgiftsbilagene, 
samt at de anvendes i nummerorden. 
Opgaven løses i et samarbejde mellem Sekretær1 og Økonomimedarbejderen. 
 
4) Administration af beholdninger af ubrugte udbetalingsordrer, såsom checkblanketter m.v., 
omfattende rekvisition af udbetalingsordrer, antals- og nummerkontrol med modtagne 
udbetalingsordrer og udlevering af disse (i nummerorden og mod kvittering).  
Opgaven løses i fællesskab af Sekretær1 og Økonomimedarbejderen. 
 
5) Kontrol med den regnskabsmæssige registrering af bilag, der indrapporteres til betaling via de 
anvendte betalingssystemer og frigivelse af bilagene til betaling. 
Kontrol af frigivelsesfunktionen varetages af Økonomimedarbejderen eller de af Ledende inspektor 
hertil bemyndigede medarbejdere.  
 
6) Kontrol af, at der er tilstrækkelig likviditet på institutionens likvide konti. 
Opgaven varetages af Økonomimedarbejderen. 
 



Bilag 11: Beskrivelse af forretningsgange 
 
Forretningsgangen i forbindelse med modtagelse, godkendelse, bogføring og betaling af 
elektroniske fakturaer. 
 

1. Den elektroniske faktura modtages i Ibistic Invoice System (IIS), hvor Sekretær1 eller 
Økonomimedarbejderen, der begge har profilen Superbruger i IIS, finder ud af, hvem der 
skal godkende fakturaen. 

2. Superbrugeren sender herefter fakturaen til den relevante budgetansvarlige/fagansvarlige, 
der har profilen Godkender med beløbsgrænse i IIS. 

3. Godkenderen med beløbsgrænse tjekker at der er overensstemmelse mellem det bestilte og 
det faktisk leverede med hensyn til pris, mængde, kvalitet og leveringstid. Der foretages 
eventuelt kontering. 

4. a) Hvis den godkendte faktura er på under 25.000 kr. sendes den tilbage til Superbrugeren 
som herefter sender den videre til Navision Stat – evt. foretages kontering. 
b) Hvis fakturaen er på over 25.000 kr. sendes den videre til den Ledende inspektor, der er 
Godkender uden beløbsgrænse i IIS. Ledende inspektor tager stilling til, om det leverede 
skal aktiveres i Navision Stat. Herefter foretages relevant kontering og godkendelse og 
fakturaen sendes tilbage til Superbrugeren, som overfører fakturaen til Navision Stat. 

5. Sekretær1 modtager fakturaen i Navision Stats indbakke og foretager eventuelt endelig 
kontering, hvorefter fakturaen 1. godkendes og klarmeldes. Konteringen foretages i 
overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte kontoplan med tilhørende 
vejledninger. Ved godkendelsen tages ligeledes stilling til, hvornår betaling senest skal finde 
sted. Kan der opnås kontantrabat, skal denne så vidt muligt udnyttes. Eventuelle 
kontantrabatter, der ikke er aftalt ved kontraktindgåelse, benyttes i det omfang, dette findes 
fordelagtigt. 

6. Økonomimedarbejderen 2. godkender konteringen og bogfører fakturaen. 

7. Sekretær1 udsøger betalinger i udbetalingskladden i Navision Stat. Sekretær1 tjekker 
udbetalingslinjerne og foretager 1. godkendelse. 

8. Økonomimedarbejderen foretager herefter 2. godkendelse, hvorved betalingerne sendes til 
NKS-systemet. 

9. Når der fra NKS-systemet er kommet bekræftelse om, at betalingerne er modtaget, bogfører 
Økonomimedarbejderen udbetalingskladden, hvormed kreditorposterne udlignes. 

10. Sekretær1 klargør betalingerne i JNE systemet. 

11. Økonomimedarbejderen frigiver herefter betalingerne i JNE systemet hvormed proceduren 
afsluttes. 

 

 

 

 

 



 

[Nedenstående områder er medtaget som eksempler på forretningsgange, som institutionen kan 
vælge at beskrive i særskilte bilag til regnskabsinstruksen, jf. eksempelvis Bilag 10: Retningslinier 
og arbejdsgange i forbindelse med afvikling af betalinger via institutionens kasse]: 
 
 Eksempel: Kasse (Bilag 10): 

Ind- og udbetalinger 
Afstemning af kasse, bank og giro 
Valutahåndtering 
Behandling og kontrol af dokumentationen fra pengeinstituttet 

 Kreditorer: 

Oprettelse og vedligeholdelse af kreditorstamdata 
Fakturahåndtering og registrering 
Afvikling af betalingskørsler 
Afstemning og gennemgang af kreditorer  

 Debitorer: 

Oprettelse og vedligeholdelse af debitorstamdata 
Salgsfakturering - udarbejdelse af salgsfaktura 
Rykkerprocedure 
Afstemning og gennemgang af debitorer 

 Finans: 

Oprettelse og vedligeholdelse af artskonti og formål 
Afstemning og afregning af moms 
Afstemning og gennemgang af artskonti 
Årsafslutning og årsregnskab 

 Lager og anlæg: 

Oprettelse og vedligeholdelse af anlægsregister 
Afskrivninger på anlæg 
Udarbejdelse af anlægsregnskab 

 
 Edb-anvendelse: 

Backup procedurer 
Edb-anvendelse i forbindelse med regnskabsføringen 
Sikkerhed - godkendelse af brugere 
Håndtering af autorisationer 

 Øvrige: 

Tilskudsforvaltning 
Årselevindberetninger m.v.  

XX 

YY 

 
 
 



Bilag 12: Oversigt over andres aktiver og passiver 
[Her angives en beskrivelse af andres aktiver og passiver, som ikke er institutionens egne midler, men for hvis forvaltning 
og tilstedeværelse institutionen er ansvarlig. (Bl.a. lejede eller leasede aktiver). 

Beskrivelsen skal oplyse, hvilke medarbejdere der har ansvaret for den løbende administration, føringen af fortegnelser og 
den periodiske kontrol med tilstedeværelse og størrelse af andres aktiver og passiver.] 

Lejede og leasede aktiver 
• Traktor i henhold til aftale nr. 80087132 indgået mellem skolen og Nordania Leasing der 

forefindes på skolens kontor. 
• 3 automater i henhold aftalerne med nr. 642798 og nr. 622239 indgået mellem skolen og 

Siemens Financial Services der forefindes på skolens kontor 
• 3 kopimaskiner i henhold til kontrakt nr.: JL18642 indgået mellem skolen Bodenhoff a/s (i dag 

Konica-Minolta) der forefindes på skolens kontor 
 



Bilag 5. Overdragelse af lokalt indgåede aftaler og politikker. 
 
På næste side er en samlet oversigt over aftaler og politikker indgået lokalt på Amtsgymnasiet i Pa-
derup, og som var gældende pr. 31. december 2006. Bestyrelsen har tidligere set oversigten på mø-
det i september 2006. Den konkrete ordlyd af aftalerne er vedlagt til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Paderup Gymnasium’s Med-udvalg (samarbejdsudvalg) har drøftet sagen på et møde d. 7. december 
2006, jf. referatet bilag 7. MED-udvalget indstiller til bestyrelsen, at alle de lokalt indgåede aftaler 
og politikker fortsætter i 2007.  
 
 
Vedr. opkoblingstilskud vs. Bærbar computer. 
Udover de nævnte aftaler og politikker er der en internet-opkoblings tilskudsordning af en lidt spe-
ciel karakter. Ordningen går ud på, at de lærere, der har en såkaldt ”Flat Rate” hjemmeopkobling til 
internet, kan få et tilskud på 100 kr. skattefrit om måneden. ”Flat Rate” betyder, at man i abonne-
mentet ikke betaler for forbrug, men kun for selve opkoblingen. 
 
Ordningen er oprindeligt indført af Århus Amt i 2002. Ordningen er ikke en aftale, da der ikke er 
krav om bestemte modydelser fra lærerne. Den amtslige ordning ophørte som en rettighed for lære-
re i sommeren 2006, men Paderup Gymnasium har i lighed med de fleste andre gymnasier valgt at 
fortsætte med den indtil videre. Man kan derfor efterhånden beskrive tilskuddet som en kutyme. 
 
Som beskrevet i punktet om budget 2007 har Paderup Gymnasium aktuelle overvejelser om at er-
statte dette opkoblingstilskud med en udlånt bærbar computer til lærere og kontorpersonale. Com-
puteren skal betragtes som et arbejdsredskab, og samtidig til delvis afhjælpning af, at gymnasiet er 
tæt på at være underforsynet med computerarbejdspladser til lærere. Gymnasiet er udstyret med 
trådløst net, og med en bærbar computer kan en lærer arbejde mange steder på skolen. 
 
De budgetmæssige konsekvenser af en sådan computerordning er beskrevet i punktet om budget 
2007. Det bliver først afklaret på et møde d. 31. januar, hvorvidt lærerne er interesserede i at ”bytte” 
opkoblingstilskuddet ud med en computerordning. 
 
 



Aftaler og politikker AIP. 
Opdateret d. 22. september 2006.  
    

Nr. Titel Dato for 
indgåelse Aftalt med Varighed 

1 Aftale om arbejdstid for 
skoleårene 2006-2008 20. juni 2006 GL-Tillids-

repræsentant 1.8.06 – 31.7.08 

2 Ørige opgaver for skoleåret 2006-
07 20. juni 2006 GL-Tillids-

repræsentant 1.8.06 – 31.7.07 

3 Opgaveevaluering og aflønning for 
skoleårene 2006-08 17. august 2006 GL-Tillids-

repræsentant 1.8.06 – 31.7.08 

4 IT-strategi på Amtsgymnasiet i 
Paderup Oktober 2003 GL-Tillids-

repræsentant Ubegrænset 

5 Aftale om retningslinjer for 
feriefridage 13. juni 2005 GL-Tillids-

repræsentant Ubegrænset 

6 Aftale om planlægning og varsler  12. september 
2006 

GL-Tillids-
repræsentant 1.8.06 – 31.7.08 

7 Aftale om forskudttidstillæg mv. 27. januar 1996 GL-Tillids-
repræsentant Ubegrænset 

8 Aftale om ekstra timer ved 
eksamen 1997 GL-Tillids-

repræsentant Ubegrænset 

9 
Aftale om retningslinjer for 
indgåelse af aftaler om ny løn på 
Amtsgymnasiet i Paderup 

8. januar 2002 GL-Tillids-
repræsentant Ubegrænset 

10 Aftale om struktur 18. maj 2006 Lokal  
MED-udvalg Ubegrænset 

11 Retningslinjer for behandling af 
trusler og vold 20. august 2002 Lokal 

MED-udvalg Ubegrænset 

12 Ligestillingspolitik 20. august 2002 Lokal 
MED-udvalg Ubegrænset 

13 Syge og fraværspolitik 20. august 2002 Lokal 
MED-udvalg Ubegrænset 

14 Omsorgsplan for Amtsgymnasiet i 
Paderup 

21. september 
2006 

Lokal 
MED-udvalg Ubegrænset 

15 Rygepolitik for Amtsgymnasiet i 
Paderup 

21. september 
2006 

Lokal MED-
udvalg og 
elevråd 

Ubegrænset 

16 Lønpolitik for Amtsgymnasiet i 
Paderup 8. marts 2001 Lokal 

MED-udvalg Ubegrænset 

17 Aftale om vagter ved 
terminsprøver 

4. september 
2002 

GL-Tillids-
repræsentant 

Gælder for den 
gamle 
gymnasiereform 

18 Timedagpenge i forbindelse med 
studierejser 

15. februar 
2001 

Pædagogisk 
Råd Ubegrænset 

19 Aftale om åremålsansættelse af 
inspektorer Marts 1995 Lokal MED-

udvalg Ubegrænset 

 



Bilag 6. Overdragelse af amtslige aftaler og politikker. 
 
Amtslige aftaler og politikker, dvs. aftaler og politikker indgået på amtsniveau, er bortfaldet med 
amtets ophør. Personalestyrelsen har meddelt, at staten ikke indtræder i de amtslige aftaler og 
overenskomster. Men samtidig vil vilkårene i de amtslige aftaler og politikker fortsætte som 
individuelle vilkår for de enkelte medarbejdere, der er ansat før 1. januar 2007.  
 
Det er op til den nye bestyrelse i januar at tage stilling til disse overførte individuelle vilkår mhp. 
eventuelt at opsige nogle af dem. 
 
På de følgende sider er vist en samlet oversigt over de amtslige aftaler og politikker. Samlingen er 
offentligt tilgængelig på hjemmesiden www.overdragelse.dk
 
Paderup Gymnasium’s Med-udvalg har drøftet sagen på et møde d. 7. december 2006, jf. referatet 
bilag 7. Med undtagelse af seniorpuljeordningen indstiller et enigt Med-udvalg til bestyrelsen, at de 
af aftalerne afledte individuelle rettigheder, som ikke er irrelevante pga. amtets nedlæggelse, 
fortsætter i 2007. Efterhånden som Med-udvalget får udarbejdet nye lokale politikker til erstatning 
for de amtslige, kan de individuelle rettigheder indbygges heri.  
   
For seniorpuljeordningens vedkommende henvises til bilag 8. 

http://www.overdragelse.dk/


Amtsniveau

Amtsniveau 
 
Politikker og retningslinjer 

Titel Vedtaget den Vedtaget af

Fælles personalepolitik 23.08.05 Amtsrådet

MED-aftale Revideret 2004 Amtsaftale med de faglige organisationer

Seniorpuljeordning 1997 - revideret 
06.03.00

Amtsaftale med de faglige organisationer

Psykologhjælp 1990'erne Amtsrådet

Særydelsesregulativet 01.01.98 Økonomiudvalget

Notat vedr. frihed til besøg hos læge og 
tandlæge mv.

13.09.83 Amtsrådet

Det sociale kapitel 14.05.96 Amtsrådet

Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik 07.04.05 Amtsrådet

Lønpolitik 30.09.02 Økonomiudvalget

Voldspolitik m. vejledning 08.02.00 Amtsrådet

Strukturændringer og personalebank Juni 1998
Koordinationsudvalget SU-organ (personalebank 
adm.)

Retningslinjer om udbetaling af kulancemæssig 
erstatning for svie og smerte i Århus Amt

13.09.04 Direktionen

Ansættelse og ligestilling 1996 Amtets ligestillingsudvalg

Rammer for udbud og udlicitering i Århus Amt 02.11.99. Amtsrådet

 
Aftaler 

Klik her for at se aftalerne organisationsopdelt                    

 
 
Kutymer 

Lønudbetalingstidspunkt - Amtsrådet
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Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (institutionerne) 
 
Politikker og retningslinjer 

Handlingsplan for ligestilling  12.11.03.  HMU   

Kompetenceudvikling 

Lederlønspolitik

Lederudvikling

Notat vedr. ledelse af institutioner inden for 
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet

Principper for opslagsniveau for souchefer

Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik 17.08.04.
Udvalget for Børn, Kultur 
og Uddannelse

Syge- og fraværspolitik - institutionerne

Tobakspolitik for brugere på institutionerne 01.01.06. HMU

Voldspolitik 17.06.02. LMU

Udmøntning af Århus Amts personalepolitik ifm. årlig 
omplaceringsrunde på gymnasium-, HF- og VUC 
området

 
Aftaler 

Aftale for lærere ved skoler for de grundlæggende 
social- og sundhedsuddannelser

01.04.00. Dansk Sygeplejeråd, mfl.  

Aftale for rektor ved Sygeplejeskolen i Århus

Aftale for rektor ved sygeplejeskolerne i Randers og 
Silkeborg

Aftale om kontorpersonale, der varetager en 
superbrugerfunktion

Aftale om socialformidlere, der af ledelsen er udpeget 
som institutionens jobkonsulent

01.04.98. HK  

Aftale om socialrådgivere, der af ledelsen er udpeget 
som institutionens jobkonsulent

01.04.98. Dansk Socialrådgiverforening  

Rammeaftale om vilkår for medarbejderrepræsentanter

 
Kutymer 
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Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet

Ingen
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Aftaler på amtsniveau

Amtsaftaler fordelt på organisationer 
 
Alle faglige organisationer 

Begrundelse Stilling Dækningsområde Tillægsnummer

Honorering af tillidsrepræsentant og 
fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanter Århus Amt
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Referat af MED-udvalgsmødet torsdag d. 7. december kl. 15.35-16.30

Deltagere:TH, KS, KC, VL, PJ, JB, HA; Karin.

Dagsorden

1. Overdragelse af aftaler og politikker.
Der var enighed om, at MED-udwlget indstiller til bestyrelsen, at alle de lokalt indgåede aftaler og
politikker på AlP skal fortsætte i 2007.

For alle de amtsligt indgåede aftaler og politikker var der, med undtagelse af seniorpuljeordningen,
enighed om at indstille til bestyrelsen, at de af aftalerne afledte individuellerettigheder, som ikke er
irrelevantepga. amtets nedlæggelse, fortsætteri 2007. Efterhånden som vi rorudarbejdet vores egne
nye lokale politikker til erstatning for de amtslige,kan disse individuelle rettigheder indbygges.

Lærersiden vil komme med en særskilt udtalelse til bestyrelsen vedrørende seniorpuljeordningen.

2. Ny MIO aftale.
Drøftelse af tidsplan for udarbejdelse og indgåelse af en ny MIO-aftale. Vi afventer informationsmøde
mandag den 11.december. Der var enighed om, at efter udarbejdelsen af en ny MIO-aftaleog en lokal
overordnetpersonalepolitikbliver en ny seniorpolitik det første område, der skal tages fat på.

3. Resultatet af arbejdsklimamålingen.
Der var enighed om, at AKU'en peger på flere områder, som vi på skolen skal drøfte yderligere for at
finde ud af, hvad der kan gøres. Det gælder f.eks. spørgsmålet om, hvordan vi kan give hinanden ros og
kritik i det daglige, så man rar lyst til at gøre mere ud af sit arbejde. Både ros og kritik fra ledelsenog
fra kollegerne.
AKU'en skal diskuterespå en pædagogisk dag til foråret, sammen med den tidligere udførte APV.
HA og KS arbejdervidere med dette.

4. Nye ansættelsesbreve.
Som følge af overgangen til selveje skal alle ansatte have udstedt et nyt ansættelsesbrev.De vil blive
udarbejdet efter den skabelon, som er udarbejdet af GL, rektorforeningenog undervisningsministerieti
fællesskab.

5. MUS-samtaler.

JB fremlagdesit oplæg til retningslinjer, dette kan ses i MED-udvalgskonferencen.Hvis ikke JB
modtager kommentarer indenjul, vil MUS-samtalerstarte efter denne model i det nye år.

20. december 2006

~~~~
/' Jan Becher Sørensen () ~c,J/ , . ~'-~

Vagn~uhllarsen

.



Bilag 8. Århus Amts seniorpuljeordning 
 
Kort sagsfremstilling 
 
Seniorpuljeordningen i Århus Amt fik sin nuværende form i 2001, hvor Amtsrådet gav en garanti 
for alle medarbejdere, der opfylder kriterierne i ordningen. Før 2001 var der venteliste, hvis en afsat 
pulje på i alt 6,5 mio. kr. var opbrugt. 
 
Seniorpuljeordningen i Århus Amt. 
Seniorpuljeordningens konkrete ordlyd er vedlagt i bilag 8.1. 
Ordningen går i korte træk ud på, at en medarbejder, der er fyldt 60 år og har været 15 år i amts-
kommunal beskæftigelse, kan få en reduktion af den ugentlige arbejdstid fra 37 timer til 30 timer og 
samtidig få kompensation for halvdelen af lønnedgangen og fuld pensionsopretholdelse. For en læ-
rer giver det en arbejdstidsreduktion på ca. 20 % og en kompensation på ca. 54.000 kr. årligt. Seni-
orpuljeordningen er indført med det formål at skabe mulighed for at fastholde medarbejdere længe-
re tid end ellers. Der er pt. 8 lærere på Paderup Gymnasium, som er optaget i seniorpuljeordningen. 
 
Den landsdækkende overenskomst for gymnasielærere. 
Lærernes landsoverenskomst indeholder i forvejen en fuldt kompenseret arbejdstidsreduktion på ca. 
10 %, som udløses, når læreren bliver 60 år; den såkaldte ”aldersreduktion”. Aldersreduktionen 
giver for en lærer en kompensation på ca. 50.000 kr. årligt. Da aldersreduktionen rent teknisk er et 
timetillæg (ekstra tid til forberedelse), rammes lærerne ikke af det forbehold, der er nævnt i senior-
puljeordningen om, at man kun kan få seniorpuljeordningen, hvis man er på fuld tid. 
 
Opsigelsesvarsel. 
Undervisningsministeriet har i efteråret 2006 redegjort for, at de selvejende institutioners bestyrel-
ser i januar 2007 skal tage stilling til bl.a. seniorpuljeordningens fremtid, og at den i givet fald kan 
opsiges med 3 måneders varsel overfor den enkelte medarbejder. Gymnasieskolernes Lærerforening 
(GL) har skrevet til ministeriet, at seniorpuljeordningens opsigelsesvarsel efter deres opfattelse er 
det samme som medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel, altså 6 måneder. Undervisningsmini-
steriet har efterfølgende svaret GL og fastholdt varslet på de 3 måneder. Brevene er vedlagt som 
bilag 8.2. Paderup Gymnasium har ikke nogen medarbejdere, som fylder 60 år i perioden mellem 1. 
maj og 1. august 2007. Der er 1 medarbejder, som fylder 60 år i perioden mellem 1. februar og 1. 
maj, og som derfor når at komme på ordningen inden den tidligst kan opsiges fra. 
 
Institutionens økonomi. 
Da seniorpuljeordningen var speciel for netop Århus Amt, kompenseres institutionerne ikke for 
ordningen i det kommende taxameter i 2008. For 2007 er bevillingsbudgettet opbygget ud fra det 
amtslige budget i 2006, og Paderup Gymnasium er her indregnet med et tilskud til seniorordning 
svarende til 54.000 kr. pr. lærer for seniorordningens omfang i 2006.  
 
Paderup Gymnasium har en lærerstab med en meget høj anciennitet. Det kommende selvejetaxame-
ter i 2008 forventes udelukkende at bygge på en landsdækkende gennemsnitsanciennitet. Den for-
ventede 4-årige overgangsperiode betyder forhåbentlig, at Paderup Gymnasiums bevillingsbudget 
trappes langsommere ned end ellers. 
 
I lærersidens udtalelse, bilag 8.3, argumenteres der for, at institutionen opnår en økonomisk bespa-
relse, når arbejdet svarende til reduktionen på de 20 %, som ellers skulle være udført af en højt løn-



net ”senior”, i stedet bliver udført af en yngre og ”billigere” lærer. For Paderup Gymnasiums ved-
kommende har seniorpuljeordningen indtil nu fortrinsvis haft den effekt, at gymnasiet i beskæftigel-
sesmæssigt trængte år har kunnet undgå at afskedige højtlønnede lærere. Med den forventede vækst 
i elevtallet og dermed i beskæftigelsen kan man godt forestille sig, at nogle af de frigjorte timer pga. 
seniorpuljeordningen kan blive varetaget af nye lærere. Det er generelt meget vanskeligt at sige 
noget præcist om, hvem der læser de frigjorte timer, som spreder sig ud over mange fag. Der er for 
nye lærere ekstra udgifter forbundet med timer til øvrige opgaver, introduktion og diverse puljer, 
hvortil institutionens betaling opgøres pr. ansat. Besparelsen på de frigjorte timer vurderes i de mest 
gunstige tilfælde, hvor alle timerne læses af en relativt nyuddannet lærer, højst at udgøre årligt ca. 
25.000 kr.  
 
Når man som i bilag 8.3 regner mange år frem, hører det med til det rent økonomiske billede, at 
formålet med seniorpuljeordningen er at fastholde medarbejderne. Man skal derfor også tage de 
gennemsnitligt 1-2 år i betragtning, som seniorpuljeordningen ifølge Århus Amts undersøgelser har 
forlænget ansættelsen inden efterløn eller pensionering. Forskellen i årsløn på en senior og en rela-
tivt nyuddannet lærer er i runde tal ca. 150.000 kr. årligt inkl. pension. 
 
Ny seniorpolitik 
Endelig skal det bemærkes i relation til fremtiden, at statens regler for seniorordninger indeholder 
muligheder for, at man lokalt på de selvejende institutioner kan indgå både fratrædelsesaftaler og 
fastholdelsesaftaler. De statslige regler indeholder rammer for bl.a. pensionsopfyldning og lønkom-
pensation ved nedsat tid. Specielt hvad angår lønkompensation indeholder statens regler mulighed 
for, at der kan aftales betalt frihed for op til 1 dag om måneden fra medarbejderen er fyldt 62 år. 
Den amtslige seniorordning falder på dette punkt udenfor de statslige rammer. 
 
Det er ledelsens intention i foråret 2007 at indlede drøftelser i MED-udvalget om en ny seniorpoli-
tik for Paderup Gymnasium, som ligger indenfor de statslige rammer, og som indeholder økonomi-
ske perspektiver for medarbejderne mht. både fratrædelse og fastholdelse. I givet fald skal de øko-
nomiske ordninger aftales med medarbejdernes respektive organisationer. 
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AMTSLIGE LOKALE AFTALER OG KUTYMER  
 
Undervisningsministeriet har modtaget en række henvendelser om, hvordan institutioner, der overgår 
fra amtsligt regi til at blive selvejende institutioner omfattet af Undervisningsministeriets 
institutionslovgivning pr. 1. januar 2007, skal forholde sig til de amtslige lokale aftaler og kutymer. 
Især har en seniorordning fra Århus Amt medført henvendelser, ligesom en 3-årige aftale mellem GL 
og Ribe Amt har været genstand for opmærksomhed. 
 
Undervisningsministeriet har bragt spørgsmålene om netop de amtslige lokale aftaler og kutymer 
videre til Personalestyrelsen, der endnu ikke har givet et samlet svar herpå. Spørgsmålene vil blive 
yderligere drøftet på et møde i Personalestyrelsen den 1. september 2007. 
 
Personalestyrelsen har ikke ønsket at opfordre amterne eller de enkelte institutioner til at opsige 
aftaler eller kutymer. Amterne kan dog i perioden indtil 31. december 2006 opsige de lokale aftaler og 
kutymer, de har indgået. 
 
Personalestyrelsen vil pr. 1. januar 2007 meddele, at Finansministeriet ikke indtræder i de amtslige 
aftaler og overenskomster. Dette vil omfatte det samlede aftale- og overenskomstkompleks, hvilket altså 
gælder både centrale og lokale aftaler og kutymer. Men samtidig vil vilkårene i overenskomster og de 
lokale aftaler og kutymer fortsætte som individuelle vilkår for de enkelte medarbejdere, der er ansat før 
1. januar 2007.  
 
De lokale aftaler og kutymer kan evt. opsiges af den nye arbejdsgiver efter 1. januar 2007. Det vil 
således være overladt til de nye selvejende institutioner (eller ressortministerierne) efter 1. januar 2007 
at opsige lokale aftaler og kutymer, hvis der er et behov herfor. 
 
Personalestyrelsen forventer, at der inden 1. januar 2007 er oversigt over de lokalt indgåede aftaler og 
lokale kutymer. 
 
Undervisningsministeriet vil vende tilbage, når spørgsmålene vedr. de amtslige lokale aftaler og 
kutymer er endeligt afklaret i Personalestyrelsen. Allerede på nuværende tidspunkt kan ministeriet dog 
konstatere, at: 
 
 - Amtslige lokale aftaler og kutymer kan ikke uden bemyndigelse fra amtet opsiges af de enkelte 

institutioner før efter 1. januar 2007, da det er amtet, der er aftalepart. 
 - Institutionerne kan endnu ikke indgå nye aftaler gældende efter 1. januar 2007, da de endnu 

hverken er blevet selvejende eller har fået en bemyndigelse til at indgå lokalaftaler. 
 
Med venlig hilsen 
Kontorchef Bente Ørum 
Direkte tlf. 3392 5162  
Bente.oerum@uvm.dk 
 



 

Uddannelsesinstitutioner i Århus Amt der i forbindelse med kommunal-
reformen omdannes til selvejende institutioner under Undervisningsmi-
nisteriet 

Institutionsstyrelsen 
 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5000 
Fax 3392 5567 
E-mail uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr. 20-45-30-44 

  
  
    
  
 
 
 
 
 
 31. oktober 2006 

Sags nr.: 
014.303.031 
  
 

 
Århus Amts seniorpuljeordning 
 
Undervisningsministeriet har fra Århus Amt modtaget kopi af amtets 
brev af 27. oktober 2006 til de selvejende institutioner vedrørende an-
søgninger til Århus Amts seniorpuljeordning med startdarto efter 31. 
december 2006.  
 
I tilslutning hertil skal vi herved oplyse,  

• at de enkelte medarbejderes individuelle rettigheder i forhold til 
den mellem Århus Amt og de forhandlingsberettigede organisa-
tioner indgåede forhåndsaftale om etablering af en seniorpulje-
ordning for ansatte i Århus Amt bortfalder pr. 31. marts 2008 
uden særskilt opsigelse over for den enkelte, jf. tilpasningsafta-
lens § 16, sammenholdt med §§ 4-6 og cirkulærebemærkningerne 
hertil. (Finansministeriets cirkulære af 16. januar 2006 om ansæt-
telsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i 
forbindelse med kommunalreformen, Perst. nr. 005-06). Det 
bemærkes dog, at det følger af cirkulærebemærkningerne til §§ 
10-15, at de ansatte skal orienteres om de ændringer i deres an-
sættelsesvilkår, der sker pr. 1. april 2008. 

• At de selvejende institutioner i perioden 1. januar 2007 – 1. april 
2008 med 3 måneders varsel over for den enkelte medarbejder 
kan opsige den pågældendes individuelle rettigheder til bevilling 
af en seniorordning i henhold til aftalen,  

• at den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel skal iagt-
tages, hvis man overvejer at fratage medarbejdere en allerede bevil-
get seniorordning. Man bør dog nok – ud fra personalepolitiske 
hensyn - nøje overveje, om man over for medarbejdere, der alle-
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rede har fået bevilget en seniorordning, vil opsige denne. Det vil 
være et ganske indgribende skridt over for den enkelte.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karen Jepsen 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. 3392 5176 
Karen.Jepsen@uvm.dk 

 





 

 
Institutionsstyrelsen 
 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5000 
Fax 3392 5567 
E-mail uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr. 20-45-30-44 

Gymnasieskolernes Lærerforening 
Vesterbrogade 16 
1620 København V 
  
 
 
 
 
 
 
 
Århus Amts seniorpuljeordning 1. december 2006 

Sags nr.: 
014.303.031 
  
 

 
Gymnasieskolernes Lærerforening gør i et brev af 10. november 2006, 
j.nr. 41410-2, vedrørende Århus Amts seniorpuljeordning opmærksom 
på, at foreningen ikke er enig i Undervisningsministeriets brev af 31. 
oktober 2006 til uddannelsesinstitutionerne i Århus Amt, der i forbindel-
se med kommunalreformen omdannes til statslige selvejende institutio-
ner under Undervisningsministeriet. 
 
Ministeriet har i sidstnævnte brev bl.a. anført, at de selvejende institutio-
ner i perioden 1. januar 2007 – 1. april 2008 med 3 måneders varsel over 
for den enkelte medarbejder kan opsige den pågældendes individuelle 
rettigheder til bevilling af en seniorordning i henhold til aftalen. 
 
Efter Lærerforeningens opfattelse er der imidlertid i henhold til aftalen 
for den enkelte medarbejder tale om så væsentlige individuelle vilkår, at 
disse alene vil kunne opsiges i overensstemmelse med Funktionærlovens 
bestemmelser herom. 
 
I denne anledning skal vi hermed meddele, at Undervisningsministeriet 
fastholder sine synspunkter vedrørende spørgsmålet om opsigelse af 
medarbejdernes rettigheder i henhold til senioraftalen: Den omhandlede 
aftale kan ifølge sin ordlyd opsiges med 3 måneders varsel. Den nye ar-
bejdsgiver pr. 1. januar 2007 har derfor efter ministeriets opfattelse en 
tilsvarende adgang til at frigøre sig fra de individuelle rettigheder i hen-
hold til aftalen med samme varsel. Virksomhedsoverdragelsen i sig selv 
bør ikke ændre på dette forhold. 
 
Kopi af nærværende brev er sendt til de institutioner i Århus Amt, der i 
forbindelse med kommunalreformen omdannes til selvejende institutio-
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ner under Undervisningsministeriet, samt til Personalestyrelsen og Aka-
demikernes Centralorganisation. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karen Jepsen 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. 3392 5176 
Karen.Jepsen@uvm.dk 

 



Bilag til bestyrelsesmødet på Paderup Gymnasium den 30. jan. 2007.

Bilagene skal ses i relation til temaet vedrørende overdragelse af aftaler og politikker, som tidligere
har været på bestyrelsens dagsorden.

Den 7. dec. 2006 blev der afholdt medudvalgsmøde på Amtsgymnasiet i Paderup, hvor punktet også
var på dagsordenen.
Det ftemgår af referatet, at " lærersiden vil komme med en særskilt udtalelse til bestyrelsen
vedrørendeseniorpuljeordningen".

Lærergruppens henvendelse til bestyrelsen tager udgangspunkt i, at lærerne ønsker den nuværende
seniorordning bevaret indtil udløbet af overenskomsten i april 2008, og at der nu indledes forhand-
linger om en ny seniorordning. Jvf bilaget vdr. forhandlingsmandatet til tillidsmanden.

De øvrige bilag belyser omkostningerne ved en fortsættelse af den nuværende seniorordning.
Beregningerne er dels foretaget afrektor Jan Becher Sørensen, og af tillidsmænd i det tidligere
Aarhus Amt. Som det ftemgår af bilagene, er der mange positive virkninger forbundet med en
bevarelse ar seniorordning, og de økonomiske omkostninger for skolen vil være små. Disse aspekter
vil blive uddybet på mødet.

Mvh.
Kirsten Glargaard Christensen.
Medarbejderrep.

Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 6,1
Bilag 7

Forhandlingsmandat vedr. seniorordning, enstemmigt vedtaget på GL-klubmødet
30.11.2006.
Jan Bechers tal.
side 1 og 2 Frede Højland fta Odder Gymnasium.
Jan Bechers tal over alderssammensætning.
Vagn Juhl Larsen. Tillidsmand på Paderup Gym.
Kjeld Knudsens beregninger.
Kjeld Knudsens beregninger.
Kjeld Knudens oversigt.

Bilag 1



Forhandlingsmandat vedr. seniorordningen

En aktiv seniorpolitik er vigtig for skolen, fordi den:

- fastholder de ældre medarbejdere, hvorved skolen bevarer deres store viden og
erfaring.

skaber større tilfredshed og mindre stress.

sikrer et glidende generationsskifte.

skaber nye arbejdspladser for unge kandidater.

På den ovenstående baggrund opfordrer medarbejderne på AlP ledelsen til at:

bevare seniorordningen for de medarbejdere, som allerede er på ordningen.

bevare de nuværende regler indtil overenskomsten udløber i 2008.

forhandle sig frem til en fællesindstilling til AlP' s bestyrelse om en fremtidig
seniorpolitik.

- den kommende seniorpolitik kommer til at ligge tæt på den nuværende. Lærerne er
indstillet på at udvise økonomisk ansvarlighed.

- udgangspunktet for de økonomiske forhandlingerom seniorpolitikkener, at der
afsættes midler til seniorordningenpå skolens budget.

Mvh

Vagn

lo



Normal slutløn AlP

Månedligt Uf lønseddel) ink!. pension og særlig feriegodtgørelse 41.700

Kompensation for halvdelen af 7/37

Yderligere pensionsopfyldning for den sidste halvdel af 7/37

Kompensation i alt

3.945

560

4.505

Arligt (afrundet) 54.000

Side 1 af 29
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Omkostninger ved seniorordninger fra 1. januar 2007.

Løn pr år for forskellige ansættelser, incl pension og særlig feriegodtgørelse.

nyansat 1 2. løntrin incl pæd. Ingen lokale tillæg
nyansat 2 5. løntrin incl pæd. Ingen lokale tillæg
ældre 5. løntrin incl pæd., incl.lokale tillæg

Forudsætning at personen, der skal på seniorordning
reducerer arbejdstiden med 20 %, svarende til 336 arbejdstimer
der udløses 2,65 arbejdstime pr. undervisningtime (60 min) +
aldersreduktion 0,67 i alt 3,32 arbejdstime

Formindskelsen i arbejdstid sker 100 % i undervisningstid

senior

nedgang i løn
nedgang i pension
samlet nedgang

85000
13000
98000

nedgang i undervisningstimer 336/3,32=

nyansat 1

løn for 268,1928 timer
skolen sparer

svarer til 100 % pensionsdækning samt

nyansat 2

løn for 268,1928 timer
skolen sparer

svarer til 100 % pensionsdækning samt

.

101,2048193

356600
394500
490000

heraf pension
48300
53600
65000

98000

56927,11
41072,89

33,02693125 % løndækning

62977,41
35022,59

25,90892984 % løndækning

Side 1 af 2



Omkostninger ved seniorordninger fra 1.januar 2007.

Formindskelsen i arbejdstid sker 90 % i undervisningstid

senior
nedgang i løn
nedgang i pension
samlet nedgang

85000
13000
98000 98000

nedgang i undervisningstimer 336*,9/3,32= 91,08433735

nyansat 1

løn for 274,9735 timer
skolen sparer

58366,4
39633,6

svarer til 100 % pensionsdækning samt 31,33364989 % løndækning

nyansat 2

løn for 274,9735 timer
skolen sparer

64569,67
33430,33

svarer til 100 % pensionsdækning samt 24,03568391 % løndækning

Iovenstående udregninger er der ikketaget hensyn til at en ekstra ansat skal
have del i fællespulje m.m.,da der sædvanligvis ikketilføres ekstra timer til øvrige
aktiviteter, når der ansættes nye undervisere.

Iovenstående er der ikketaget højde for, at skolen kan have ekstra udgifter i
forbindelse med at antallet af ansatte vokser, idet dette skyndes at være minimalt,
idet løn + pension + særlig feriegodtgørelse er incl i udregningerne.

Side 2 af 2
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Lærernesalderssammensætningpr.1.januar2007.
Inklusiv fastansatte, årsvikarer og pædagogikumkandidater

16

14

12

10

8

6

4

2

O

Lærernes alder

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Alder Antal
28 1
29 1
31 2
33 3 Gennemsnitsalder alle 50,7
34 1
35 1
36 2 Gennemsnitsalder fastansatte 54,8
37 1
41 1
49 1
50 1
52 2

I

53 8
12

54 3 10

55 2 I 8
56 4
57 2

I

6

58 5 4

59 2 I 2
60 3

61 2
I

o

62 1
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

63 2
64 1



Betydning for AlP' s budget ved fortsættelse af seniorordningen

Forudsætninger for beregningerne:

1)Udgiften for seniorordningen er pr. lærer 54.000 kr. ifølge beregninger af JB (se
bilag 1).

2)Besparelsen er på imellem 33 og 41.000 kr. pr. år. pr. lærer ifølge beregninger af
Frede Højland fra Odder (se bilag 2).

3)Der tages udgangspunkt i den konkrete aldersfordeling for AIP, som er lavet af JB
(se bilag 3).

4)Det forudsættes, at en lærer der bliver 60, går på fuld seniorordning og fortsætter på
skolen til vedkommende bliver 65 år.

5)2,2 - 2,3 etc betyder udgiften det andet, tredje osv. år. I dette tilfælde for 2 lærere.
6)"Retur" betyder det beløb, skolen sparer det år, en lærer går af
7)Alle tal er nedrundet til nærmeste 1000 kr.

År
2007
2008

Antal lærere Udgifter
2 108.000
5 270.000

108.000
2 108.000
2,3 108.000
5,2 270.000
4 216.000
2,4 108.000
5,3 270.000
2,2 108.000
2 108.000
2,5 108.000
5,4 270.000
2,3 108.000
4,2 216.000
3 162.000
5,5 270.000
2,4 108.000
4.3 216.000
2,2 108.000

2009

2010

2011

2012

Total for 6 år:

Besparelse Retur Netto
66-82.000 54.000 +12.000 - +28.000
165-205.000 108.000 +3.000 - +43.000
66-82.000 -42.000 - -26.000
66-82.000 54.000 +12.000 - +28.000
66-82.000 -42.000 - -26.000
165-205.000-105.000 - -65.000
132-164.000 108.000 +24.000 - +56.000
66-82.000 -42.000 - -26.000
165-205.000-105.000 - -65.000
66-82.000 -42.000 - -26.000
66-82.000 162.000 +120.000 - +136.000
66-82.000 -42.000 - -26.000
165-205.000-105.000 - -65.000
66-82.000 -42.000- -26.000
132-164.000 -84.000 - -52.000
99-123.000 108.000 +45.000 - +69.000
165-205.000-105.000 - -65.000
66-82.000 -42.000- -26.000
132-164.000 -84.000 - -52.000
66-82.000 -42.000- -26.000

-708.000 - 212.000

Udgifter for seniordningen pr. år for skolen: 118.000 - 35.000

Under de ovennævnte forudsætninger vil det således koste skolen imellem 35.000
kr./år og 118.000 kr./år at fortsætte seniorordningen som hidtil i de næste 6 år.

.
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Kære Vagn
Jeg har lavet en anden udgave af Fredes regneark.
Det består af 2 delark, hvor man ved at se på fanebladene nederst kan komme til de to
ark.

I det andet ark findes lønnen for de forskellige typer lærere.

gammel - her kan man selv tilføje størrelsen af det lokale tillæg ved at rette i den
farvede celle.
ung 1- trin 5 + pæd + et lokalt tillæg, som man selv kan ændre i det farvede felt.
ung 2-trin 5 plus pæd
ung 3 - trin 2 plus pæd
ung 4 trin 2 uden pæd.

På det første ark regnes øverst på den gamle.

Så man kan se at en lærer "tjener" 53717 kr om året ved at gå på seniorordning, i
forhold til bare at gå på deltid. Og det må svare til de 54000 Jan når frem til ?!

Så er der en tabel med udgift for skolen afhængig af om det er er undervsining eller
adm. der går ned, og afhængig af hvilken ung der læser timerne.

Ved 100 % nedgang i undervisning og en ung4 bliver udgiften for skolen 5419 kr om
året, mens det bliver op til 42401 kr hvis det er udelukkende Adm. der forsvinder og
det er en ungl der læser timerne.

Jeg håber dette vil klargøre selve lønberegningerne.

mvh

Kjeld



Cbd~ t. I.

Arsløn for gammel

løn Pension
437201,9 65333,93

i alt
502535,9

ved 0,810811 brøk 354488,1 52973,45

82713,88 12360,47

395845 65333,93

407461,5

forskel til fuld tid 95074,35

461178,9ved seniorordning

forskel til fuld tid 41356,94 o 41356,94

Lønnedgang ved overgang til 30 timer uden seniorordning

41356,94

95074,35

Lønnedgang ved overgang til Seniorordning

Gevinst ved Seniorordning 53717,41

Ved overgang til seniorordning nedsættes arbejdstiden med 317,8378 timer

Der skal så en anden lærer lave dette arbejde. Hvor mange timder denne skal arbejde afhænger
af hvordan de 318 timer er fordelt på undervisning og andet arbejde.

I alle regnerier regnes med at en times undervisning aflønnes med 2,65 løntimer, plus aldersreduktion for den gamle lærer.

Afhængig af %-del uv udregnes hvor mange løntimer en ung lærer skal have, og udgiften beregnes via timelønnen for denne.
Samtidig beregnes udgiften for skolen.
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100 253,9508 66922,84 25565,9 64569,16 23212,22 53602,18 12245,24 46776,71 5419,772
90 260,3395 68606,43 27249,49 66193,54 24836,6 54950,66 13593,72 47953,48 6596,545

84,04762 264,1423 69608,57 28251,63 67160,43 25803,49 55753,33 14396,39 48653,94 7297,005
-_. 298,6717 78707,99 37351,06 75939,83 34582,89 63041,55 21684,62 55014,12 13657,18

O 317,8378 83758,77 42401,84 80812,97 39456,03 67087 25730,06 58544,44 17187,5
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En gammel. faktor 1,151539
grundbeløt løn pension

grundløn trin 5. 327055,4 54133,92 pension 0,168
pædtill 11500 13441,34 2258,145
pædtill 25200 29454,07 O

17års tillæg 12000 14025,75 O

konv og overgangstilla 33538 39199,62 6585,536

lokalt tillæg - j200Q 14025,75 2356,325

sum 437201,9 65333,93

samlet løn 502535,9
timeløn 299,1285

Ung1

grundløn trin 5. 327055,4 54133,92
pædtill 11500 13441,34 2258,145
pædtill 25200 29454,07 O

lokalt tillæg f2000 14025,75 2356,325

sum 383976,6 58748,39

samlet løn 442725
timeløn 263,5268

Ung2

grundløntrin 5. 327055,4 54945,31
pædtill 11500 13441,34 2258,145
pædtill 25200 29454,07 O

sum 369950,8 57203,45

samlet løn 427154,3
timeløn 254,2585

Ung3

grundløntrin 2. 264939,4 44509,81
pædtill 11500 13441,34 2258,145
pædtill 25200 29454,07 O

sum 307834,8 46767,96

samlet løn 354602,7
timeløn 211,073

Ung4

grundløn trin 2. 264939,4 44509,81

sum 264939,4 44509,81

samlet løn 309449,2
timeløn 184,1959



a~7.
Kære Vagn

Jeg har regnet på udgiften for Paderup på vedlagte regneark

Jeg rar næsten samme resultat som dig, men jeg kan bedre overskue min måde at regne på.

I søjle A er lærernes fødsels år.
i søjle B antal lærere fra hver årgang.

I søjle D er årstal startende i 2006.
I søjle E er det antal lærere der er mellem 60 og 65 i det pågældende år. Hvis man fylder 60 eller 65 i året tælles man
halvt med.
I søjle F er udgiften for skolen. Man kan selv regulere prisen pr hoved i celle H8 (den farvede)
I søjle G er udgiften pr år når man fratrækker udgiften i 2006.

I celle G28 er gennemsnittet for perioden 2007-2012.

mvh

Kjeld

l

antal på
fødselsår antal årstal seniorordning

udgift for pris pr ansat
skolen på ordning

42 1
_t:1'43 2 ir "jJ. ',. oø"
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44 1
ekstra i

forhold til
45 2 2006
46 3 2006 7,5 157500 O
47 2 2007 9,5 199500 42000
48 5 2008 11,5 241500 84000
49 2 2009 13,5 283500 126000
50 4 2010 15 315000 157500
51 2 2011 15,5 325500 168000
52 3 2012 15,5 325500 168000
53 8 2013 17,5 367500 210000
54 2 2014 19 399000 241500
55 O 2015 17 357000 199500
56 1 2016 14,5 304500 147000
57 1 2017 13 273000 115500

2018
2019
2020
2021

Gennemsnit for
2007-2012 124250



Bilag 9.

Budget 2007

Institutionens navn: Amtsgymnasiet i Paderup
Amt: Århus Amt

Bevilling 2006: 28.832.000
- minus husleje på:
- minus ejendomsskat på: -244.000
- minus ydre vedligeholdelse på:
- minus udtræk til pædagogikum (se følgeskrivelse) på: 427 1.800 -768.600
- minus udtræk til puljer 427 700 -298.900
- minus udtræk til psykologbistand1 -49.000
Andre bevillinger :
Regulering 2.764.000
Seniorordning/ Chefløn/ Brobygning 470.000

I alt 30.705.500

P/L 2,4%: 736.932

Regulering af ikke-elevafhængige udgifter: Ekstra aktivitet: Sats:
 - STX: 12,59 39.700 499.834
 - HF:
 - IB:
Regulering af elevafhængige udgifter: Ekstra aktivitet: Sats:
 - STX: 9,15 9.300 85.125
 - HF:
 - IB:
Regulering for 2. halvdel af 2007:
Ikke-elevafhængige udgifter 27,09 39.700 1.075.510
Elevafhængige udgifter 29,04 9.300 270.029

Budget 2007 33.372.929

Samlet aktivitet forår 2007
 - STX: 427
 - HF:
 - IB:

Bemærkninger
1 Psykologbistand er tilbageført, da midlerne er overført til de institutioner, der konkret får psykologer ansat.

Budget 2007 33.372.929

Tilskud i alt adm. Personale 904.276

Endeligt budget med 188 nye elever 34.277.205

Endeligt budget med uændret elevantal 33.195.314



Bilag 9

Administrativt personale

Amtsgymnasiet i Paderup

Elevtal (vægtet gennemsnit 2007) 456

Grundtilskud på 400.000 kr. til alle skoler 400.000

Tilskud til skolens egne overførte ikke administrative 
årsværk

Tilskud til servicefællesskabernes overførte ikke 
administrative årsværk

Tilskud til dækning af lønninger over 500.000 kr. blandt 
skolens egne overførte administrative årsværk

Tilskud til dækning af lønninger over 500.000 kr. blandt 
overførte administrative årsværk i servicefællesskaber

Aktivitetsafhængige tilskud 504.276

Tilskud til dækning af overførte administrative årsværk, der 
ligger ud over de aktivitetsafhængige midler 

Tilskud i alt 904.276



Bilag 10. Redegørelse for bevillingsbudget 2007.  
 
Paderup Gymnasium fik d. 14. december endeligt klarlagt bevillingsbudgettet for 2007 fra 
Undervisningsministeriet. Bevillingsbudgettet er under nogle forudsætninger, som der her redegøres 
for, på i alt 34.277.205, jf. side 1 i bilag 9. 
 
Bevillingsbudgettet er i sin substans en videreførelse af det bevillingsbudget, som Amtsgymnasiet i 
Paderup havde fra Århus Amt i 2006. I den øverste ”store grå blok” i bilag 9 ses budgettet for 2006 
og de deri foretagne reguleringer. I alt giver dette et bevillingsbudget for 2007 på kr. 30.705.500, 
ekskl. P/L- regulering. 
 
I den næste ”store grå blok” reguleres for forventede udsving i elevtallet i 2007, opdelt i første 
halvår og andet halvår. Tallene skal i korte træk forstås sådan, at en ekstra elev udløser 39.700 + 
9.300 = 49.000 kr. Ved frafald af elever tilbagetrækkes kun det ”elevafhængige” beløb på 9.300 kr., 
som ikke indeholder bevilling til klassedannelse, bygninger, administration osv. I det forventede 
elevtal for andet halvår af 2007 bygger budgettet på den forudsætning at Paderup Gymnasium får et 
optag til 1.g på 188 elever ligesom i 2006.  
 
Under teksten ”Budget 2007” opsummeres i bilag 9 bevillingsbudgettet for 2007 til kr. 33.372.929 
inkl. P/L-regulering. Dette beløb er stadig eksklusiv tilskud til ekstra administration, som befinder 
sig i et bilag til det udsendte bevillingsbudget, jf. side 2 i bilag 9. 
 
Den nederste blok på side 1 i bilag 9 har vi selv sat ind. Deri lægges det administrative tilskud til 
det ovenfor nævnte beløb, hvorefter det samlede bevillingsbudget 2007 bliver kr. 34.277.205. Dette 
beløb indeholder som ovenfor nævnt nogle forudsætninger om elevtalsreguleringer, bl.a. en 
forudsætning om 188 1.g-elever til august 2007. 
 
I den midlertidige bestyrelses behandling af udgiftsbudget for 2007 har indgået en forudsætning om 
uændret aktivitet i forhold til 2006. Det udkast til udgiftsbudget, som den midlertidige bestyrelse 
drøftede på mødet d. 16. november, byggede på denne forudsætning.  
 
En gennemregning af bevillingen med uændret aktivitet som forudsætning, svarende til 126 nye 
elever i 1.g (det nuværende antal i 3.g) og 120 elever i 3.g (det nuværende antal i 2.g), giver som 
resultat en bevilling på kr. 33.195.314. 
 
I kort form kan tallene og de tilhørende forudsætninger skitseres således: 
 

Samlet bevilling 2007 med 188 nye 1.g-elever: kr. 34.277.205 
 

Samlet bevilling 2007 med 126 nye 1.g-elever: kr. 33.195.314 
 
 
Det rigtige elevoptag til august 2007 kendes formodentlig i slutningen af marts 2007, hvor 
ansøgningerne er kommet ind. Hvis Paderup Gymnasium skal indgå i en fordeling af elever i regi af 
fordelingsudvalget, jf. punkt 8 på dagsordenen, kendes det endelige optagelsestal senest d. 1. juni 
2007.  
 
 



Bilag 11. Udgiftsbudget for 2007. 
 
Den midlertidige bestyrelse drøftede på mødet d. 16. november 2006 et udkast til udgiftsbudget for 
2007, hvis forudsætninger var uændret aktivitet og et konkret og forsigtigt skøn over de ekstra ud-
gifter i 2007 som følge af kommunalreformen. 
 
Dette udkast har vi justeret i forhold til det nu kendte bevillingsbudget, og for bevillingsbudgettet 
med forudsætningen uændret aktivitet ser det således ud: 
 

Udgiftsbudget 2007

Løn 27.273.314

Undervisning 1.735.000

Elevaktiviteter 225.000

Administration 430.000

Administrative systemer 1.252.000

Bygninger og energi 1.440.000

Reserve 300.000

Konsolidering 500.000

Afskrivning 40.000

I alt 33.195.314
 

 
Det foreslås, at bestyrelsen godkender dette som udgiftsbudget for 2007.  
 
Optaget kan realistisk forventes at ligge ca. midt imellem den optimistiske forudsætning om 188 
nye elever (= optaget i 2006) og den meget forsigtige ”uændrede aktivitet” på 126 nye 1.g-elever (= 
antallet af nuværende 3.g-elever). Derfor kan ovennævnte budget realistisk forventes at øges med 
ca. en halv million kroner, svarende til en ekstra klasse i efteråret.  
 
Det foreslås endvidere, at de disse forventede ekstra midler fortrinsvis tildeles til hovedposterne 
”Løn” og ”Undervisning” i udgiftsbudgettet ovenfor. 
 
På de næste sider ses niveauet under beløbene i budgettet ovenfor. Den store post til løn indeholder 
gymnasiets samlede lønudgifter til alle personalegrupper, inkl. løn til rektor, inspektorer, lærere og 
teknisk administrativt personale. Indeholdt i lønudgifter til lærere er bl.a. undervisning, studievej-
ledning, datavejledning, aldersreduktion, seniorordning, efteruddannelse, overtimer og en pulje til 
vikardækning. 
 
 
 
 



 
I forhold til de nævnte udgiftsposter under ”Undervisning” påtænker ledelsen at indføre en ny com-
puterordning for lærer- og kontorpersonale. Ordningen er nærmere beskrevet i bilag 5 om lokale 
aftaler. Den økonomiske udgift til en sådan ordning vil være en årlig udgift i størrelsesordenen 
80.000 kr. Heri skal så modregnes de 45.000 kr., som det nuværende flat-rate tilskud koster årligt. 
Den økonomiske konsekvens af computerordningen vil derfor effektivt være i størrelsesordenen 
35.000 kr. årligt.   
 
Det skal understreges, at flat-rate tilskuddets ophør til fordel for en computerordning efter ledelsens 
opfattelse forudsætter tilslutning fra personalet. Lærerne bliver forelagt sagen på et pædagogisk 
rådsmøde d. 31. januar 2007.  
 
Det samlede budgetforslag har været behandlet i gymnasiets interne budgetudvalg. 
 
 



Udgiftsposter under de 6 første udgiftskategorier i budget 2007. 

LØN
Lærerløn 23.566.000
Tapløn 2.975.000
I alt + 2,76% 27.273.314

UNDERVISNING
Undervisningsmidler 800.000
It-udstyr undervisning 150.000
Kopimaskiner+papir 150.000
Varekøb fælles 100.000
Copydan 300.000
Fællestimer 25.000
Bogdepot 15.000
Censur 35.000
Flat-rate tilskud 45.000
Kursusafg. mv 110.000
Studievejledning 5.000
I alt 1.735.000

ELEVAKTIVITETER
Forestilling 50.000
Translokation mv 30.000
Stævner/hytteture 50.000
Ekskursioner 95.000
I alt 225.000

ADMINISTRATION
Kørsel + kurser i adm 100.000
IT-udstyr m.v.  Adm 30.000
Kontorartikler 25.000
Repræsentation 10.000
Information og PR 110.000
Telefon + sektornet 50.000
Porto 30.000
Fortæring møder 75.000
I alt 430.000



ADMINISTRATIVE SYSTEMER
GAS-program 40.000
Andre programmer 12.000
Silkeborg Data 130.000
Navision Stat 30.000
Work Flow 25.000
Revision 100.000
Rektorforening 40.000
Flexjob 150.000
Bestyrelseshonorar 50.000
Forsikring selvrisiko 325.000
Supportcenteret 350.000
I alt 1.252.000

BYGNINGER + ENERGI
Bygninger Vedl. 400.000
El 375.000
Varme 400.000
Vand 30.000
Inventar 100.000
Renholdelse 135.000
I alt 1.440.000



Bilag 12. 
 
Markedsføringsstrategi mv. 
 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet i december en tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af et 
værdigrundlag for Paderup Gymnasium. 
 
Arbejdsgruppen har i uge 3 overgivet en række overvejelser til gymnasiets pædagogiske udvalg, 
som efter en eventuel bearbejdning vil forelægge et oplæg til høring i pædagogisk råd d. 31. januar. 
Derefter arbejder pædagogisk videre med værdigrundlaget, som efter høring i elevrådet og med-
udvalget forventes at være klar til endelig behandling i bestyrelsen i slutningen af marts. 
 
På næste side ses et foreløbigt udkast til oplæg fra pædagogisk udvalg til pædagogisk råd vedr. 
værdigrundlag og skoleprofil. 
 
Udarbejdelse af nyt logo og designmanual (brevpapir, kuverter, skilte mv.) afventer færdiggørelsen 
af værdigrundlaget, da det i den rækkefølge bliver muligt at værdigrundlaget kan afspejle sig i f.eks. 
logo’et.   
 
Siden bestyrelsesmødet i december er Paderup Gymnasium indgået i et samarbejde med Carsten 
Mellerup fra CM-CONTEXT, Communication & Marketing. Firmaet har adresse i Mariager. 
 
CM-CONTEXT skal hjælpe Paderup Gymnasium med at færdiggøre værdigrundlaget, og skal 
efterfølgende bistå med både ny designmanual, udarbejdelse af pjecer og andet materiale, samt 
generel rådgivning om reklame-strategi mv. 
 
 



Værdigrundlag og skoleprofil 
 
Paderup Gymnasium 
tilbyder en almen uddannelse, hvor eleverne sættes i stand til at gøre en forskel med netop de 
kvaliteter, de har – både på arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget. Eleverne gennemgår en 
læreproces, som sætter dem i stand til at forholde sig konstruktivt i demokratiske sammenhænge – 
både i klassen, i gruppen, i skolens organisering og i det omgivende samfund. Det er, hvad vi forstår 
ved almen dannelse.  
Dette vil vi opnå ved at lægge vægt på både faglighed, kreativitet og tryghed. 
 

• Vi vil tilbyde en faglig undervisning på så højt et niveau, at vores studentereksamen giver 
adgang til alle videregående uddannelser i Danmark. Uden tidskrævende og dyre 
suppleringer. Vi vil uddanne eleverne til at tænke og handle selvstændigt og nuanceret. 

 
• Også undervisningen i de kunstneriske fag skal foregå på et solidt fagligt niveau, sådan at 

eleverne bliver i stand til at forstå, læse og kommunikere i kreative og musiske sprog. 
Undervisningen skal indeholde det uventede og overraskende, det sprælske og det 
afvekslende, og der skal være plads til at udfolde sig, også på tværs - til idrætsstævner, 
musisk sammenspil, i kunstværkstedet, til musik- og teaterforestillinger. 

 
• Skolemiljøet skal være præget af nærhed og ligeværdighed, både mellem elever, lærere og 

ledelse. Hos os er gymnasieforløbet en demokratisk proces baseret på ansvarlighed, 
selvstændighed, respekt for andre. Det fysiske miljø skal fortsat være indrettet til at skabe 
fællesskab mellem mennesker, og opdelingen af skolens årgange i 3 hjemstavne skal sikre, 
at alle får plads til at komme til orde. 

 
• Elevindflydelsen er sikret i en velorganiseret beslutningsstruktur med elever i alle betydende 

organer. Skolen skal have et højt informationsniveau, og der skal være åbenhed om 
beslutninger og prioriteringer, såvel de økonomiske som de pædagogiske. Alle på skolen 
skal behandles ligeværdigt og med respekt for deres forskellighed. Vi skal lytte til hinanden, 
respektere hinandens arbejdsopgaver og give hinanden mulighed for udfoldelse og udvikling 
individuelt og i fællesskabet. 
Alle er ansvarlige for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på skolen. 

 
• Skolens rammer og bestand af undervisningsmidler skal løbende søges moderniseret, 

udbygget og udviklet, så de understøtter opfyldelsen af målene for både undervisningen og 
de kulturelle, sociale og kreative aktiviteter.  

 
Paderup Gymnasium skal således være en levende, udadvendt skole, hvor der er bevidsthed om 
det omgivende samfunds behov for selvstændigt tænkende, socialt intelligente og innovative 
mennesker. 
Samtidig skal skolen være åben overfor det globale samfund og karakteriseret af politisk og 
religiøs tolerance. 

 



 
Bilag 12. 
 
Strategi for værdigrundlag mv. 
 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet i december en tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af et 
værdigrundlag for Paderup Gymnasium. 
 
Arbejdsgruppen har i uge 3 overgivet en række overvejelser til gymnasiets pædagogiske ud-
valg, som efter en eventuel bearbejdning vil forelægge et oplæg til høring i pædagogisk råd d. 
31. januar. På næste side ses et foreløbigt udkast til oplægget til pædagogisk råd. Derefter ar-
bejder pædagogisk videre med værdigrundlaget, som efter høring i elevrådet og med-udvalget 
forventes at være klar til endelig behandling i bestyrelsen i slutningen af marts. 
 
Udarbejdelse af nyt logo og designmanual (brevpapir, kuverter, skilte mv.) afventer færdiggø-
relsen af værdigrundlaget, da det i den rækkefølge bliver muligt at værdigrundlaget kan af-
spejle sig i f.eks. logo’et.   
 
Siden bestyrelsesmødet i december er Paderup Gymnasium indgået i et samarbejde med Car-
sten Mellerup fra CM-CONTEXT, Communication & Marketing. Firmaet har adresse i Mari-
ager. 
 
CM-CONTEXT skal hjælpe Paderup Gymnasium med at færdiggøre værdigrundlaget, og skal 
efterfølgende bistå med både ny designmanual, udarbejdelse af pjecer og andet materiale, samt 
generel rådgivning om reklame-strategi mv. 
 
 



Foreløbigt udkast til høringsoplæg. 
 
Værdigrundlag og skoleprofil 
 
Paderup Gymnasium 
tilbyder en almen uddannelse, hvor eleverne sættes i stand til at gøre en forskel med netop de 
kvaliteter, de har – både på arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget. Eleverne gennemgår en 
læreproces, som sætter dem i stand til at forholde sig konstruktivt i demokratiske sammenhænge – 
både i klassen, i gruppen, i skolens organisering og i det omgivende samfund. Det er, hvad vi forstår 
ved almen dannelse.  
Dette vil vi opnå ved at lægge vægt på både faglighed, kreativitet og tryghed. 
 

• Vi vil tilbyde en faglig undervisning på så højt et niveau, at vores studentereksamen giver 
adgang til alle videregående uddannelser i Danmark. Uden tidskrævende og dyre 
suppleringer. Vi vil uddanne eleverne til at tænke og handle selvstændigt og nuanceret. 

 
• Også undervisningen i de kunstneriske fag skal foregå på et solidt fagligt niveau, sådan at 

eleverne bliver i stand til at forstå, læse og kommunikere i kreative og musiske sprog. 
Undervisningen skal indeholde det uventede og overraskende, det sprælske og det 
afvekslende, og der skal være plads til at udfolde sig, også på tværs - til idrætsstævner, 
musisk sammenspil, i kunstværkstedet, til musik- og teaterforestillinger. 

 
• Skolemiljøet skal være præget af nærhed og ligeværdighed, både mellem elever, lærere og 

ledelse. Hos os er gymnasieforløbet en demokratisk proces baseret på ansvarlighed, 
selvstændighed, respekt for andre. Det fysiske miljø skal fortsat være indrettet til at skabe 
fællesskab mellem mennesker, og opdelingen af skolens årgange i 3 hjemstavne skal sikre, 
at alle får plads til at komme til orde. 

 
• Elevindflydelsen er sikret i en velorganiseret beslutningsstruktur med elever i alle betydende 

organer. Skolen skal have et højt informationsniveau, og der skal være åbenhed om 
beslutninger og prioriteringer, såvel de økonomiske som de pædagogiske. Alle på skolen 
skal behandles ligeværdigt og med respekt for deres forskellighed. Vi skal lytte til hinanden, 
respektere hinandens arbejdsopgaver og give hinanden mulighed for udfoldelse og udvikling 
individuelt og i fællesskabet. 
Alle er ansvarlige for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på skolen. 

 
• Skolens rammer og bestand af undervisningsmidler skal løbende søges moderniseret, 

udbygget og udviklet, så de understøtter opfyldelsen af målene for både undervisningen og 
de kulturelle, sociale og kreative aktiviteter.  

 
Paderup Gymnasium skal således være en levende, udadvendt skole, hvor der er bevidsthed om 
det omgivende samfunds behov for selvstændigt tænkende, socialt intelligente og innovative 
mennesker. 
Samtidig skal skolen være åben overfor det globale samfund og karakteriseret af politisk og 
religiøs tolerance. 
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Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser  
(Optagelsesbekendtgørelsen)  

   

I medfør af § 6, stk. 2 og 4, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004 om 
uddannelsen til studentereksamen som ændret ved lov nr. 590 af 24. juni 2005 og lov nr. 577 af 9. 
juni 2006, § 6, stk. 2 og 4, og § 7, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere 
forberedelseseksamen som ændret ved lov nr. 590 af 24. juni 2005 og lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 
5, stk. 2, 4 og 5, og § 6, stk. 3, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere 
handelseksamen og højere teknisk eksamen som ændret ved lov nr. 577 af 9. juni 2006 samt § 12, 
stk. 5, og § 14, stk. 4, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. fastsættes følgende:  
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Kapitel 1  

Fælles regler for ansøgere til alle gymnasiale uddannelser  

§ 1. Lederen af den institution, som ansøgeren har angivet som sin 1. prioritet eller har henvendt 
sig direkte til, afgør, om en ansøger har krav på optagelse i den gymnasiale uddannelse, som 
vedkommende har ansøgt om som sin 1. prioritet, og andre uddannelser med samme optagelseskrav.  

Stk. 2. Hvis en ansøger ikke opfylder kravene til optagelse efter stk. 1, og hvis ansøgeren som en 
af sine efterfølgende prioriteter har angivet en gymnasial uddannelse, der har andre optagelseskrav, 
afgør lederen af den institution, som ansøgeren har angivet som sin højst prioriterede til denne 
uddannelse, om ansøgeren kan optages i uddannelsen.  

Stk. 3. Lederens afgørelse efter stk. 1 og 2 af, om ansøgeren har krav på optagelse gælder samme 
år for optagelse i den pågældende uddannelse og andre uddannelser med samme optagelseskrav på 
alle øvrige institutioner. Lederens afgørelse kan bl.a. basere sig på resultatet af en optagelsesprøve, 
jf. §§ 23-25.  

§ 2. Institutionens leder skal umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb pr. brev eller pr. e-mail 
anerkende modtagelsen af hver enkelt ansøgning. Såfremt lederen allerede på dette tidspunkt har 
besluttet at optage en ansøger på institutionen, kan lederen samtidig give ansøgeren meddelelse 
herom, og lederen behøver i så fad ikke at søge besked til ansøgeren efter § 3.  

Stk. 2. Til en ansøger, som har gået på en skole, der udbyder folkeskolens afgangsprøver og 10. 
klasse-prøver, og som ikke er indstillet til optagelsesprøve efter reglerne i b ekendtgørelse om 
vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan lederen i brevet eller mailen oplyse, at eventuel 
optagelse vil ske på betingelse af, at ansøgeren har aflagt alle de prøver, som ansøgeren skal 
aflægge efter kapitel 2-4, og at ansøgeren skal til optagelsesprøve, jf. §§ 23-25, såfremt ansøgeren 
ikke aflægger alle prøverne.  

§ 3. Lederen af den institution, som en ansøger er optaget på, skal senest den 1. juni sende besked 
pr. brev eller e-mail til hver enkelt ansøger med oplysning, om på hvilken uddannelse ansøgeren er 
optaget. Det skal endvidere fremgå, at optagelse sker på betingelse af, at ansøgeren har aflagt alle 
de prøver, som ansøgeren skal aflægge efter kapitel 2-4. Lederen skal endvidere oplyse, at 
ansøgeren skal til optagelsesprøve, jf. §§ 23-25, hvis ikke alle disse prøver er aflagt, og at ansøgeren 
har pligt til selv at orientere institutionen senest den sidste dag, folkeskolen afholder prøver det 
pågældende år, og inden den ansøgte institution holder sommerferie, hvis ansøgeren ikke inden da 
har aflagt disse prøver.  

Stk. 2. Den leder, der efter § 1 har afgjort, at en ansøger ikke kan optages i en gymnasial 
uddannelse det pågældende år, skal senest den 1. juni sende besked pr. brev eller e-mail til 
ansøgeren herom.  

§ 4. En ansøger, der har fået besked om at være blevet optaget, skal påbegynde uddannelsen 
samme år. Ansøgeren skal søge optagelse på ny, hvis ansøgeren ikke ønsker at påbegynde 
uddannelsen samme år.  

Stk. 2. Den ansøgte institutions leder kan dog tillade, at en ansøger, skal et år til udlandet på en 
uddannelsesinstitution, og som har afleveret dokumentation for optagelse på den udenlandske 
institution, venter med at starte til året efter, hvis det udenlandske uddannelsesophold efter lederens 
vurdering vil dygtiggøre ansøgeren fagligt.  



Ansøgningsskemaer  

§ 5. En ansøger, der søger optagelse i de treårige uddannelser til stx, herunder pre-IB, hhx og htx 
eller i det toårige hf i umiddelbar forlængelse af grundskolen eller 10. klasse, skal anvende 
Undervisningsministeriets ansøgningsskema for ansøgere, der går i skole. Skemaet findes på 
www.optagelse.dk og skal afleveres, digitalt eller pr. brev, til den skole, ansøgeren går på. Skolen 
videresender ansøgningen til den øverst prioriterede institution.  

Stk. 2. En ansøger, der søger optagelse i de treårige uddannelser til stx, herunder pre-IB, hhx og 
htx eller i det toårige hf, og som enten kommer fra andre skoletyper end en dansk grundskole eller 
10. klasse eller ikke søger optagelse i umiddelbar forlængelse heraf, kan bruge 
Undervisningsministeriets ansøgningsskema for ansøgere, der ikke går i skole, og i givet fald 
aflevere det til den ønskede institution. Skemaet findes på www.optagelse.dk .  

§ 6. En ansøger, der ønsker optagelse på studenterkursus eller studieforberedende 
enkeltfagsundervisning, skal rette henvendelse direkte til lederen af den institution, ansøgeren 
ønsker optagelse på, jf. dog stk. 2. En ansøger til studenterkursus kan bruge 
Undervisningsministeriets ansøgningsskema for ansøgere, der ikke går i skole, og i givet fald 
aflevere det til den ønskede institution, jf. dog stk. 2. Skemaet findes på www.optagelse.dk .  

Stk. 2. En ansøger, der søger optagelse på studenterkursus direkte efter 10. klasse skal dog 
anvende ansøgningsskemaet for ansøgere, der går i skole, og aflevere det til den skole, ansøgeren 
går på.  

§ 7. En elev, der er optaget i en af uddannelserne til stx, hhx eller htx, og som ønsker at skifte til 
en af de andre uddannelser efter reglerne i § 19, og en elev, der har gennemført mindst 20 uger (et 
halvt år) af en erhvervsuddannelse og ønsker optagelse i hhx eller htx efter reglerne i § 20, skal rette 
henvendelse direkte til lederen af den institution, ansøgeren ønsker optagelse på.  

Stk. 2. Eleven skal medbringe ansøgningsskema, hvis den ansøgte institution kræver det, og hvis 
eleven brugte ansøgningsskema ved sin oprindelige optagelse. Det skal i givet fald være en genpart 
af det skema, som eleven brugte ved sin oprindelige optagelse.  

§ 8. En ansøger, der søger optagelse efter ansøgningsfristens udløb, kan optages efter 
institutionens leders konkrete vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvis der er ledige pladser. 
Lederens afgørelse kan bl.a. basere sig på resultatet af en optagelsesprøve, jf. §§ 23-25.  

Stk. 2. Ansøgeren skal rette henvendelse direkte til lederen af den institution, ansøgeren ønsker 
optagelse på. Ansøgeren kan bruge Undervisningsministeriets ansøgningsskema for ansøgere, der 
ikke går i skole, og i givet fald aflevere det til den ønskede institution. Skemaet findes på 
www.optagelse.dk .  

Kapitel 2  

Krav på optagelse i de treårige uddannelser til studentereksamen (stx), højere handelseksamen 
(hhx) og højere teknisk eksamen (htx)  

§ 9. For at få krav på optagelse skal ansøgeren  
1) have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,  
2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse,  
3) have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler herom,  
4) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk), 

herunder have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis ansøgeren har haft dette som valgfag og  
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5) opfylde betingelserne i § 10.  
Stk. 2. Ansøgeren må ikke i sin uddannelsesplan være indstillet til optagelsesprøve af sin hidtidige 

skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

§ 10. En ansøger, der opfylder betingelserne i § 9, som har modtaget undervisning i 10. klasse på 
en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole i dansk, engelsk og matematik, og som efter 10. 
klasse har aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik har krav på optagelse. Ansøgeren kan vælge 
mellem folkeskolens afgangsprøver og 10. – klasse prøver i disse fag.  

§ 11. Krav på optagelse forudsætter ud over kravene i § 9 eller § 10 følgende:  
1) Ansøgeren har udarbejdet en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv.  
2) Ansøgeren har udfyldt mindst ét uddannelsesønske, det vil sige en samlet angivelse af en 

uddannelse og en institution.  
3) Ansøgeren har for hvert uddannelsesønske afgivet en forhåndstilkendegivelse om ønske om  

a) studieretning,  
b) 2. fremmedsprog for så vidt angår stx og hhx og  
c) kunstnerisk fag for så vidt angår stx.  

§ 12. A nsøgeren må kun anføre den samme institution i ét af sine uddannelsesønsker, medmindre 
en institution udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser. Ansøgeren må gerne anføre 
samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker.  

§ 13. Ingen ansøger har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset hvor mange eller få af de mulige 
prioriterede uddannelsesønsker, jf. procedurebekendtgørelsen (bekendtgørelse om procedure for 
koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelserne og de 
videregående uddannelser (procedurebekendtgørelsen), en ansøger har udfyldt.  

Kapitel 3  

Krav på optagelse i det toårige hf  

§ 14. For at få krav på optagelse skal ansøgeren  
1) have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven eller have gennemført en undervisning, der står 

mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse,  
2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse,  
3) have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og 

skriftlig del, i alle tre fag,  
4) have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-

prøve i fysik/kemi,  
5) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk),  
6) have indstillet sig til og aflagt folkeskolens afgangsprøve i 2. fremmedsprog, hvis denne prøve 

udtrækkes på en skole, hvor ansøgeren efter folkeskolelovgivningens regler kan aflægge 
prøven, eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve (både mundtlig og skriftlig prøve) i 2. 
fremmedsprog og  

7) opfylde betingelserne i § 15.  
Stk. 2. Ansøgeren må ikke i sin uddannelsesplan være indstillet til optagelsesprøve af sin hidtidige 

skole eller Ungdommens Udannelsesvejledning.  

§ 15. Krav på optagelse forudsætter ud over kravene i § 14 følgende:  



1) Ansøgeren har udarbejdet en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af 
uddannelse og erhverv.  

2) Ansøgeren har udfyldt mindst ét uddannelsesønske, det vil sige en samlet angivelse af en 
uddannelse og en institution.  

3) Ansøgeren har for hvert uddannelsesønske afgivet en forhåndstilkendegivelse om ønske om  
a) praktisk/musisk fag,  
b) valgfag i 1. hf, hvis det ansøgte kursus udbyder valgfag i 1. hf, og  
c) valgfag, hvis det ansøgte hf-kursus udbyder valgfag i grupper med et overordnet emne 

(fagpakker).  

§ 16. A nsøgeren må kun anføre den samme institution i ét af sine uddannelsesønsker, medmindre 
en institution udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser. Ansøgeren må gerne anføre 
samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker.  

§ 17. Ingen ansøger har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset hvor mange eller få af de mulige 
prioriterede uddannelsesønsker, jf. procedurebekendtgørelsen, en ansøger har udfyldt.  

Kapitel 4  

Særlige ansøgere med krav på optagelse i uddannelserne til stx, hhx, htx eller det toårige hf  

§ 18. En ansøger fra Grønland, som har gennemført den grønlandske grundskole, og som efter den 
ansøgte institutions leders vurdering har kvalifikationer svarende til de krav, der stilles i §§ 9, 10 og 
14, har krav på optagelse i stx, hhx, htx og det 2-årige hf, jf. dog stk. 5.  

Stk. 2. En ansøger fra Europaskolerne, som er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse har 
krav på optagelse i stx, hhx, htx og det 2-årige hf, jf. dog stk. 5.  

Stk. 3. En ansøger, der er omfattet af den nordiske overenskomst om uddannelsesfællesskab på 
gymnasialt niveau, og som har kvalifikationer svarende til de krav, der stilles i §§ 9, 10 og 14, har 
krav på optagelse i uddannelserne til stx, hhx, htx og det 2-årige hf, jf. dog stk. 5.  

Stk. 4. En ansøger fra en udenlandsk skole har krav på optagelse i stx, hhx, htx og det 2-årige hf, 
hvis ansøgerens skoleuddannelse i niveau kan sidestilles med en afsluttet 9. eller 10. klasse efter 
reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. dog stk. 5.  

Stk. 5. Ansøgere, der er omfattet af stk. 1-3, skal ikke opfylde betingelserne i §§ 9, 10 og 14 om 
aflæggelse af folkeskolens prøver og er ikke omfattet af kravet i § 23, stk. 2, om obligatorisk 
optagelsesprøve, men skal med de tilpasninger, der følger af deres særlige skolegang, opfylde de 
øvrige betingelser i denne bekendtgørelse.  

§ 19. En elev, der er optaget i en af uddannelserne til stx, hhx eller htx, og som senest ved 
afslutningen af grundforløbet ønsker at skifte til en af de andre uddannelser, har krav på at skifte 
uddannelse uden tab af tid. Eleven har ikke krav på optagelse på en bestemt institution eller i en 
bestemt studieretning.  

§ 20. En elev, der har gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, har krav 
på optagelse i en af uddannelserne til hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis eleven 
opfylder betingelserne i §§ 9 eller 10, og hvis den ansøgte institutions leder finder, at eleven i 
tilstrækkeligt omfang har gennemført undervisning på gymnasialt niveau i dansk, matematik og 
engelsk.  

§ 21. Ansvaret for den særlige indsats, der må påregnes, for at en elev, der skifter uddannelse efter 
§ 19 eller § 20, kan indhente eventuelle manglende faglige færdigheder i den nye uddannelse, 



påhviler eleven selv. Den afgivende institution skal vejlede eleven herom og om, hvilke faglige 
færdigheder eleven eventuelt vil komme til at mangle ved skiftet til den nye uddannelse.  

§ 22. En elev eller kursist, som har gennemført 1. eller 2. skoleår, og som efter aftale med 
institutionens leder, jf. stk. 2, kan have op til 1 års fravær fra undervisningen, har efter endt fravær 
krav på at fortsætte i den samme uddannelse. Medmindre særlige forhold foreligger, har 
vedkommende krav på at fortsætte på den samme institution.  

Stk. 2. Institutionens leder kan indgå en aftale med eleven eller kursisten, hvis vedkommende skal 
på barsel, på privat studieophold i udlandet eller har tilsvarende grunde til sit fravær.  

Kapitel 5  

Optagelsesprøver og optagelse efter konkret vurdering  

§ 23. En ansøger til uddannelserne til stx, hhx, htx og det 2-årige hf, der ikke optages efter §§ 1-
22, kan optages på grundlag af institutionens leders vurdering af de standpunktskarakterer, som 
ansøgeren måtte have, eventuelle prøveresultater fra forudgående undervisning, eventuelle 
udtalelser om ansøgerens kvalifikationer, og, hvis institutionen skønner det formålstjenstligt, en 
samtale eller en optagelsesprøve, jf. dog stk. 2 og 3.  

Stk. 2. En ansøger til de treårige uddannelser til stx, herunder pre-IB, hhx og htx skal altid til 
optagelsesprøve, hvis ansøgeren ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. §§ 9 
og 10, jf. dog stk. 3 og § 18. En ansøger til det toårige hf, der ikke har aflagt de prøver, der er nævnt 
i § 14, skal altid til optagelsesprøve, jf. dog stk. 3 og § 18.  

Stk. 3. En ansøger, der på grund af lægedokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de 
krævede prøver, skal ikke af denne grund til optagelsesprøve, men skal i stedet aflægge den eller de 
manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver. Den ansøgte institution er ikke hermed 
udelukket fra at tage ansøgeren til optagelsesprøve, hvis ansøgeren er indstillet til denne prøve.  

Stk. 4. En ansøger, der er indstillet til optagelsesprøve, skal tilbydes denne prøve, medmindre den 
ansøgte institution på grundlag af ansøgerens standpunktskarakterer og resultater ved de prøver, der 
kræves efter §§ 9, 10 eller 14, såfremt disse foreligger, vurderer, at ansøgeren kan optages uden 
optagelsesprøve, jf. dog stk. 2.  

§ 24. Optagelsesprøve for ansøgere, der er indstillet til optagelsesprøve, skal afholdes i maj 
måned. Det samme gælder optagelsesprøve for ansøgere, om hvem den ansøgte institution allerede 
inden optagelsesprøven i maj måned ved, at de ikke vil have aflagt de prøver, der kræves efter 
kapitel 2-4 jf. dog stk. 3.  

Stk. 2. Optagelsesprøve for ansøgere, der ikke har aflagt de prøver, der kræves efter kapitel 2-4, 
og som ikke er omfattet af stk. 1, skal afholdes efter den sidste dag, folkeskolen afholder prøver det 
pågældende år, og inden den ansøgte institution holder sommerferie, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Den ansøgte institution kan tillade, at en ansøger, der opholder sig i udlandet, først 
aflægger optagelsesprøven i forbindelse med undervisningens start. Institutionen skal i givet fald, 
samtidig med at tilladelsen gives, orientere ansøgeren om, at ansøgeren kun kan optages, hvis 
optagelsesprøven efter institutionens skøn forløber tilfredsstillende.  

§ 25. Formålet med optagelsesprøven er at give ansøgeren lejlighed til at vise en sådan faglig 
viden og modenhed, at ansøgeren må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende 
måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.  

Stk. 2. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt efter den ansøgte 
institutions bestemmelse delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi, jf. bilag 1, jf. dog stk. 



3. Ansøgeren skal samtidig med indkaldelsen orienteres om prøven ved, at ansøgeren får kopi af 
bilag 1.  

Stk. 3. For ansøgere til pre-IB, der ønsker mulighed for at kunne fortsætte i stx efter pre-IB, afgør 
den ansøgte institution, om der ud over den almindelige optagelsesprøve skal afholdes prøver, der er 
særligt rettede mod pre-IB, og som skal foregå på engelsk.  

Kapitel 6  

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag  

§ 26. Optagelse på studenterkursus kan tidligst finde sted et år efter, at ansøgeren har afsluttet 9. 
klassetrin i folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen.  

§ 27. En ansøger til gymnasial enkeltfagsundervisning kan tidligst optages et år efter, at ansøgeren 
har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

§ 28. Den ansøgte institution afgør ud fra en vurdering af ansøgerens kvalifikationer, om en 
ansøger til studenterkursus eller studieforberedende enkeltfagsundervisning kan optages . 
Institutionen indkalder ansøgeren til en optagelsessamtale, hvis ansøgningen ikke umiddelbart giver 
grundlag for optagelse.  

Kapitel 7  

Særlige regler om optagelse i pre-IB  

§ 29. En ansøger, der ønsker optagelse i pre-IB i uddannelsen til stx, som opfylder de øvrige 
betingelser i denne bekendtgørelse, herunder betingelserne i §§ 9, 10, 18 eller 20, og som efter den 
ansøgte IB-institutions leders vurdering har behov for at følge en internationalt orienteret, 
engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse, 
kan optages i pre-IB, hvis institutionen har tilstrækkelig kapacitet, jf. § 32, til at optage ansøgeren.  

Stk. 2. En ansøger, der optages efter stk. 1, har krav på at skifte til 1.g i den ordinære 
tilrettelæggelse af den 3-årige uddannelse til stx eller på efter pre-IB at fortsætte i 2. og 3.g, jf. dog 
bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ansøgeren har ikke krav 
på at fortsætte på den institution, hvor ansøgeren har påbegyndt eller gennemført pre-IB.  

§ 30. En ansøger, der ønsker optagelse i pre-IB i uddannelsen til stx, som ikke opfylder denne 
bekendtgørelses betingelser, men som efter den ansøgte IB-institutions leders vurdering har behov 
for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne 
gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse, har krav på optagelse i pre-IB, hvis den ansøgte 
institutions leder efter en faglig samtale med ansøgeren skønner, at ansøgeren opfylder disse 
betingelser, og institutionen har tilstrækkelig kapacitet, jf. § 32, til at optage ansøgeren.  

Stk. 2. En ansøger, der optages efter stk. 1, har ikke krav på at skifte til 1.g i den ordinære 
tilrettelæggelse af den 3-årige uddannelse til stx eller på efter pre-IB at fortsætte i 2. og 3.g.  

§ 31. En a nsøger kan kun tages i betragtning til pre-IB, hvis ansøgeren i sit ansøgningsskema har 
angivet pre-IB som sit højest prioriterede uddannelsesønske.  

Stk. 2. Den ansøgte institutions leder tager stilling til optagelsen af ansøgere til pre-IB, før lederen 
tager stilling til optagelsen af de øvrige ansøgere.  



Stk. 3. En optagelsesberettiget ansøger, der ikke optages i stx-uddannelsen i pre-IB, indgår i 
fordelingen af ansøgere efter reglerne i kapitel 9 og 10 på lige fod med andre ansøgere og uden 
fortrinsret til en bestemt institution.  

§ 32. Undervisningsministeren beslutter dimensioneringen til pre-IB på de institutioner, der 
udbyder IB.  

Kapitel 8  

Kapacitetsfastsættelse  
§ 33. Alle institutioner i det forpligtende samarbejde skal senest den 1. november sende deres 

oplæg til, hvor mange elever institutionen vil kunne optage det kommende skoleår (institutionens 
optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde, som senest den 15. november samme år skal 
drøfte udspillene, jf. dog § 32. De private institutioner, der ligger inden for samarbejdets 
geografiske område, skal samtidig sende oplysning til samarbejdet om deres optagelseskapacitet for 
det kommende år. Institutionerne i d et forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for 
kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.  

Stk. 2. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som 
institutionen er med i, og senest den 15. januar forud det kommende skoleår fastsætte institutionens 
optagelseskapacitet.  

Stk. 3. Det forpligtende samarbejde skal senest den 20. januar orientere regionsrådet om den 
samlede kapacitet i samarbejdets geografiske område, herunder hvordan kapaciteten er fordelt på de 
enkelte institutioner. Regionsrådet skal senest den 1. februarskriftligt give Undervisningsministeriet 
besked pr. brev eller mail om den samlede kapacitetsfastsættelse i regionen.  

Stk. 4. Regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at ministeren fastlægger et 
midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner, jf. lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.  

§ 34. Undervisningsministeren sikrer kapaciteten i et sådant omfang, at alle optagelsesberettigede 
ansøgere til stx og det toårige hf samt hf-enkeltfag kan optages og fuldføre deres uddannelse.  

§ 35. En institution, der udbyder uddannelsen til hhx eller uddannelsen til htx, fastsætter sin 
kapacitet for optagelse af elever i den pågældende uddannelse.  

Kapitel 9  

Fordelingsudvalg  

§ 36. En institution, der udbyder den treårige stx-uddannelse eller den toårige hf-uddannelse, skal 
være med i ét fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget kan bestemme, at lederne af hhx- og htx-
institutioner inden for fordelingsudvalgets geografiske område kan være med i udvalget.  

Stk. 2. Et fordelingsudvalg skal være med i ét forpligtende samarbejde.  

§ 37. Fordelingsudvalget træffer alle afgørelser om fordeling af de optagne ansøgere til den 
treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse i overensstemmelse med reglerne i denne 
bekendtgørelse.  

Stk. 2. Det påhviler fordelingsudvalget at fastsætte kriterier for, hvilke ansøgere der skal fordeles 
til en anden institution end deres 1. prioritet, og hvilke ansøgere der kan få opfyldt deres 1. prioritet. 
Kriterierne i § 40 har forrang for fordelingsudvalgets kriterier, og fordelingsudvalget kan ikke 
fastsætte kriterier, der fraviger kriterierne i § 40.  



Stk. 3. Fordelingsudvalget skal drøfte de kriterier, som udvalget fastsætter efter stk. 2, med det 
forpligtende samarbejde, som fordelingsudvalget indgår i.  

§  38. Fordelingsudvalget skal sikre, at institutionernes ledere på samme tid og senest den 1. juni, 
jf. procedurebekendtgørelsen, sender besked til alle ansøgere, der har søgt rettidigt, om, at 
ansøgningen er modtaget og om udfaldet af deres ansøgning, jf. om indholdet heraf §§ 2 og 3. 
Ansøgere, der skal aflægge optagelsesprøve efter 1. juni, skal dog først have besked snarest muligt 
efter, at de har aflagt optagelsesprøven.  

Kapitel 10  

Fordeling af optagne ansøgere  
§ 39. En ansøger, som efter institutionens leders afgørelse kan optages i den ønskede treårige 

uddannelse til stx, herunder pre-IB, hhx eller htx eller i det toårige hf, optages på den institution, 
som ansøgeren har angivet i sin 1. prioritet, hvis der er plads (kapacitet).  

Stk. 2. Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med 1. prioritet til en uddannelse på en 
institution, end institutionen har kapacitet til at optage, skal institutionens leder sende samtlige 
ansøgninger fra optagelsesberettigede ansøgere til den treårige stx-uddannelse og den toårige hf-
uddannelse til fordelingsudvalget. Fordelingsudvalget afgør derefter, hvilke ansøgere der af 
kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution, jf. § 40.  

Stk. 3. Fordelingsudvalget videresender straks en ansøgning, hvis den af kapacitetsmæssige 
grunde ikke kan imødekommes, og hvis ansøgerens efterfølgende prioriterede uddannelsesønske 
ligger uden for fordelingsudvalgets funktionsområde. Ansøgningen videresendes til den institution, 
der er omfattet af ansøgerens næstfølgende prioriterede uddannelsesønske.  

Stk. 4. Institutioner, der udbyder hhx eller htx, og som ikke er med i et fordelingsudvalg, træffer 
indbyrdes aftale om fordeling af overskydende ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne.  

§ 40. Hvis flere ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelserne, har samme uddannelse og 
institution som 1. prioritet, og institutionen ikke har plads til dem alle, skal fordelingsudvalget 
fordele de overskydende ansøgere sådan, at deres efterfølgende ønsker imødekommes bedst muligt. 
Det indebærer, at ansøgernes ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at fx 2. 
prioritet imødekommes før 3. prioritet.  

Stk. 2. Er der ikke plads på nogen af de ansøgte institutioner, henviser fordelingsudvalget 
ansøgeren til en institution, hvis studieretningsudbud omfatter ansøgerens forhåndstilkendegivelser 
om ønskede studieretninger. Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt, dvs. i prioriteret 
rækkefølge. Fordelingsudvalget skal tillige tage hensyn til transporttiden mellem ansøgerens bopæl 
og institutionerne.  

Stk. 3. Er det ikke muligt at henvise ansøgeren til en institution efter stk. 2 inden for en rimelig 
geografisk afstand, henviser fordelingsudvalget ansøgeren til en institution, som udbyder 
studieretninger inden for de hovedkategorier, som ansøgerens forhåndstilkendegivelser vedrørende 
ønsker om studieretninger ligger indenfor. Ansøgerens ønsker skal imødekommes bedst muligt, 
dvs. i prioriteret rækkefølge. Fordelingsudvalget skal tillige tage hensyn til transporttiden mellem 
ansøgernes bopæl og institutionerne.  

Stk. 4. Fordelingsudvalget kan inden for de i stk. 1-3 fastlagte rammer tillige tage hensyn til den 
enkelte institutions særlige profil.  

§ 41. Regionsråd, de forpligtende samarbejder og de private institutioner, der udbyder den treårige 
uddannelse til stx og det toårige hf, og som geografisk grænser op til hinanden, skal samarbejde om 
fordelingen af ansøgere.  



§ 42. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et studenterkursus , 
ikke optages på kurset af kapacitetsmæssige årsager, sender kurset ansøgerens skema videre til et 
andet studenterkursus efter at have truffet aftale med dettes leder om, at ansøgeren kan optages på 
dette kursus.  

§ 43. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et gymnasialt 
enkeltfag , af kapacitetsmæssige grunde eller fordi det ønskede fag ikke oprettes eller ikke oprettes 
på det ønskede niveau på den ønskede institution, ikke optages på den ønskede undervisning på den 
pågældende institution inden for en rimelig tid og en rimelig geografisk afstand, vejleder 
institutionen ansøgeren om andre muligheder for optagelse på enkeltfag.  

Kapitel 11  

Information om undervisningstilbud  

§ 44. Regionsrådet drager i samarbejde med institutionerne i de forpligtende samarbejder, 
institutioner der udbyder hhx og htx og Ungdommens Uddannelsesvejledning omsorg for, at der 
informeres om de gymnasiale tilbud i regionen. Informationen skal bl.a. omfatte 
optagelsesbetingelser, herunder de kriterier som fordelingsudvalgene og de forpligtende 
samarbejder har fastsat efter § 37, stk. 2, udbud af studieretninger og valgfag mv. på de enkelte 
uddannelser og institutioner, de specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser, 
deltagerbetaling og elevbetaling for visse undervisningsmidler mv.  

Stk. 2. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionernes hjemmesider, jf. lov om 
gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. Orienteringen kan endvidere finde sted i form af 
orienteringsmøder eller skriftligt materiale, der udsendes til bl.a. skoler og kurser, biblioteker og 
statens jobcentre i regionen.  

Stk. 3. Regionsrådet koordinerer eventuelle orienteringsmøder på institutioner i regionen og med 
institutioner i tilgrænsende regioner.  

Kapitel 12  

Klage  

§ 45. Fordelingsudvalget skal på begæring fra en elev eller forældremyndighedens indehaver 
genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis ansøgeren ikke er tilfreds med den institution, 
ansøgeren er blevet optaget på. Fordelingsudvalget er dog ikke forpligtet til at genoptage sagen 
mere end én gang.  

Stk. 2. Anmodningen om genoptagelse skal være fordelingsudvalget i hænde senest 2 uger efter, at 
fordelingsudvalgte har meddelt ansøgeren sin afgørelse om fordeling.  

§ 46. Eleven eller forældremyndighedens indehaver kan klage til Regionsrådet over retlige 
spørgsmål i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. Skønsmæssige 
spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgets afgørelser om fordeling af ansøgerne på de enkelte 
institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden 
institution, kan ikke påklages.  

Stk. 2. Klagen skal sendes til fordelingsudvalget og skal være udvalget i hænde senest 2 uger efter, 
at lederen har meddelt ansøgeren sin afgørelse.  

Stk. 3. Fordelingsudvalget skal udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden 
for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Udvalget skal derefter videresende sagen, inkl. sin 
udtalelse og klagerens eventuelle kommentar, til Regionsrådet.  



Stk. 4. Regionsrådet træffer afgørelse om fastholdelse af fordelingsudvalgets afgørelse eller om 
ændring af denne til fordel for klageren. Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til 
Undervisningsministeriet.  

§ 47. En ansøger kan klage til Undervisningsministeriet over institutionens leders afgørelse af, om 
en ansøger har krav på optagelse, jf. § 1.  

Stk. 2. Klagen skal sendes til institutionens leder og skal være lederen i hænde senest 2 uger efter, 
at lederen har meddelt ansøgeren sin afgørelse.  

Stk. 3. Institutionens leder skal udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden 
for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Lederen skal derefter videresende sagen, inkl. sin 
udtalelse og klagerens eventuelle kommentar, til Undervisningsministeriet.  

Stk. 4. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om fastholdelse af institutionens leders 
afgørelse eller om ændring af denne til fordel for klageren.  

Kapitel 13  

Ikrafttræden  

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3 og 4, samt §§ 49, 50 og 51.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1019 af 19. oktober 2004 om optagelse i de 

gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen).  
Stk. 3. § 33 finder først anvendelse på kapacitetsfastsættelsen for skoleåret 2008/2009.  
Stk. 4. § 4 og § 23, stk. 2, gælder ikke for en ansøger, der kan dokumentere at have fået tilsagn om 

optagelse i skoleåret 2007/2008. Det er en forudsætning, at ansøgeren i 2006 har afgivet 
fyldestgørende oplysninger om sin hidtidige skolegang, herunder om hvilke folkeskoleprøver, 
ansøgeren har aflagt før eller i 2006, og om hvorvidt ansøgeren har været indstillet til 
optagelsesprøve.  

§ 49. En ansøger, der i skoleåret 2005/2006 har gået i 9. klasse, og som i 2006/2007 går i 10. 
klasse, har i sommeren 2007 krav på optagelse i de treårige uddannelser til stx, hhx og htx, hvis 
ansøgeren  
1) ikke er indstillet til optagelsesprøve af sin hidtidige skole eller Ungdommens 

Uddannelsesvejledning,  
2) opfylder betingelserne i § 10,  
3) i sommeren 2006 har aflagt folkeskolens afgangsprøver i  

a) dansk og matematik (både mundtlig og skriftlig prøve i begge fag),  
b) engelsk (mundtlig prøve),  
c) 2. fremmedsprog (mundtlig prøve) og  
d) fysik/kemi/biologi samt  

4) i sommeren 2007 aflægger prøve i dansk, engelsk og matematik.  
Stk. 2. Ansøgeren kan vælge mellem at aflægge folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøver i 

de fag, der er nævnt i stk. 1, nr. 4. I dansk skal ansøgeren i begge tilfælde aflægge både en mundtlig 
og en skriftlig prøve. I engelsk skal ansøgeren alene aflægge en mundtlig prøve, hvis ansøgeren 
vælger folkeskolens afgangsprøve, men både en mundtlig og en skriftlig prøve, hvis ansøgeren 
vælger 10. klasse-prøve. I matematik skal ansøgeren alene aflægge alene en skriftlig prøve, hvis 
ansøgeren vælger folkeskolens afgangsprøve, men både en mundtlig og en skriftlig prøve, hvis 
ansøgeren vælger 10. klasse-prøve.  

Stk. 3. En ansøger, der opfylder betingelserne i denne paragraf, skal ikke til optagelsesprøve.  



§ 50. En ansøger, der i skoleåret 2005/2006 har gået i 9. klasse, som i 2006/2007 går i 10. klasse, 
og som ikke har aflagt alle de prøver, der nævnes i § 49, stk. 1, nr. 3, efter 9. klasse, har i sommeren 
2007 krav på optagelse i de treårige uddannelser til stx, hhx og htx, hvis ansøgeren  
1) ikke er indstillet til optagelsesprøve af sin hidtidige skole eller Ungdommens 

Uddannelsesvejledning,  
2) opfylder betingelserne i § 10,  
3) i sommeren 2007 aflægger de af prøverne i § 49, stk. 1, nr. 3, som ansøgeren ikke har aflagt i 

sommeren 2006 og  
4) i sommeren 2007 aflægger prøve i dansk, engelsk og matematik. Prøverne i dansk, engelsk og 

matematik skal aflægges efter 10.klasse, uanset om ansøgeren har aflagt dem efter 9. klasse.  
Stk. 2. Ansøgeren kan vælge mellem at aflægge folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøver i 

både de fag, der er nævnt i nr. 3, og de fag der er nævnt i nr. 4. I dansk skal ansøgeren aflægge både 
en mundtlig og en skriftlig prøve, uanset om ansøgeren vælger folkeskolens afgangsprøve eller 10. 
klasse-prøve. I engelsk skal ansøgeren alene aflægge en mundtlig prøve, hvis ansøgeren vælger 
folkeskolens afgangsprøve, men både en mundtlig og en skriftlig prøve, hvis ansøgeren vælger 10. 
klasse-prøve. I matematik skal ansøgeren alene aflægge alene en skriftlig prøve, hvis ansøgeren 
vælger folkeskolens afgangsprøve, men både en mundtlig og en skriftlig prøve, hvis ansøgeren 
vælger 10. klasse-prøve. I 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) skal en ansøger, der vælger 
folkeskolens afgangsprøve, aflægge en skriftlig prøve, hvis ansøgeren har faget som tilbudsfag, og 
en mundtlig eller skriftlig prøve, hvis ansøgeren har faget som valgfag. I 2. fremmedsprog (fransk 
eller tysk) skal ansøgeren aflægge både en mundtlig og en skriftlig prøve, hvis ansøgeren vælger 10. 
klasse-prøve. I fysik/kemi skal ansøgeren aflægge en praktisk/mundtlig prøve, uanset om ansøgeren 
vælger folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve.  

Stk. 3. En ansøger, der opfylder betingelserne i denne paragraf, skal ikke til optagelsesprøve.  

§ 51. En ansøger, der i skoleåret 2006/2007 har gået i 9. klasse, som i 2007/2008 går i 10. klasse, 
og som først efter 10. klasse har aflagt folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasse-prøver i dansk, 
engelsk, matematik, 2. fremmedsprog og fysik/kemi, har i sommeren 2008 krav på optagelse i de 
treårige uddannelser til stx, hhx og htx, hvis  
1) ansøgeren har gået på en fri grundskole eller en efterskole, som senest den 15. september 2006 

har givet Undervisningsministeriet besked om, at skolen ikke ville afholde folkeskolens 
afgangsprøver i sommeren 2007,  

2) den frie grundskole eller efterskole ikke har orienteret sine elever om, at aflæggelse af 
folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter 9. klasse er betingelse for ikke at skulle til 
obligatorisk optagelsesprøve,  

3) den frie grundskole eller efterskole har udstedt en skriftlig dokumentation til ansøgeren, der 
bekræfter, at skolen har forholdt sig som angivet i nr. 1 og 2,  

4) ansøgeren ikke er indstillet til optagelsesprøve af sin hidtidige skole eller Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, og  

5) ansøgeren har søgt om optagelse i en af de treårige gymnasiale uddannelser umiddelbart efter 10. 
klasse.  

Stk. 2. En ansøger, der opfylder betingelserne i denne paragraf, skal ikke til optagelsesprøve.  
Bilag 1 - optagelsesprøven  

Optagelsesbekendtgørelsen, oktober 2006  



Om optagelsesprøven til de gymnasiale ungdomsuddannelser  

1.1. Optagelsesprøven består af mundtlige delprøver i dansk, engelsk og matematik samt en 
delprøve i enten 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) eller fysik/kemi efter den ansøgte institutions 
bestemmelse.  
1.2. Ansøgere til de treårige uddannelser til stx, hhx og htx skal aflægge alle prøverne på 
folkeskolens afgangsprøves niveau. Ansøgere til det toårige hf skal aflægge prøverne i dansk, 
engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens prøverne i 2. fremmedsprog og 
fysik/kemi kan aflægges på folkeskolens afgangsprøves niveau. Hf-ansøgerne skal dog ikke aflægge 
optagelsesprøve i de fag, de samme år måtte have aflagt prøve i i forvejen, fx 10. klasse-prøverne i 
dansk, matematik og engelsk, som er de tre fag, der konstituerer 10. klasse.  
   
2. To af institutionens eller kursets lærere i det pågældende fag medvirker ved hver delprøve. 
Prøverne er for hvert fags vedkommende af ca. 20 minutters varighed. Ved prøverne i dansk, 
engelsk, fransk og tysk gives forberedelsestid på ca. 20 minutter. Ved forberedelsen i fransk og tysk 
må der benyttes ordbøger.  
   
3. I dansk prøves ansøgeren i en kortere ulæst tekst af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved 
udgangen af 9. klasse. Ved vurderingen lægges der vægt på ansøgerens evne til en nuanceret og 
opmærksom læsning af den forelagte tekst samt evne til dokumentation, dvs. at udpege 
karakteristiske steder i teksten, som underbygger ansøgerens indtryk. Ikke blot tekstens indhold, 
men også dens form vil indgå i samtalen. I prøven indgår også spørgsmål om grundlæggende 
grammatiske begreber samt oplæsning af et mindre tekststykke. Det er en del af prøven at vurdere 
ansøgerens evne til mundtlig fremstilling.  
   
4. I engelsk prøves i en ulæst tekst på 1/1 normalsides længde af en sværhedsgrad svarende til 
niveauet ved udgangen af 9. klasse. Ansøgeren refererer først tekststykket på engelsk, hvorefter der 
føres en samtale på engelsk med udgangspunkt i teksten. Ved vurderingen lægges der vægt på 
ansøgerens evne til at tale og forstå engelsk og som led i denne vurdering stilles spørgsmål til 
detaljer i teksten for at prøve ansøgerens sproglige færdigheder. I vurderingen indgår ansøgerens 
evne til at formulere sig nogenlunde ubesværet med en rimelig iagttagelse af sprogets grammatiske 
regler.  
   
5. I fransk prøves i en ulæst tekst på ca. 1/2 normalsides længde af en sværhedsgrad svarende til 
niveauet ved udgangen af 9. klasse. Teksten kan være forsynet med gloser. Teksten refereres kort på 
dansk, og et passende stykke læses op. Med udgangspunkt i teksten føres en samtale på fransk. Der 
kan i forbindelse med prøven stilles enkelte spørgsmål til grundlæggende grammatik (fx 
udsagnsordenes bøjning i nutid og førnutid og hyppigt anvendte stedord). Ved vurderingen lægges 
der vægt på, at ansøgeren kan forstå og referere en tekst, der indeholder et alment ordforråd og en 
enkel sproglig struktur. Der lægges endvidere vægt på, at ansøgeren i sin oplæsning viser 
beherskelse af almindelige udtaleregler. Endelig er det væsentligt, at ansøgeren viser evne til at 
indgå i en sprogligt enkel samtale og til at udtrykke sig sammenhængende på fransk. Et 
sammenhængende sprog er vigtigere end detaljeret grammatisk korrekthed.  
   
6. I fysik og kemi tager prøven udgangspunkt i emner og eksperimentelt arbejde, som ansøgeren har 
beskæftiget sig med på de afsluttende trin i folkeskolen. Prøven vil normalt forløbe ved, at 



ansøgeren redegør for nogle eksperimenter, og i samtalen viser kendskab til et eller flere emner 
inden for fysik og kemi. Ved vurderingen lægges der vægt på, i hvilket omfang ansøgeren behersker 
arbejdsmetoderne inden for fysik/kemi. Endvidere indgår det i vurderingen, om ansøgeren har 
kendskab til emner, som ansøgeren har arbejdet med i folkeskolen, og er i stand til gennem en 
samtale at formidle denne viden.  
   
7. I matematik tager prøven udgangspunkt i de emner, som ansøgeren har arbejdet med på de 
afsluttende trin i folkeskolen. Prøven vil normalt forløbe ved, at ansøgeren løser konkrete opgaver 
og viser eksempler på enkle matematiske ræsonnementer. Ved vurderingen lægges der vægt på, i 
hvilket omfang ansøgeren behersker de grundlæggende matematiske færdigheder og har 
grundlæggende matematisk viden. Endvidere indgår det i vurderingen, om ansøgeren har et bredt 
kendskab til de matematiske emner, som ansøgeren har arbejdet med på de afsluttende trin i 
folkeskolen, og om ansøgeren er i stand til at kunne samtale om matematiske spørgsmål.  
   
8. I tysk prøves i en ulæst tekst på ca. 1/2 normalsides længde af en sværhedsgrad svarende til 
niveauet ved udgangen af 9. klasse. Teksten kan være forsynet med gloser. Teksten refereres kort på 
dansk, og et passende stykke læses op. Med udgangspunkt i teksten føres en samtale på tysk. Der 
kan i forbindelse med prøven stilles enkelte spørgsmål til grundlæggende grammatik (fx 
udsagnsordets bøjning i person og tal og de vigtigste led i sætningen). Ved vurderingen lægges der 
vægt på, at ansøgeren kan forstå og referere en tekst, der indeholder et alment ordforråd og en enkel 
sproglig struktur. Der lægges endvidere vægt på, at ansøgeren i sin oplæsning viser beherskelse af 
almindelige udtaleregler. Endelig er det væsentligt, at ansøgeren viser evne til at indgå i en sprogligt 
enkel samtale og til at udtrykke sig sammenhængende på tysk. Et sammenhængende sprog er 
vigtigere end detaljeret grammatisk korrekthed.  

Undervisningsministeriet, den 8. december 2006 

 
Uddannelsesdirektør Jarl Damgaard 

/Marianne Winther Jarl 

 



 
 
Bilag 14 
 
Fra undervisningsministeriet 
 
 
Kapacitetsfastsættelse for 2007/2008 
 
På baggrund af en række henvendelser fra en række gymnasier finder vi anledning til at fastslå 
følgende: 
 
Efter de nuværende regler skal kapacitetsændringer meldes ind til Undervisningsministeriet 
senest den 1. november det foregående år, det vil altså sige november 2006 for skoleåret 2007 
/ 2008. Det betyder, at der for alle amter bør foreligge en politisk vedtagen kapacitet som dan-
ner udgangspunkt for den kommende elevfordeling i foråret 2007. Er der tvivl om den politisk 
fastsatte kapacitet på de enkelte skoler, kan der rettes henvendelse til Undervisningsministeri-
et, idet ministeriet har indsamlet oplysninger fra amterne - der dog visse amter, der ikke har 
indrapporteret.  
 
Med hensyn til hvilket elevtal, der skal lægges til grund for klassetallet, anvendes det forde-
lingstal, der er fastsat i amtet.   
 
For det efterfølgende skoleår (2008/09) og fremover vil kompetencen til kapacitetsfastsættel-
sen være placeret hos bestyrelsen, men institutionerne skal indgå i et forpligtende samarbejde 
med de øvrige institutioner i det forpligtende samarbejde og med regionsrådet om en række 
koordinerende tiltag, herunder kapacitetsfastsættelsen i det geografiske område, som det for-
pligtende samarbejde dækker.  Det bliver således et emne, som skal drøftes i de forpligtende 
samarbejder, og det vil være oplagt, at ændringer af kapaciteten vil blive varslet i dette forum. 
Bestyrelsen på den enkelte institution har dog det afgørende ord. Mere information om de 
forpligtende samarbejder kan findes i den netop offentliggjorte vejledning på denne hjemme-
side. 
 



                                                                      

 
 
 

 
Udkast til forretningsorden for bestyrelsen 
 
Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser mv. og § 14 i vedtægterne for [xx-gymnasium]. 

  
Bestyrelsens opgaver 
§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: 
 

• Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder  
o fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik, 
o ansættelse og afskedigelse af rektor,  
o udpegning af intern revisor. 
o stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, 

regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering, 
• er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for 

forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at: 
o Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende 

lovgivning,  
o der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for 

uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt. 
o der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til 

rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv. 
• Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for 

institutionens formål, ved bl.a. at:  
o sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til 

indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse, og  
o bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og 

lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere 
budgettet og afvigelser herfra.  

 
Bestyrelse, formand [og næstformand]  
§ 2. Bestyrelsen består af i alt xx medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to 
medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at 
sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i 
vedtægten. 
Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand [og en næstformand] blandt de udefra kommende 
medlemmer, jf. vedtægtens § 12. [I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden 
de funktioner, der er tillagt formanden.]  
Stk. 4. Rektor deltager i bestyrelsen møder uden stemmeret. 
Stk. 5. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et 
nærmere angivet omfang. 
 
Informationsgrundlag 
§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den 
information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.  
Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysninger 
vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet 
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skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til 
bestyrelsens formand. 
Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte 
dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt et sådan 
videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand. 
 
Møder  
§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for ½ år ad gangen. Rektor udsender, inden hvert 
møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt matereale, som skal behandles på 
bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.   
Stk. 3. Der skal holdes mindst [4] møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. 
Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til 
bedømmelse af sagerne. 
Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for 
institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde 
eller på skriftligt grundlag. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.  
Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.  
 
§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende fast punkter på dagsordenen: 
 

• Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 
• Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
• Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens 

medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.  
• Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet 

 
Beslutningsreferat  
§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved 
afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens 
beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det 
skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. 
Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har 
vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.  
 
Offentlighed 
§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt 
tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens 
bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori 
indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med 
offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens 
beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.  
Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til 
forvaltningslovens regler. 
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Mødepligt, habilitet 
§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. 
Stk. 2. medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom 
inden mødets afholdelse.  
 
§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning 
til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets 
afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende 
sag. 
 
Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn 
med rektor 
§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor 
bestyrelsen.  
Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser mv. påse: 
 

• at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, 
• at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, 
• at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og 
• at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens 

beslutninger og retningslinjer.  
 
Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions 
økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere 
er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. 
Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert 
møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt matereale, som skal behandles på 
bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til 
bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4, stk. 1. 
Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse 
institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer. 
Stk. 6. Rektor orientere efter nærmere aftale med bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse 
af personale.  
Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig 
undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af 
injuriesøgsmål. 
 
Ændring af forretningsordenen 
§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. 
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Vedtaget på bestyrelsesmøde den [xx dato]2007. 
 
I bestyrelsen: 
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