






Paderup d. 16. april 2007.  

 
Indkaldelse til 2. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Onsdag d. 25. april 2007 kl. 17.00 – 19.30. 
 

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

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Forretningsorden 

3. Honorering af bestyrelsesmedlemmer 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal  

5. Justering af budget 2007 

6. Elevers egenbetaling 

7. Værdigrundlag 

8. Regnskabsinstruks 

9. Ansøgertal 

10. Eventuelt 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 16. april 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1. Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 30. januar 2007 

 
 
 
Referatet fra mødet d. 30. januar 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Da der ingen kommentarer var, blev referatet efterfølgende rundsendt til 
bestyrelsesmedlemmerne til underskrift. 
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d. 16. april 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Forretningsorden (beslutning). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1.  Forslag til forretningsorden. 

 
 
 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsor-
den. I vedtægternes § 14 er der nævnt 13 punkter, der som minimum skal fastlægges i 
forretningsordenen. 
 
Bestyrelsen fik til mødet i januar udleveret en skabelon fra rektorforeningen.  
 
Vedhæftede forslag er en bearbejdet udgave af denne skabelon. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 at bestyrelsen vedtager forretningsordenen. 
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FORRETNINGSORDEN  
for Paderup Gymnasiums Bestyrelse  
 
Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymna-
siale uddannelser mv. og § 14 i vedtægterne for Paderup Gymnasium. 
 
Bestyrelsens opgaver 
§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: 
 
Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder  

o fastlæggelse af institutionens overordnede målsætning og strategi 
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, regnskabs-

funktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering, 
 

Er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for for-
valtningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at: 

o Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgiv-
ning,  

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 lig-
nende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet 
og afvigelser herfra.  

 
Bestyrelse, formand 
§ 2. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrel-
sen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammen-
sætning. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal forud for udskiftning af bestyrelsens medlemmer drøfte besty-
relsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne til-
sammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten. 
Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. 
vedtægtens § 12.  
Stk. 4. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.  
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Stk. 5. Bestyrelsens formand kan tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens 
møder. Bestyrelsen har besluttet, at ledende inspektor er referent for bestyrelsen 
uden stemmeret. 
 
Informationsgrundlag 
§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besid-
der den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.  
Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysnin-
ger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelses-
medlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning her-
om 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 en så-
dan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til 
tredjemand. 
 
Møder  
§ 4. Bestyrelsen fastsætter hvert halve år en mødeplan for et år ad gangen. Rektor 
udsender, normalt 8 dage inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget 
af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden 
drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. 
Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden. I formandens fravær ledes mødet af 
et af de eksterne bestyrelsesmedlemmer, som vælges ved mødets start.  
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 oplys-
ninger til bedømmelse af sagerne. 
Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig 
ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afhol-
delse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettige-
de medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give 
møde ved fuldmagt. 
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.  
Stk. 8. Elevrådets repræsentanter kan ikke deltage i bestyrelsens behandling af 
spørgsmål om enkeltpersoner. 
Stk. 9. Al kommunikation med bestyrelsen kan foregå elektronisk. Dagsordensmate-
riale udsendes normalt desuden på papir. 
 
§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen: 

o Godkendelse/kopi af referat af forrige bestyrelsesmøde 
o Godkendelse af mødets dagsorden 
o Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
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o Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet 
o Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutio-

nens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske. 
 
Beslutningsreferat  
§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige besty-
relsesmedlemmer 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 væ-
sentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i 
referatet. Et bestyrelsesmedlem eller rektor, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, 
har ret til at få sin mening ført til referat. Udkast til referat sendes elektronisk snarest 
muligt og normalt inden 8 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer og rektor til 
godkendelse. Hvis der efter en frist på normalt 8 dages ikke er kommentarer, rund-
sendes referatet til underskrift hos bestyrelsens medlemmer. Hvis et eller flere besty-
relsesmedlemmer har kommentarer, drøftes og godkendes det endelige referat på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Offentlighed 
§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres of-
fentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvalt-
ningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle person-
sager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 
tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offent-
liggørelsen, 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 forvalt-
ningslovens regler. 
 
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 skolens 
kontor herom i rimelig tid 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 behandlin-
gen 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 institutionen 
overfor bestyrelsen.  
Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser mv. påse: 
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o at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, 
o at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, 
o at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og 
o at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens 

beslutninger og retningslinjer.  
 
Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutio-
nens økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træf-
fes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle 
væsentlige forhold. 
Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen, jf. i øvrigt § 4, stk. 1. 
Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse in-
stitutionens drift, økonomi samt forventede investeringer. 
Stk. 6. Rektor ansætter og afskediger personale, og orienterer efter nærmere aftale 
bestyrelsen herom. 
Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenst-
lig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggel-
se af injuriesøgsmål. 
 
 
Ændring af forretningsordenen 
§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt 
flertal. 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. april 2007. 
 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
Rene Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Gunhild Husum 

 
Daniel Madié 

 
Kirsten Christensen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Kasper Fuhr Christensen 

 
Kenneth Agerup Drap 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 16. april 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Honorering af bestyrelsesmedlemmer 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 ”om særskilt veder-
læggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinsti-
tutioner under undervisningsministeriet”, samt tilhørende æn-
dringer i bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2006. 

 
 
Bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 fastlægger de mulige satser for honorering af 
bestyrelsesmedlemmer. Det er kun eksterne bestyrelsesmedlemmer som kan honoreres 
ifølge bekendtgørelsen. 
 
Til en formand for en bestyrelse for et gymnasium af Paderup Gymnasiums størrelse, 
med under 500 årselever, kan ifølge § 1, stk. 2, 4) ydes et særskilt vederlag på op til 
20.000 kr. pr. kalenderår. 
 
Til øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ydes et særskilt vederlag på op til 3.000 
kr. pr. kalenderår. Det er kun eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlem af 
en kommunalbestyrelse/regionsråd eller udpeget af en interesseorganisation, der kan 
honoreres ifølge bekendtgørelsen. I Paderup Gymnasiums tilfælde er det således kun 
medlemmer udpeget ved selvsupplering, der kan modtage særskilt vederlæggelse. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 at der til formanden ydes 20.000 kr. i årligt vederlag 
 at der til eksterne medlemmer udpeget ved selvsupplering ydes 3.000 kr. i årligt 

vederlag 
 at vederlagene udbetales ved kalenderårets slutning i december måned 

 



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer 
ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet 

BEK nr. 1275 af 04/12/2006 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 

Ingen 

Senere ændringer til forskriften  
Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse 
af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under 

Undervisningsministeriet    

§ 1  

I bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved 
visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet foretages følgende ændringer:  

1. Indledningen affattes således:  

”I medfør af § 20 a i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for 
videregående uddannelser m.v. (selvejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, § 6 i 
lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, og 
§ 16, stk. 6, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. fastsættes:”  

2. § 1, stk. 1, affattes således:  

”Institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre 
institutioner for videregående uddannelser m.v. – herunder betinget godkendte Centre for 
Videregående Uddannelse, jf. § 27 g i selvejeloven – samt institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. kan 
yde særskilt vederlag til bestyrelsens/studiebestyrelsens formand og eventuelt tillige til 
næstformanden som anført i stk. 2.”  

3. I § 3, stk. 2, nr. 3) og 4) ændres ”amtsråd” til: ”regionsråd”.  

§ 2  

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.  

Undervisningsministeriet, den 4. december 2006 

P.M.V. 
Lars Mortensen 
Styrelseschef 

/Jens Kroman 

 



Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse 
uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet 

BEK nr. 420 af 23/05/2001 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 
LBK Nr. 865 af 27/09/1996  
LBK Nr. 136 af 01/03/2006  
LBK Nr. 228 af 17/03/2006  
LBK Nr. 280 af 21/03/2006  

Senere ændringer til forskriften  
BEK Nr. 1275 af 04/12/2006  

Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af 
bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner 

under Undervisningsministeriet 
  

I medfør af § 20 a i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner 
for videregående uddannelser m.v. (selvejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, 
§ 15 a i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000, § 6, stk. 1, i lov 
om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og § 8, stk. 1, i lov om 
handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 
1996, fastsættes: 

§ 1. Institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre 
selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. - herunder betinget godkendte Centre for 
Videregående Uddannelse, jf. § 27 g i selvejeloven, samt erhvervsskoler, ingeniørhøjskoler og 
handelshøjskoleafdelinger kan yde særskilt vederlag til bestyrelsens/studiebestyrelsens formand og 
eventuelt tillige til næstformanden som anført i stk. 2. 

    Stk. 2. Der kan ydes særskilt vederlag inden for følgende rammer: 

1) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder 
uddannelser med 2000 studenterårsværk/årselever og derover, kan ydes op til 50.000 kr., 
henholdsvis 25.000 kr. pr. kalenderår. 

2) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder 
uddannelser med 1000 - 1999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 40.000 kr., 
henholdsvis 20.000 kr. pr. kalenderår. 

3) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder 
uddannelser med 500 - 999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 30.000 kr., 
henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår. 



4) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder 
uddannelser med under 500 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 20.000 kr., 
henholdsvis 10.000 kr. pr. kalenderår. 

    Stk. 3. Ved opgørelsen af antal studenterårsværk/årselever i et betinget godkendt Center for 
Videregående Uddannelse, jf. § 27 g i selvejeloven, medregnes tillige de stiftende institutioners 
studenterårsværk/årselever. 

§ 2. For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til bestyrelsesmedlemmer 
ydes et særskilt vederlag på 10.000 kr. pr. kalenderår ved institutioner med 1000 
studenterårsværk/årselever og derover og 5.000 kr. pr. kalenderår ved øvrige institutioner. 

    Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til: 

1) Medlemmer, som modtager honorar som formand eller næstformand, jf. § 1, eller 

2) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige 
opgaver i hovedstillingen. 

    Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes. 

§ 3. Til bestyrelsens/studiebestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for 
institutionens medarbejdere og studerende/elever, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på 
3.000 kr. pr. kalenderår. 

    Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til: 

1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige 
opgaver i hovedstillingen, 

2) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer, 

3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som tillige er 
medlem af denne, eller 

4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som uden at være 
medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens 
bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse. 

    Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes. 

§ 4. Beløbene i §§ 1 - 3 er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997. Beløbene procentreguleres 
efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget. 

    Stk. 2. Vederlag efter reglerne i §§ 1 - 3 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget 
ikke ydes for et helt år. 

§ 5. Beslutningen om at yde særskilt vederlag træffes af bestyrelsen. 



    Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil udløbet af 
formandens/næstformandens/bestyrelsesmedlemmets valgperiode, medmindre bestyrelsen har 
besluttet noget andet. 

§ 6. I øvrigt gælder reglerne i Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt 
vederlag mv. 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2001 og har virkning fra den 1. januar 2001. 

Undervisningsministeriet, den 23. maj 2001 

P.M.V. 
Berrit Hansen 
Styrelseschef 

/Jens Kroman 

 



d. 16. april 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning 1. kvartal (orientering). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Budgetopfølgning på hovedkonti 1. kvartal  

 
 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 30. januar 2007 et foreløbigt udgiftsbudget for 2007, 
byggende på uændret elevtal i forhold til 2006. Der er vedlagt en budgetopfølgning 
efter 1. kvartal, som viser det aktuelle forbrug i forhold til udgiftsbudgettets 
hovedkonti. 
 
I denne budgetopfølgning fremgår det vedtagne budget som tallene for ”hele året”.  
Budgettallene for 1. kvartal 2007 er fremkommet enten som en firedeling af årsbeløbet 
eller ved en kendt periodisering mellem kvartalerne. 
 
Forbruget i det 1. kvartal giver på ingen måde anledning til bekymring.  
 
Undervisningsministeriet tildeler os indtægter i forhold til et tildelingsbudget, som er 
baseret på 188 ansøgere til de nye 1g’ere. I vores eget tildelingsbudget har vi tilpasset 
budgettet til det nuværende elevtal og aktivitet, så det modsvarer vores nuværende 
udgiftsbudget. Dette betyder, at vi på årsbasis modtager ca. 270.000 ekstra i forhold til 
vores tildelingsbudget. Desuden modtager vi også 200.000 kr. pr. kvartal som 
taxametertilskud til vores tre lærere i uddannelsesstillinger. Dette forklarer 
merindtægten, som giver os en bedre likviditet med tilhørende renteindtægt. 
 
Det endelige tildelingsbudget vil på baggrund af vores ansøgertal på ca. 172 nye 
1g’ere blive et beløb, der ligger godt 300.000 kr. under det ”store” tildelingsbudget 
eller ca. 750.000 kr. over vores eget tildelingsbudget. Dette vil selvfølgelig modsvares 
af en forøget lønudgift i efteråret på baggrund af den øgede aktivitet. Det er stadig for 
tidligt at udarbejde et nyt budget for den ændrede lønudgift i efteråret. 
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Bilag 4.1
Budgetopfølgning 1. kvartal

Råbudget for 2007 Hele året 1. kvt. 2007 Faktisk
A Løn i alt 27.273.532 6.525.900 6.359.327
B Undervisning i alt 1.734.867 401.041
C Elevaktiviteter i alt 225.000 86.250
D Administration i alt 430.000 120.500
E "Ordninger" i alt 1.252.000 338.750
F Bygninger + energi i alt 1.440.000 360.000

Afskrivninger 40.000 10.000
Reserve 300.000
Konsolidering 500.000
Øvrige omkostninger (B - F) 1.316.541 1.033.464

I alt 33.195.398 7.842.441 7.392.791
Mindreforbrug 1. kvt. 449.650

Budgetteret indtægter 33.195.398 8.298.850 8.769.326
Merindtægt 1. kvt. 470.476



d. 16. april 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Justering af budget 2007 (Beslutning). 

 
 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 30. januar 2007 et foreløbigt budget for 2007, som 
bygger på et uændret elevtal i forhold til 2006. Med det nye søgetal på 172 nye elever 
(157 egne plus 15 fra Egå) til efteråret er der behov for at justere udgiftsbudgettet i 
forhold til en forøget budgettildeling. I det endelige budget for 2007 skal der på 
nuværende tidspunkt endvidere indgå et skøn over det forventelige frafald. Et sådant 
skøn er svært at udarbejde før efter klageprocessen for Egå-ansøgerne. 
 
Det har efter ibrugtagningen af økonomisystemet Navision Stat vist sig, at den 
konkrete opdeling af budgetposterne i hovedkonti i det vedtagne foreløbige 
udgiftsbudget, er uhensigtsmæssig i forhold til at kunne foretage maskinelle udtræk fra 
systemet. Med opbygningen af de valgte hovedkonti kræver det en tidskrævende 
manuel bearbejdning at kunne fremstille statusoversigter.  
 
Da budgettet for 2007 i forvejen skal justeres i forhold til et øget elevtal, vil det være 
hensigtsmæssigt i samme omgang også at tilpasse opdelingen i hovedkonti til 
økonomisystemets opbygning. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At sekretariatet på Paderup Gymnasium til næste bestyrelsesmøde udarbejder et 

forslag til en ny opdeling i hovedkonti. 
 
 At der i budgetforslaget med de nye hovedkonti indbygges et justeret elevtal i 

forhold til det nye ansøgertal. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Elevers egenbetaling (beslutning). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 6.1 Notat om elevers egenbetaling af undervisningsmidler og 
ekskursioner mv. på Paderup Gymnasium. 

 
Bilag 6.2 § 46 fra Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser 

og almen voksenuddannelse m.v. 
 
Bilag 6.3 Bekendtgørelse nr. 1711 af 20. december 2006 om elevers og 

kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale 
uddannelser og erhvervsuddannelserne. 

 
Bilag 6.4 Pjece fra Århus Amt: Udgifter som elever på gymnasier, 

studenterkurser og hf-kurser selv skal afholde. 
 
 
 
Det er som hovedregel gratis at tage en gymnasieuddannelse i Danmark. Elever har 
dog mindre udgifter på følgende to områder: undervisningsmidler og ekskursioner mv. 
 
Elever skal selv anskaffe sig bestemte undervisningsmidler (lommeregner, ordbøger 
og enkelte andre bøger) af et samlet omfang på ikke over 2.500 kr. Loftet på de 2.500 
kr. er fastsat i en ministeriel bekendtgørelse. 
 
Elever skal selv betale op til 4.000 kr. over set hele gymnasieforløbet til ekskursioner 
og studietur mv. Grænsen på de 4.000 kr. (senest reguleret op til 4.580 kr.) var fastsat 
af Århus Amtsråd. Det er nu bestyrelsen, der skal fastsætte en eventuel ny 
beløbsgrænse. 
 
Den hidtidige grænse på de 4.000 kr. på Paderup Gymnasium er nu ved at være et 
problem i forhold til mulighederne for rejsemål for især studierejsen i 2.g. Internt på 
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Paderup Gymnasium er de 2.300 kr. ud af de 4.000 kr. til studierejsen, og her indenfor 
er det ved at være svært at komme til f.eks. Sydeuropa eller England. Alle gymnasier i 
det gamle Århus Amt har dette problem, og flere af gymnasierne er nu i færd med at 
hæve grænsen. 
 
Forholdene vedr. elevers udgifter er nærmere beskrevet i vedlagte ”notat om elevers 
egenbetaling af undervisningsmidler og ekskursioner mv. på Paderup Gymnasium”. 
 
Elevrådet har behandlet sagen d. 10. april og anbefaler en hævelse af loftet med 500 
kr. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 at loftet på 2.500 kr. til anskaffelse af undervisningsmidler fortsat anvendes fuldt 

ud. 
 
 at det samlede loft for udgifter til ekskursioner mv. fastsættes til 4.500 kr. 

 
 at loftet for udgifter til ekskursioner mv. pristalsreguleres fremover. 

 
 at der udarbejdes et konkret forslag om oprettelse af en støtteforening, der kan 

hjælpe dokumenterbart økonomisk trængte elever med gymnasierelaterede udgifter 
til studietur og undervisningsmidler. 
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Bilag 6.1 
 
Notat vedr. elevers udgifter til undervisningsmidler og ekskursio-
ner. 
 
 
Undervisningsmidler. 
Det er i bekendtgørelse nr. 1711 fra undervisningsministeriet fastsat, at institutionen 
kan bestemme, at eleverne selv i begrænset omfang skal anskaffe en del af undervis-
ningsmidlerne. Omfanget heraf må ikke overstige 2.500 kr. I Århus Amt anvendte alle 
gymnasierne denne mulighed og gymnasiernes budgetter er indrettet derefter.  
 
Paderup Gymnasium udarbejder før hvert skoleår en liste over de bøger og lommereg-
nere, som eleverne på de forskellige studieretninger selv skal anskaffe. Eleverne må 
selv om, hvorvidt de kan overtage fra f.eks. ældre søskende, eller købe brugte eksem-
plarer. Gymnasiet formidler hvert år et tilbud, typisk fra Kvickly Ekstra, hvor eleverne 
hvis de vil kan købe de oplistede bøger og lommeregnere. Det er også på den måde det 
sikres, at udgiften for det samlede køb for den enkelte elev ikke overstiger de 2.500 kr. 
Til orientering er vedlagt den liste, som gælder for de elever, der starter i det kommen-
de skoleår. 
 
Undervisningsmidler, som eleverne selv anskaffer, forbliver elevernes ejendom også 
efter gymnasietiden. 
 
Ekskursioner. 
Elevers udgifter til ekskursioner mv. er reguleret i § 46 i Lov om institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
 
Århus Amtsråd har haft vedtaget et loft for den udgift, en elev kan have til ekskursio-
ner i et samlet gymnasieforløb, herunder den såkaldte studierejse. Beløbsgrænsen var i 
mange år 4.000 kr., og blev afslutningsvis reguleret op til 4.580 kr., jf. den pjece, som 
Århus Amt udarbejdede til nystartede gymnasielever. Paderup Gymnasium har dog 
indtil nu fortsat anvendt grænsen på de 4.000 kr., i lighed med de fleste andre gymna-
sier i det tidligere Århus Amt.  
 
Ekskursioner, hvor udgiften pr. døgn ikke overstiger pt. 60 kr., er omfattet af den al-
mindelige mødepligt til undervisning. Ekskursioner, hvor udgiften overstiger 60 kr. pr. 
døgn, er frivillig for den enkelte elev at deltage i. 
 
Paderup Gymnasium har hidtil haft følgende interne opdeling af de 4.000 kr. 
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Fra og med næste skoleår er det bestyrelsen, der fastsætter et eventuelt loft for elevers 
udgifter til ekskursioner mv.  
 
Det er et stigende problem med især studieturen i 2.g, at det nuværende loft på 2.300 
kr. ikke længere muliggør de samme rejsemål som førhen. Især rejser til sydeuropæi-
ske lande, men også til hovedstæder i lande som f.eks. Frankrig og England, er det 
svært at holde indenfor grænsen. Som konsekvens heraf har flere gymnasier i det gam-
le Århus Amt allerede nu besluttet at hæve den samlede grænse. 
 
De få elever, der typisk er flyttet hjemmefra og har en stram økonomi, har hidtil kun-
net få økonomisk støtte fra en slags forsikringsordning. Ordningen, der nu er ophørt 
med at eksistere pga. manglende tilmeldinger, gik ud på at elever for 50 kr. kunne for-
sikre sig imod den situation, at de efter at have betalt turens depositum til rejseselska-
bet, af forskellige årsager ikke skal med på turen alligevel. Denne ordning har i mange 
år givet et mindre overskud, som så blev anvendt til at hjælpe økonomisk trængte ele-
ver. Fremover kan det overvejes at etablere en forening med det ene formål at hjælpe 
økonomisk trængte elever med udgifter til studietur og eventuelt undervisningsmidler. 
Foreningen kan så som medlemmer optage forældre og andre, der mod et beskedent 
årligt kontingent på f.eks. 50 kr. kan støtte formålet.  
 
Elevrådet har på sit møde d. 10. april drøftet sin holdning til sagen. Forud herfor har 
elevrådsrepræsentanterne diskuteret spørgsmålet i deres egne klasser. Elevrådet gik 
efter debat og afstemning ind for en hævelse af den samlede grænse fra 4.000 kr. til 
4.500 kr., samt at hævelsen på de 500 kr. skulle til studierejsen. 
 



Fra Lov nr. 575 af 9. juni 2006:  

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse m.v. 

**** 
 

Deltagerbetaling m.v.  

§ 46. Undervisningen på selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, der udbyder 
uddannelsen til studentereksamen, herunder 2-årigt studenterkursus, og den 2-årige uddannelse til 
højere forberedelseseksamen, er vederlagsfri, jf. dog stk. 8.  

Stk. 2. Elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning efter § 17, stk. 1, i gymnasieloven 
og § 13 i hf-loven, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbin-
delse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører 
undervisningen eller lærernes deltagelse. Hjælp til afholdelse af omkostninger, der er forbundet med 
undervisningen i udlandet, skal komme samtlige deltagere til gode, medmindre der er tale om rabat-
ter, legater el. lign., der efter givers bestemmelse er ydet til bestemte af deltagerne. Undervisnings-
ministeren kan fastsætte maksimum for det beløb, en elev kan afkræves for et udlandsophold.  

Stk. 3. Elever og kursister kan afkræves betaling for deltagelse i ekskursioner m.v., jf. § 16 i gym-
nasieloven og § 12 i hf-loven, der indgår som en del af undervisningen. Der kan dog ikke kræves 
betaling for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Rabat ydet i form af 
frirejser el. lign. skal komme samtlige deltagere til gode.  

Stk. 4. Ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 
50 kr. (1998-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er omfattet af undervisningsministerens regler 
om mødepligt. En elev eller kursist kan ikke udelukkes fra deltagelse heri på grund af manglende 
erlæggelse af deltagerbetaling.  

Stk. 5. Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning 
eller udgør mere end 50 kr. (1998-niveau) pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er frivillig for den enkel-
te elev/kursist, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever/kursister, der ikke deltager.  

Stk. 6. Det i stk. 4 og 5 nævnte beløb reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med sats-
reguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det frem-
komne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 10. Reguleringen sker på grund-
lag af den på reguleringstidspunktet gældende grænse før afrunding. Når reguleringen efter afrun-
ding giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet, bekendtgøres dette af undervis-
ningsministeren.  

Stk. 7. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal af institutionen stilles 
til rådighed for eleverne og kursisterne uden betaling, jf. dog stk. 8.  

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at elever og kursister i begrænset omfang 
selv anskaffer undervisningsmidler. Betaling for fotokopier til undervisningsbrug kan fastsættes 
som en gennemsnitsbetaling for institutionens elever og kursister eller for grupper af elever og kur-
sister på institutionen.  



Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannel-
ser og erhvervsuddannelserne 

BEK nr. 1711 af 20/12/2006 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 
LBK Nr. 183 af 22/03/2004  
LBK Nr. 136 af 01/03/2006  
LOV Nr. 575 af 09/06/2006  

Senere ændringer til forskriften  
Oversigt (indholdsfortegnelse)  

Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i 
de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne  

   

I henhold til § 46, stk. 8, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v., § 19 a, stk. 7 og 8, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, og § 37 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006 som ændret ved § 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, fast-
sættes følgende:  

§ 1. Udgifterne til undervisningsmidler på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser af-
holdes af institutionen.  

Stk. 2. Institutionen kan dog bestemme, at elever og kursister ved de i stk. 1 nævnte uddannelser 
selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 
2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grund-
forløb.  

Stk. 3. Private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser er ikke omfattet af bekendtgørel-
sen.  

§ 2. Institutionen træffer efter drøftelse med eleverne eller kursisterne afgørelse om, hvilke under-
visningsmidler, jf. stk. 2, eleverne eller kursisterne selv skal anskaffe, når bemyndigelsen i § 1, stk. 2, 
er anvendt.  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte undervisningsmidler kan være ordbøger, lommeregnere og andre elektro-
niske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug, herunder fotokopier samt lærebøger, der kan have 
varig værdi for eleverne eller kursisterne.  

Stk. 3. Undervisningsmidler, som eleverne eller kursisterne selv har afholdt udgifterne til, forbliver 
deres ejendom.  

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 616 af 26. juni 2001 om elevers og kursisters betaling 

for visse undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.  

Undervisningsministeriet, den 20. december 2006 

P.M.V. 
Lars Mortensen 
Styrelseschef  / Miriam Skjalm Lissner 
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Udgifter som elever på gymnasier, stu-
denterkurser og hf-kurser i Århus Amt 
selv skal afholde

Undervisningen på gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 
er gratis for eleverne, dog er der enkelte undtagelser fra 
denne hovedregel. Undtagelserne beskrives i det følgende.

Elevernes betaling for visse undervisningsmidler
Århus Amtsråd har i henhold til gældende lovgivning beslut-
tet, at eleverne på gymnasierne og hf-kurserne i Århus Amt 
selv skal anskaffe undervisningsmidler svarende til et beløb 
på op til 2.500 kr. under det samlede gymnasie- og hf-for-
løb. Beløbsgrænsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 616 om 
elevers og kursisters betaling for visse undervisningsmidler i 
de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne af 26. 
juni 2001.

Det er skolen, der efter drøftelse med eleverne træffer beslut-
ning om, hvilke undervisningsmidler eleverne selv skal frem-
skaffe indenfor denne beløbsgrænse.

I praksis betyder dette, at eleverne kan blive bedt om anskaf-
fe sig ordbøger til dansk og fremmedsprog, lommeregnere og 
andet undervisningsmateriale af varig værdi for eleverne. De 
nævnte undervisningsmidler forbliver elevernes ejendom.



Studierejser/ekskursioner
Skolerne kan i henhold til gældende lovgivning, opkræve 
betaling fra eleverne for deltagelse i ekskursioner mv., der 
indgår som en del af undervisningen på gymnasiet eller hf. 
(Bekendtgørelse nr. 348 om regulering af beløb vedrørende 
elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdoms-
uddannelserne af 14. maj 2004).

Ekskursioner med en deltagerbetaling på mere end 60 kr. 
pr. døgn er frivillige for eleverne. Skolerne skal tilbyde ele-
verne alternativ undervisning, hvis de vælger ikke at deltage 
i den planlagte ekskursion. Undervisningen skal modsvare 
det udbytte, der er forudsat i forbindelse med det frivillige 
arrangement.

Hvis deltagerbetalingen svarer til, eller er mindre end 60 
kr. pr. døgn, er ekskursionerne omfattet af den almindelige 
mødepligt.

Århus Amt har herudover besluttet en maksimumsgrænse 
for, hvor meget den enkelte elev kan komme til at betale for 
ekskursioner for et helt skoleforløb (frivillige som er en del af 
undervisningen). Grænsen er 4.580 kr. inklusiv forplejning, 
transport, ophold og billetter til faglige arrangementer.

Andre udgifter
Elever, der har bopæl langt fra skolen og skal med offentlige 
transportmidler, kan få et befordringstilskud til bus- og tog-
kort. Eleven skal selv betale en del af den samlede udgift 
(egenbetalingen reguleres hvert skoleår). Århus Amt betaler 
resten af udgifterne efter ansøgning. Bus- eller tog-kortet 
gælder ubegrænset. Man skal søge om befordringstilskud 
gennem skolen.
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Værdigrundlag (beslutning). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 7.1.  Endeligt forslag til værdigrundlag. 

 
 
 
Bestyrelsen fik på mødet i januar udleveret et udkast til indhold i Paderup Gymnasi-
ums værdigrundlag og profil. Udkastet har efterfølgende været til høring i Pædagogisk 
Råd d. 31. januar 2007. 
 
I samarbejde med CM-Consult er der nu udarbejdet vedhæftede endelige version af 
værdigrundlaget. Der er foretaget formuleringsmæssige men ikke væsentlige ind-
holdsmæssige ændringer i forhold til udkastet fra januar. 
 
Værdigrundlaget har senest været til høring i elevrådet d. 10. april. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
• at bestyrelsen vedtager værdigrundlaget for Paderup Gymnasium. 
 



11. april 2007. 

Paderup Gymnasium: Værdigrundlag og profil 
 
Paderup Gymnasium sigter mod at uddanne selvstændigt tænkende studenter 
- socialt intelligente, kreative og innovative. Det er egenskaber og kvaliteter, 
det moderne samfund bygger på.  
 
Paderup Gymnasium tilbyder en gymnasieuddannelse, der ikke kun kvalificerer 
til alle videregående uddannelser, men hvor eleverne også udvikler deres indi-
viduelle kvaliteter og gennemgår en læreproces, så de kan forholde sig kon-
struktivt i demokratiske sammenhænge. 
 
For at nå disse mål har vi utvetydigt og synligt fokus på faglighed, kreativitet 
og tryghed. 
 
 
Gymnasieuddannelsen på Paderup Gymnasium kan karakteriseres ved følgen-
de nøgleord: 
 
Undervisningen er kompetencegivende og foregår på et fagligt højt niveau; vo-
res studentereksamen kan give adgang til alle videregående uddannelser.  
 
For at stimulere en kreativ og selvstændig tænkning tilstræber vi, at undervis-
ningen indeholder momenter af det uventede, det sprælske og det afvekslende 
– samtidig med at der skal være plads til refleksion, fordybelse og personlig 
udfoldelse.  

 
Vi animerer eleverne til at videreudvikle de kreativt-kommunikative kompeten-
cer i ikke-skemalagte aktiviteter: Idrætsstævner, medieværkstedet, musisk 
sammenspil, kunstværkstedet, musik- og teaterforestillinger. Forudsætningen 
herfor er, at undervisningen i de kunstnerisk-kreative fag og i idræt foregår på 
et solidt fagligt niveau,  
 
Skolemiljøet er præget af nærhed, ansvarlighed og respekt for andre. Den fysi-
ske opdeling af de 3 årgange i 3 ”hjemstavne” er velegnet til at skabe et soci-
alt fællesskab, hvor alle får plads til at komme til orde, og hvor alle skal påtage 
sig ansvar for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
 
Hos os er gymnasieforløbet også en øvelse i demokratisk praksis. Elevindfly-
delsen er forankret i en velorganiseret beslutningsstruktur med elever i alle 
betydende organer. Samtidig har skolen et højt informationsniveau med åben-
hed om beslutninger og prioriteringer.  
 
 
Paderup Gymnasium er et levende, udadvendt gymnasium, med bevidsthed 
om det omgivende samfunds behov for selvstændigt tænkende, socialt intelli-
gente og innovative mennesker. 
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Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: TA 

Regnskabsinstruks (orientering). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 8.1 Underskreven regnskabsinstruks og revisorerklæring. 

 
 
På bestyrelsens møde d. 30. januar 2007 gennemgik Susanne Varrisboel og Claus fra 
PriceWaterhouseCoopers regnskabsinstruksen for Paderup Gymnasium. Der manglede 
kun enkelte små detaljer før PWC kunne godkende den. 
 
Bestyrelsen bemyndigede derefter rektor og bestyrelsesformand til at foretage de sidste 
rettelser, underskrive regnskabsinstruksen og sende den til godkendelse hos revisor. 
Dette skete d. 27. februar 2007, hvorefter instruksen blev sendt til 
undervisningsministeriet inden fristen d. 1. marts 2007.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 2 
Onsdag d. 25. april 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 9                                                                    Sagsbehandler: JB 

Ansøgertal (orientering). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 9.1 Resultat af fordelingsudvalgsmøde d. 12. april  

Bilag 9.2 Samlet oversigt over ansøgertal for hele landet 

Bilag 9.3 Oversigt over ansøgertal på de gymnasiale ungdomsuddannel-

ser i Randers. 

Bilag 9.4 Statistik over ungdomsårgange i Randers. 

 
 
Paderup Gymnasium har fået 157 egne ansøgere til start 1. august 2007. Resultatet af 
fordelingsudvalgsmøderne i Region Midtjylland, d. 12. april i Viborg, blev at Paderup 
Gymnasium får tilført 15 ansøgere, som oprindeligt har søgt Egå Gymnasium. Jf. over-
sigten over fordelingsresultatet. Ifølge den fælles tidsplan er der optagelsesprøver de 
første dage i maj, og d. 9. maj sendes brev til ansøgerne med oplysning om, hvilket 
gymnasium de er optaget på. 
 
Paderup Gymnasium kan med de tilførte elever oprette 6 fulde grundforløbsklasser, og 
planlægger i lighed med sidste år at oprette 4 hele og 2 delte studieretningsklasser efter 
grundforløbet. Den endelige konstruktion afventer elevernes studieretningsvalg i de-
cember måned. 
 
På landsplan er søgetallet til almene gymnasier næsten uændret i forhold til 2006, jf. 
statistik fra undervisningsministeriet. I Randers er der derimod tale om tilbagegang 
over hele linjen, jf. oversigt over søgetal for alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser i 
Randers. En stor del af forklaringen herpå er størrelsen af ungdomsårgangene (jf. stati-
stik udarbejdet af statsskolen), men også mønsteret i valget af 10. klasse og erhvervs-
grunduddannelser har betydning. For en nærmere analyse heraf afventes statistik fra 
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers (UUR). 
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Resultat fordelingsudvalg Øst
Viborg d. 12. april 2007. 

Ansøgertal Ans. div. m. 29 Resultat klassetal

Grenå 177 6,1 6

Rds.Stat 229 7,9 8

Paderup 157 5,4 6

Silkeborg 460 15,9 14

Skanderborg 215 7,4 8

Odder 151 5,2 6

Favrskov 194 6,7 7

Langkær 181 6,2 8

Egå 340 11,7 9

Marselisborg 232 8,0 8

Risskov 198 6,8 9

Katedralskolen 353 12,2 9

Statsgymnasiet 250 8,6 9

Viby 149 5,1 7

Rønde* 72 2,5 3

I alt 3358 115,8 117

* Rønde er et privatgymnasium og indgår ikke direkte i elevfordelingen
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Antal 1.prioritetsansøgere marts 2006 4858 4128 5963 8608 2432 154 26143 5950 0,0052374
Fordeling på studieretningstyper 2006 18,6% 15,8% 22,8% 32,9% 9,3% 0,6%
Fordeling på studieretningstyper 2005 (ca.-tal) 22% 33% 9% 1%
Antal 1.prioritetsansøgere marts 2007 4597 3929 5630 8503 2428 187 25274 26143 -0,03324 2496 3028 5524 5950 -7,16%
Fordeling på studieretningstyper 2007 18,2% 15,5% 22,3% 33,6% 9,6% 0,7% 100,0% 45,2% 54,8%
Allerød Gymnasium * [201007] 24 45 29 61 12 0 171 169 1,2% 0 0 0 0
Alssundgymnasiet Sønderborg * [537011] 30 68 17 57 9 3 184 138 33,3% 0 0 0 0
Aurehøj gymnasium * [157027] 19 25 42 74 127 0 287 284 1,1% 0 0 0 0
Avedøre Gymnasium * [167012] 19 20 36 45 0 0 120 103 16,5% 0 0 0 0
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 0 27 -100,0% 0 0
Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole * 
[205007] 49 37 29 161 5 0 281 254 10,6% 18 33 51 59 -13,6%
Bjerringbro Gymnasium * [761009] 17 21 14 43 1 0 96 104 -7,7% 0 0 0 0
Bornholms Gymnasium * [400022] 35 57 80 31 20 0 223 207 7,7% 0 0 0 0
Borupgaard Amtsgymnasium 0 279 -100,0% 0 0 0
Brøndby Gymnasium * [153015] 19 18 30 28 0 0 95 68 39,7% 0 8 8 0
Brønderslev Gymnasium og HF * [805013] 40 27 23 38 2 0 130 108 20,4% 28 20 48 30 60,0%
Christianshavns Gymnasium * [101118] 23 33 50 62 44 0 212 226 -6,2% 76 0 76 0
Det frie Gymnasium * [101171] 4 15 84 0 0 0 103 104 -1,0% 11 69 80 79 1,3%
Det Kristne Gymnasium * [667016] 15 7 18 0 14 0 54 45 20,0% 0 0 0 0
Dronninglund Gymnasium * [807010] 40 17 7 89 9 0 162 127 27,6% 61 4 65 0
Egå Gymnasium * [751110] 60 40 76 145 20 0 341 269 26,8% 0 0 0 0

Esbjerg Gymnasium og HF Kursus * [561027] 29 60 79 93 29 290 241 20,3% 20 0 20 74 -73,0%
Esbjerg Statsskole * [561028] 25 29 21 94 7 0 176 232 -24,1% 0 23 23 0
Espergærde Gymnasium og HF * [217017] 52 70 38 213 10 0 383 365 4,9% 32 0 32 85 -62,4%

36%



Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus * 
[147024] 48 44 51 121 18 0 282 347 -18,7% 56 326 382 131 191,6%
Favrskov Gymnasium * [709006] 46 27 31 73 17 0 194 199 -2,5% 0 7 7 0
Fjerritslev Gymnasium * [811009] 20 11 17 48 11 0 107 108 -0,9% 0 0 0 0
Fredericia Gymnasium * [607019] 58 50 37 61 9 0 215 206 4,4% 25 40 65 62 4,8%
Frederiksberg Gymnasium * [147025] 89 37 166 43 10 0 345 340 1,5% 0 109 109 90 21,1%
Frederiksberg HF-Kursus * [147037] 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 422 -98,8%
Frederiksborg Gymnasium og HF * [219012] 65 67 86 91 33 0 342 359 -4,7% 79 40 119 97 22,7%
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus * 
[813012] 65 26 42 80 4 0 217 240 -9,6% 37 9 46 77 -40,3%
Frederikssund Gymnasium * [209006] 30 9 20 30 7 0 96 154 -37,7% 0 132 132 0
Frederiksværk Gymnasium og HF * [211010] 23 11 15 52 11 0 112 132 -15,2% 15 0 15 54 -72,2%
FYNs HF-kursus (461048) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 137 -75,9%
Faaborg Gymnasium * [431013] 15 12 26 9 12 0 74 108 -31,5% 0 20 20 0
Gedved Seminariums HF-Kursus * [609401] 0 0 0 0 0 0 0 0 35 52 87 0
Gentofte HF * [157028] 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0
Gl. Hellerup Gymnasium * [157029] 49 42 70 80 12 0 253 225 12,4% 0 6 6 0
Gladsaxe Gymnasium * [159028] 54 45 64 100 44 0 307 250 22,8% 0 23 23 181 -87,3%
Grenaa Gymnasium * [707008] 30 16 39 40 13 31 169 176 -4,0% 23 0 23 41 -43,9%
Greve Gymnasium * [253010] 21 75 91 78 17 0 282 233 21,0% 29 0 29 74 -60,8%
Gribskov Gymnasium * [215010] 36 29 27 79 17 0 188 203 -7,4% 0 57 57 0

Grindsted Gymnasium og HF-Kursus * [565013] 29 14 44 51 6 1 145 138 5,1% 12 0 12 22 -45,5%
Haderslev Katedralskole * [515017] 58 47 63 94 28 0 290 230 26,1% 25 0 25 37 -32,4%
Hasseris Gymnasium * [851062] 68 17 38 147 7 0 277 188 47,3% 0 53 53 0
Helsingør Gymnasium * [217019] 32 22 59 47 0 0 160 151 6,0% 0 133 133 0
Herlev Gymnasium og hf * [163010] 30 21 32 37 31 0 151 200 -24,5% 51 14 65 141 -53,9%
Herlufsholm Skole * [373019] 30 27 10 33 16 2 118 125 -5,6% 0 15 15 0
Herning Gymnasium * [657030] 44 30 25 203 52 0 354 320 10,6% 0 25 25
Herning HF og VUC * [657248] 0 0 0 0 0 0 0 0 101 37 138 169 -18,3%
HF-Centret Efterslægten * [101247] 0 0 0 0 0 0 0 0 57 33 90 154 -41,6%
Himmelev Gymnasium * [265022] 20 31 31 65 7 0 154 173 -11,0% 13 0 13 35 -62,9%

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus * [821015] 41 40 121 21 33 0 256 314 -18,5% 46 10 56 66 -15,2%
Hobro Gymnasium og HF-Kursus * [823007] 33 39 26 53 9 0 160 219 -26,9% 22 0 22 32 -31,3%
Holstebro Gymnasium og HF * [661015] 54 18 55 65 21 0 213 234 -9,0% 52 0 52 84 -38,1%
Horsens gymnasium * [615021] 29 23 20 57 4 0 133 163 -18,4% 0 0 0 0



Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus 
* [615018] 51 26 88 24 27 0 216 189 14,3% 28 0 28 55 -49,1%
Høje-Taastrup gymnasium * [169017] 46 51 50 45 1 0 193 142 35,9% 0 24 24 0
Høng Gymnasium og HF * [319008] 15 5 24 5 8 0 57 43 32,6% 0 0 0 32

Ikast Gymnasium og HF * [663007] 31 12 20 40 25 0 128 124 3,2% 20 43 63 38 65,8%
Ingrid Jespersens Gymnasieskole * [101124] 21 5 36 25 0 0 87 86 1,2% 0 0 0 0
Ishøj Amtsgymnasium * [183007] 23 10 24 17 6 0 80 82 -2,4% 0 62 62 0
Johannesskolen * [147026] 11 3 18 10 0 0 42 50 -16,0% 0 0 0 0
Kalundborg Gymnasium og HF * [323012] 37 23 30 82 17 2 191 0 9 0 9 0
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB-World Sch 31 19 36 20 9 4 119 155 -23,2% 37 49 86 62 38,7%
Kongsholm Gymnasium & HF * [165018] 26 29 27 20 21 0 123 121 1,7% 59 0 59 135 -56,3%
Københavns åbne Gymnasium * [101121] 30 9 45 27 6 0 117 73 60,3% 35 0 35 112 -68,8% 0 0
Køge Gymnasium * [259014] 61 44 53 111 25 10 304 316 -3,8% 24 11 35 44 -20,5%
Langkær Gymnasium og HF * [751077] 34 40 44 52 11 0 181 183 -1,1% 10 0 10 102 -90,2%
Lemvig Gymnasium * [665021] 25 13 35 20 4 0 97 118 -17,8% 0 0 0 0
Maribo Gymnasium * [363010] 17 21 43 9 12 0 102 118 -13,6% 0 0 0 0
Marie Kruses Skole * [207004] 30 28 12 17 0 0 87 62 40,3% 0 0 0 0
Marselisborg Gymnasium * [751074] 31 63 25 107 7 0 233 262 -11,1% 0 16 16 0
Metropolitanskolen * [101119] 23 7 9 33 24 0 96 87 10,3% 0 12 12 0
Middelfart Gymnasium og HF-Kursus * [445007] 36 16 17 48 4 0 121 140 -13,6% 16 8 24 32 -25,0%
Midtfyns Gymnasium * [473018] 28 20 63 16 8 0 135 132 2,3% 0 0 0 0
Morsø Gymnasium * [773024] 16 15 15 40 36 0 122 125 -2,4% 0 0 0 0
Mulernes Legatskole * [461052] 55 58 35 126 28 0 302 224 34,8% 44 36 80 53 50,9%
Munkensdam Gymnasium * [621022] 33 31 40 88 29 0 221 226 -2,2% 0 0 0 0
N. Zahles Gymnasieskole * [101126] 21 8 21 15 0 0 65 62 4,8% 0 22 22 0
Nakskov Gymnasium * [367008] 19 10 31 13 8 1 82 92 -10,9% 25 0 25 46 -45,7%
Niels Steensens Gymnasium * [101125] 15 13 10 17 0 0 55 57 -3,5% 16 0 16 0
Nordfyns Gymnasium * [483008] 43 34 28 46 18 0 169 160 5,6% 0 35 35 0
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 0 102 -100,0% 0 12
Nyborg Gymnasium * [449010] 47 13 38 57 9 0 164 159 3,1% 29 21 50 41 22,0%
Nykøbing Katedralskole * [369013] 36 36 45 85 8 5 215 258 -16,7% 42 40 82 90 -8,9%
Nærum Gymnasium * [181018] 29 110 58 155 30 0 382 280 36,4% 0 0 0
Næstved Gymnasium og HF 328 -100,0% 0 66
Nørre Gymnasium * [101120] 50 42 63 84 50 89 378 326 16,0% 0 51 51 0
Nørre Nissum Seminarium og HF * [665402] 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 63 -49,2%
Nørresundby Gymnasium og HF * [851061] 37 21 122 50 17 0 247 259 -4,6% 45 0 45 94 -52,1%
Odder Gymnasium * [727012] 7 37 24 64 20 0 152 145 4,8% 0 0 0 0
Odense Katedralskole * [461050] 16 80 55 133 19 0 303 333 -9,0% 54 100 154 105 46,7%



Odsherreds Gymnasium * [305014] 18 30 78 29 12 0 167 159 5,0% 0 0 0 0
Ordrup Gymnasium * [157031] 26 13 21 121 13 0 194 170 14,1% 0 23 23 0
Oure Idrætsgymnasium * [435007] 24 10 19 23 15 5 96 71 35,2% 0 0 0 0
Paderup gymnasium * [731023] 24 28 39 39 27 0 157 186 -15,6% 0 0 0 0
Randers HF og VUC * [731248] 0 0 0 0 0 0 0 0 83 7 90 157 -42,7%
Randers Statsskole * [731022] 40 38 47 92 12 0 229 259 -11,6% 0 7 7 0
Ribe Katedralskole * [571019] 42 36 51 62 24 0 215 197 9,1% 0 68 68 0
Ribe Seminarium og HF-Kursus * [571402] 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 43 -39,5%
Ringkjøbing Gymnasium * [667015] 25 15 44 32 7 0 123 123 0,0% 0 0 0 0
Risskov gymnasium * [751075] 28 20 56 80 14 0 198 196 1,0% 97 0 97 0
Rosborg Gymnasium & HF * [631022] 62 29 58 123 34 0 306 293 4,4% 35 0 35 88 -60,2%
Roskilde gymnasium * [265021] 37 58 96 78 42 0 311 321 -3,1% 43 50 93 88 5,7%
Roskilde Katedralskole * [265020] 57 58 161 31 50 0 357 345 3,5% 0 0 0 0
Rungsted Gymnasium * [223009] 42 11 57 58 11 0 179 168 6,5% 0 0 0 0
Rysensteen Gymnasium * [101115] 54 0 35 115 13 0 217 271 -19,9% 0 26 26 0
Rødkilde Gymnasium * [631021] 29 24 42 85 14 3 197 186 5,9% 0 30 30 0
Rødovre Gymnasium * [175011] 64 47 79 66 26 0 282 331 -14,8% 0 9 9 0
Rønde Gymnasium * [739005] 18 8 35 10 0 1 72 56 28,6% 0 0 0 0
Sankt Annæ Gymnasium * [101117] 34 38 19 72 129 0 292 249 17,3% 0 0 0 0
Sct. Knuds Gymnasium * [461051] 73 57 40 124 9 11 314 305 3,0% 0 0 0 0
Silkeborg Gymnasium * [743019] 25 101 109 166 64 0 465 455 2,2% 0 0 0 0
Skanderborg Gymnasium * [745007] 52 9 43 95 16 0 215 170 26,5% 0 0 0 0
Skive Gymnasium og HF * [779012] 43 22 42 87 23 0 217 210 3,3% 23 26 49 41 19,5%

Slagelse Gymnasium & HF-Kursus * [333013] 49 50 122 79 24 0 324 294 10,2% 47 15 62 85 -27,1%
Solrød Gymnasium * [269008] 24 29 31 67 19 0 170 143 18,9% 18 0 18 22 -18,2%
Sorø Akademis Skole * [335008] 37 30 53 66 17 0 203 228 -11,0% 0 0 0 0
Stenhus Gymnasium og HF * [315014] 28 63 39 105 26 0 261 307 -15,0% 53 39 92 71 29,6%
Stenløse Gymnasium og HF * [235005] 32 40 30 82 12 0 196 179 9,5% 29 94 123 61 101,6%
Struer Statsgymnasium * [671010] 31 14 46 34 8 0 133 149 -10,7% 19 9 28 46 -39,1%
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland * 
[525008] 12 0 5 20 0 0 37 0 0 0 0 0
Støvring Gymnasium * [845012] 42 18 11 84 12 0 167 128 -100,0% 0 0
Støvring Gymnasium * [845012] 42 18 11 84 12 0 167 316 -47,2% 0 12 12 50 -76,0%
Sønderborg Statsskole * [537010] 56 65 25 94 22 1 263 242 8,7% 16 0 16 53 -69,8%
Th. Langs HF og VUC * [743405] 0 0 0 0 0 0 0 0 49 61 110 117 -6,0%

Thisted Gymnasium og HF-Kursus * [787023] 32 35 94 34 25 0 220 198 11,1% 17 12 29 30 -3,3%



Tornbjerg Gymnasium * [461061] 38 23 22 81 11 0 175 167 4,8% 0 0 0 0
Tønder Gymnasium * [541008] 31 21 7 68 23 17 167 151 10,6% 20 9 29 42 -31,0%
Tørring gymnasium * [627007] 18 27 21 41 17 0 124 139 -10,8% 0 3 3 0
Tårnby Gymnasium * [185012] 23 16 17 42 5 0 103 165 -37,6% 30 0 30 78 -61,5%
Varde Gymnasium * [573010] 25 35 63 37 10 0 170 140 21,4% 11 0 11 22 -50,0%
Vejen Gymnasium og HF * [575012] 32 0 18 72 10 0 132 150 -12,0% 11 15 26 15 73,3%
Vejlefjordskolen 7 5 6 9 0 0 27 22 22,7% 0 0
Vestfyns Gymnasium * [433006] 20 42 20 66 24 0 172 161 6,8% 0 29 29 0

Vesthimmerlands Gymnasium og HF * [861013] 24 22 22 34 7 0 109 122 -10,7% 37 27 64 38 68,4%
Vestjysk Gymnasium Tarm * [655010] 33 17 22 30 17 0 119 89 33,7% 13 19 32 30 6,7%
Viborg Gymnasium og HF * [791017] 19 20 25 51 8 0 123 166 -25,9% 25 38 63 76 -17,1%
Viborg Katedralskole * [791016] 77 32 43 146 21 0 319 293 8,9% 0 52 52 0
Viby Gymnasium og HF * [751076] 32 32 29 32 27 0 152 110 38,2% 97 39 136 172 -20,9%
Virum Gymnasium * [173017] 21 63 35 165 18 0 302 346 -12,7% 0 0 0 0
Vordingborg Gymnasium & HF * [397009] 41 40 43 78 17 1 220 193 14,0% 14 88 102 43 137,2%
VUC Bornholm * [400247] 0 0 0 0 0 0 0 0 35 92 127 44 188,6%
VUC Thy-Mors * [787248] 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 65
VUC Vestsjælland Nord * [315248] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 285 287 65 341,5%
VUC Vestsjælland Syd * [333248] 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 78 -93,6%
Øregård Gymnasium 0 268 -100,0% 0 49
Ørestad Gymnasium 0 330 -100,0% 0 15
Østre Borgerdyd Gymnasium * [101122] 31 0 28 58 14 0 131 128 2,3% 0 0 0 54
Aabenraa Statsskole * [545008] 68 36 25 70 23 0 222 223 -0,4% 36 0 36 0
Aalborg Katedralskole * [851060] 46 29 77 57 43 0 252 240 5,0% 24 24 97 -75,3%
Aalborghus Gymnasium * [851059] 53 32 27 113 22 0 247 242 2,1% 18 18 69 -73,9%
Århus Akademi * [751069] 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 322 -84,2%
Aarhus Katedralskole * [751071] 55 27 118 47 105 0 352 320 10,0% 0 0 0
Århus Statsgymnasium * [751072] 53 25 61 76 29 0 244 304 -19,7% 0 0 0
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