






Paderup d. 12. juni 2007.  

 
Indkaldelse til 3. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Torsdag d. 21. juni 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. Åbningsbalance 

4. Budget 2007 

5. Evalueringer 2007 

6. Undervisningsmiljøvurdering 

7. Udbud af studieretninger og valgfag 2008 

8. Studie- og ordensregler 

9. Logo-proces 

10. Bemyndigelse til udbetaling af vederlag 

11. Mødeplan for efteråret 2007 

12. Eventuelt 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 25. april 2007 

 
 
Referatet fra mødet d. 25. april 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Da der ingen kommentarer var, blev referatet efterfølgende rundsendt til 
bestyrelsesmedlemmerne til underskrift. Der mangler stadig enkelte underskrifter. 
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d. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Forretningsorden (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 
Forslag til forretningsorden for Paderup Gymnasiums bestyrel-
se. 

  

 
 
Bestyrelsen drøftede på mødet d. 25. april et forslag til forretningsorden. Bestyrelsen 
ønskede et nyt forslag med tilføjelser på følgende 3 områder, nævnt i mødereferatet: 
 
§ 1 pkt. 3: Synliggørelse af mulighed for anvendelse af bedømmelsesudvalg ved rek-
toransættelse. 
§ 1 pkt. 5: Brug af ordet ”godkendelse” i stedet for ”stillingtagen”. 
§ 3: Synliggørelse af mulighed for gennem rektor at indhente udtalelser fra personale 
og/eller elever. 
 
Der er vedlagt et nyt forslag til forretningsorden, bilag 2.1, hvor de tre tilføjelser er 
indarbejdet. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen vedtager forretningsordenen. 

 
 
 



 

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, herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg, og afskedigelse af 

rektor,  
o udpegning af intern revisor, 
o godkendelse af 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 gennem rektor indhente udtalelser fra personale og/eller ele-
ver. 
Stk. 4. 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 
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o Godkendelse af mødets dagsorden 
o Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
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.  
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Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser mv. påse: 

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 21. juni 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. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Åbningsbalance (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 
Bekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2007 om udarbejdelse og 
revision af åbningsbalance. 

Bilag 3.2 Åbningsbalance for Paderup Gymnasium. Eftersendes. 

  

 
 
Ifølge bekendtgørelsen om udarbejdelse af åbningsbalance, bilag 3.1, skal alle tidligere 
amtslige gymnasier udarbejde en åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Ifølge bekendtgø-
relsens § 2 er bestyrelsen ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet åb-
ningsbalance indsendes til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet senest d. 30. 
juni 2007. 
 
En åbningsbalance viser gymnasiets økonomiske udgangspunkt for indtrædelse i stats-
ligt selveje. Den første egenkapital udregnes som forskellen mellem gymnasiets akti-
ver og forpligtelser, da der ikke er medbragt nogen egenkapital ved overgangen fra 
amterne. 
 
Da overgangen sker midt i et skoleår, ligger Paderup Gymnasium, som alle andre 
gymnasier, på overgangstidspunktet ud med nogle relativt store forpligtelser overfor 
personale i form af feriepenge og opsparede overtimer.  
 
Alle gymnasier har tilsvarende aktiver i form af værdisat undervisningsudstyr og andet 
udstyr og inventar. Beregningen af aktivernes værdi sker efter et kostprincip fastlagt i 
årsregnskabsloven. Paderup Gymnasium har i åbningsbalancen indregnet værdien af 
følgende aktiver: elev-kontorstole i 3g, gulvvaskemaskine og rengøringsvogne. Der-
udover medtages værdien af leasede aktiver, en redskabsbærer og to automater. 
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Åbningsbalancen viser et forventeligt negativt resultat på i størrelsesordenen -3,9 mio., 
som dog ikke har umiddelbare konsekvenser, idet udgifterne fra forpligtelserne er 
medtaget i budgettet. Det nøjagtige resultat vil fremgå af åbningsbalancen efter reviso-
rens gennemgang. 
 
d. 14. juni er der møde med revisoren om åbningsbalancen, og forhåbentlig er den klar 
til udsendelse dagen efter. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender åbningsbalancen. 

 
 
 



Bekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2007
Bekendtgørelse om udarbejdelse og revision af 
åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for tidligere 

amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som overgik til 
selveje efter lov om almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v., lov om Centre for Videregående 
Uddannelse og andre institutioner for videregående 

uddannelser m.v., eller lov om institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse  

I medfør af § 63, stk. 9, i lov nr. 575 af 9. juni
2006 om institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 5,
stk. 3 og 4, i lov nr. 576 af 9. juni 2006 om æn-
dring af lov om Centre for Videregående Uddan-
nelse og andre selvejende institutioner for vide-
regående uddannelser m.v., lov om institutioner
for erhvervsrettet uddannelse, lov om almen
voksenuddannelse og om voksenuddannelses-
centre og lov om folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler), § 22, stk. 1, i lov om Centre for Vi-
deregående Uddannelse og andre selvejende in-
stitutioner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af
17. marts 2006, og i § 31, stk. 1, i lov om institu-
tioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1
Åbningsbalance

§ 1. Tidligere amtskommunale uddannelsesin-
stitutioner, som den 1. januar 2007 overgik til
selveje, og som er omfattet af lov om institutio-
ner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., lov om Centre for Vide-

regående Uddannelse og andre selvejende insti-
tutioner for videregående uddannelse m.v., eller
lov om institutioner for erhvervsrettet uddannel-
se, skal udarbejde en åbningsbalance pr. 1. janu-
ar 2007. 

Stk. 2. Indregning og måling af aktiver og pas-
siver i åbningsbalancen skal ske efter bestem-
melserne i årsregnskabsloven for store virksom-
heder i regnskabsklasse C med de fravigelser,
der fremgår af bekendtgørelse om regnskab for
institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v., bekendtgørel-
se om regnskab for Videregående Uddannelse og
andre selvejende institutioner for videregående
uddannelser m.v., eller bekendtgørelse om regn-
skab for institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse. 

Stk. 3. Åbningsbalancen skal have følgende
minimumsindhold:
1) Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter

og bestyrelsens habilitetserklæring. 
2) Den uafhængige revisors påtegning.
3) Anvendt regnskabspraksis.
4) Åbningsbalance pr. 1. januar 2007.
5) Noter til åbningsbalancen.
Undervisningsmin., 
Institutionsstyrelsen, j. nr. 017.392.031

AT002870

 Schultz Grafisk
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Stk. 4. Opstillingen i bilag 1 og 2 skal følges,
mens bilag 3 kan tilpasses efter behov.

§ 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revide-
ret og originalt underskrevet åbningsbalance
sendes til Rigsrevisionen og Undervisningsmini-
steriet senest den 30. juni 2007.  

§ 3. Tidligere amtskommunale uddannelsesin-
stitutioner, som i forbindelse med etablering af
driftsoverenskomster før 1. januar 2007 med en
institution omfattet af lov om Centre for Videre-
gående Uddannelse og andre selvejende institu-
tioner for videregående uddannelse eller lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og
som har udarbejdet åbningsbalance i tilknytning
til amtets overdragelse af rettigheder og pligter
til staten, er ikke omfattet af bestemmelserne i §
1 og 2 i denne bekendtgørelse.  

Stk. 2. Bestyrelsen for en institution omfattet
af lov om Centre for Videregående Uddannelse
og andre selvejende institutioner for videregåen-
de uddannelse eller lov om institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, som pr. 1. januar 2007
er blevet sammenlagt med en tidligere amtskom-
munal institution, skal senest den 30. juni 2007
tilsende Rigsrevisionen og Undervisningsmini-
steriet en af bestyrelsen underskrevet opgørelse
over den formue, som er overdraget fra den op-
hørende institution pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. Principperne for indregning og måling

af aktiver og passiver skal fremgå af formueop-
gørelsen efter stk. 2. 

Kapitel 2
Revision

§ 4. Åbningsbalancen revideres af den af insti-
tutionen udpegede institutionsrevisor, jf. § 42,
stk. 2 - 4, i lov om institutioner for almengymna-
siale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v., § 24, stk. 2 - 3 og 5, i lov om Centre for Vi-
deregående Uddannelse og andre selvejende in-
stitutioner m.v., eller § 26, stk. 2 - 3 og 5 i lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 5. Revisionen foretages i overensstemmelse
med danske revisionsstandarder.

§ 6. Den reviderede åbningsbalance forsynes
med en revisionspåtegning efter den for reviso-
rer gældende erklæringsbekendtgørelse, hvoraf
det skal fremgå, at åbningsbalancen er revideret
i overensstemmelse med danske revisionsstan-
darder.

Kapitel 3
Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18.
april 2007 og har virkning for regnskabsåret
2007. 

Undervisningsministeriet, den 29. marts 2007

P. M. V.

LARS MORTENSEN

Styrelseschef

/ Ole Sten Volder
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Bilag 1

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som overgår 
til selveje efter lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 

Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for videregående uddannelser 
m.v., eller lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse  

Åbningsbalancen skal opstilles efter følgende model:

1) Ledelsespåtegning og underskrifter af ledelsen (bestyrelse og direktør/forstander) samt besty-
relsens erklæring om sin habilitet.
Erklæringen skal udformes således: (den relevante lovgivning: enten ”Vi erklærer at opfylde 
habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v., § 8, stk. 3 - 5, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre 
selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v. eller § 5, stk. 3 - 5, i lov om insti-
tutioner for erhvervsrettet uddannelse). (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklærin-
gen).”

2) Den uafhængige revisors påtegning.

3) Anvendt regnskabspraksis.
Med hensyn til indholdet af anvendt regnskabspraksis henvises til bestemmelserne i årsregn-
skabsloven og Undervisningsministeriets vejledning af 29. marts 2007 til åbningsbalance pr. 
1. januar 2007. 

4) Åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

5) Noter til åbningsbalancen.
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Bilag 2

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Aktiver

Note
Undervisningsudstyr
Andet udstyr og inventar

1 Materielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver i alt

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Omsætningsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Passiver

Egenkapital
2 Egenkapital i alt

Skyldig løn
Feriepengeforpligtelse
Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

3 Andre forpligtelser
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Bilag 3

Noter til åbningsbalancen

Note 1 – Materielle anlægsaktiver.

Note 2 – Egenkapital
Egenkapitalen pr. 1. januar 2007 udgør 

Note 3 – Andre forpligtelser
Restforpligtelse pr. 1. januar 2007 af f.eks. indgåede servicekontrakter.

Anlægsoversigt Undervisnings-
udstyr

Andet udstyr og
inventar

Kostpris 1. januar
Akkumulerede af- og nedskrivninger
pr. 1. januar
Regnskabsmæssig værdi
Heraf indgår finansielt leasede aktiver
med
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d. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                   Sagsbehandler: JB 

Budget 2007 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Budgetopfølgning på hovedkonti pr. 1. juni 2007 

Bilag 4.2 Likviditetsbudget for 2007 

 
Bestyrelsen fik på mødet i april forelagt en budgetopfølgning for første kvartal. Op-
følgningen er set i forhold til det midlertidige budget for 2007, som bygger på en for-
udsætning om uændret elevtal i forhold til 2006. Kvartalsopfølgningen viste en meget 
gunstig udvikling med både et mindreforbrug på udgiftssiden og samtidig en merind-
tægt på indtægtssiden.  
 
I bilag 4.1 ses opfølgningen pr. 1. juni 2007, stadig opgjort på samme måde i forhold 
til det midlertidige udgiftsbudget. Den gunstige udvikling ses at fortsætte. Der er dog 
en forventelig forskydning i udgifterne til undervisningsmidler (lærebøger mm.), hvor 
det typiske indkøbstidspunkt er lige omkring skolestart i august.  
 
Merindtægten på 1.059.068 kr. skyldes for størstedelens vedkommende placeringen af 
de rater, som ministeriet udsender bevillingerne i, og vil have udlignet sig når året er 
gået. Indtil da er det gavnligt for likviditeten og de deraf følgende rentetilskrivninger. 
Likviditetsbudgettet er vedlagt i bilag 4.2. Bevillingerne til efteråret vil falde, når det 
aktuelle elevtal til september er kendt. Vi kommer ikke op de pt. forudsatte 188 nye 
elever, men lander dog heller ikke nede på de i det midlertidige budget forudsatte antal 
på 128. 
  
Det er stadig for tidligt at give et præcist bud på en budgetjustering i forhold til det 
forventelige elevtal i efteråret 2007. Der er sket en negativ udvikling i det forventelige 
antal nye elever, idet 8 af eleverne overført fra Egå har klaget over afgørelsen og har 
fået medhold på den måde, at de er blevet overført til Risskov Gymnasium i stedet for. 
Derudover har 2 andre elever fra Egå selv fundet andre løsninger, og de tilbageværen-
de 3 er stadig ikke ”sikre”. Indregnes de øvrige bevægelser med enkelte til- og fraflyt-
ninger er antallet af nye elever pr. 10. juni 2007 på 160.  
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 Den endelige planlægning af klasser og hold til efteråret, og af hvilke lærere, der skal 
undervise hvilke klasser og hold (den såkaldte ”timefagfordeling”), er ikke endeligt på 
plads endnu. Planlægningen sker fortsat ud fra 6 grundforløbsklasser, hvor den gen-
nemsnitlige klassekvotient er 26,7. 
 
I august 2007 kan elevtallet for efteråret forudsiges samtidig med at udgifterne til op-
rettelsen af de 6 nye klasser (hvilket er 1 mere end i det midlertidige budget) kan opgø-
res ret præcist. Derefter kan et justeret budget for 2007 give et realistisk bud på, hvor-
dan økonomien ser ud inden overgangen til taxameteret i januar 2008. 
 
Ultimo august 2007 forventes de første oplysninger at komme om, hvordan de forskel-
lige gymnasiers økonomi vil udvikle sig i medfør af taxameteret. Dette sker i form af 
den første foreløbige udmelding om finansloven for 2008. 
 
Med hensyn til budgettets opdeling i hovedkonti er det ikke i økonomisystemet Navi-
sion Stat muligt at lave en konto-opdeling, som f.eks. kan udskille udgifterne til skole-
forestilling fra de forskellige konti, hvori de pt. befinder sig. Dette skyldes ikke, at de 
forskellige konti er sat uheldigt sammen i hovedkonti, men at navision stat er opbygget 
med såkaldte ”artskonti” og ikke ”områdekonti” eller ”anvendelseskonti”, som man 
kunne kalde det, vi gerne vil. 
 
Dette kan derimod lade sig gøre ved hjælp af en ekstra såkaldt ”dimension”, hvor alle 
udgiftsposter, udover bogføringen på en bestemt konto, kan tildeles en række flere op-
lysninger. Det er således ved hjælp af en dimension muligt at følge udviklingen i bud-
gettet i forhold til opgaver og områder, som ellers går på tværs af den fastlagte konto-
opdeling. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen pr. 1. juni 2007 til efterretning. 

 
 At bestyrelsen ultimo august/primo september får tilsendt et justeret budget, der 

bygger på et realistisk elevtal og på den aktuelle timefagfordeling for efteråret. 
 
 At bestyrelsen orienteres, når den første foreløbige udmelding om finanslovens 

konsekvenser for Paderup Gymnasium foreligger, så bestyrelsen kan indlede drøf-
telserne af budgettet for 2008 i god tid. 

 
 At bestyrelsen til næste møde får forelagt et forslag til opbygning af en ”dimensi-

on” i regnskabet, som muliggør en bedre budgetopfølgning i forhold til de enkelte 
udgiftsområder. 



Råbudget for 2007 Hele året 1. juni 2007 Faktisk pr. 1. juni
A Løn i alt 27.273.531 11.235.162 11.090.940
B Undervisning i alt 1.734.867 667.642
C Elevaktiviteter i alt 225.000 110.417
D Administration i alt 430.000 200.833
E "Ordninger" i alt 1.252.000 537.917
F Bygninger + energi i alt 1.440.000 600.000

Afskrivninger 40.000 16.667
Reserve 300.000
Konsolidering 500.000
Øvrige omkostninger (B - F) 2.133.476 1.639.520

I alt 33.195.397 13.368.638 12.730.460
Mindreforbrug pr. 1. juni '07 638.178

Budgetteret indtægter 33.195.397 13.831.415 14.762.153
Renteindtægter pr. 1. juni 102.097
Refusion vedr. fraværende personale 26.233
Merindtægt pr. 1. juni '07 1.059.068



Væsentligt at bemærke.

Udgifter
Vi betaler i løbet af juni måned kr. 253.543,00 for bærbare PC'er
Vi betaler i løbet af juni måned kr. 28.274,00 for den sidste kopimaskine

Indtægter
Vi regner med at vi for 2. kvt. får ca. 65.000,00 i renter

Likviditet
Momskompensation udbetalt i løbet 1. kvt. (3*146.000) skal først modregnes ved årsopgørelsen til næste forår. Vi blev ultimo maj kompenseret
for den moms, vi har betalt i løbet af 1. kvt., hvofor momskompensationsordningen er en likviditetsmæssig gevinst.



Likviditetsbudget for 2007 - kun budgetposter og likviditetsordning
Omkostninger/Periode Hele året Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Løn i alt: 27.273.531 2.175.300 2.175.300 2.175.300 2.533.962 2.175.300 2.175.300 2.986.569 2.175.300 2.175.300 2.175.300 2.175.300 2.175.300
Undervisning i alt 1.734.867 132.736 132.736 135.569 135.569 131.032 131.032 131.032 131.032 131.032 131.032 131.032 131.032
Elevaktiviteter i alt 225.000 12.083 62.083 12.083 12.083 12.083 42.083 12.083 12.083 12.083 12.083 12.083 12.083
Administration i alt 430.000 40.167 40.167 40.167 40.167 40.167 75.167 40.167 40.167 40.167 50.167 40.167 40.167
"Ordninger" i alt 1.252.000 99.583 139.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583 99.583
Bygninger + energi i alt 1.440.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Øvrige afskrivninger 40.000 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333
Samlede omkostninger 32.395.397 2.583.202 2.673.202 2.586.036 2.944.698 2.581.499 2.646.499 3.392.768 2.581.499 2.581.499 2.591.499 2.581.499 2.581.499

Hensættelser Hele året Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Reserve 300.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Konsolidering 500.000 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667
I alt 800.000 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667

Månedsvist akkumuleret 66.667 133.333 200.000 266.667 333.333 400.000 466.667 533.333 600.000 666.667 733.333 800.000

Budgetteret indtægter 33.195.397 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283 2.766.283
Månedsvist akkumuleret 2.766.283 5.532.566 8.298.849 11.065.132 13.831.415 16.597.699 19.363.982 22.130.265 24.896.548 27.662.831 30.429.114 33.195.397

Likviditeten 2007 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Månedsvist akkumulerede udgifter 2.583.202 5.256.405 7.842.441 10.787.139 13.368.638 16.015.136 19.407.904 21.989.403 24.570.901 27.162.400 29.743.899 32.325.397
Månedsvist akkumulerede indtægter 2.766.283 5.532.566 8.298.849 11.065.132 13.831.415 16.597.699 19.363.982 22.130.265 24.896.548 27.662.831 30.429.114 33.195.397
Afskrivninger, forventede for 2007 3.333 6.667 12.833 19.000 25.756 32.512 39.267 46.023 52.779 59.535 66.290 73.046
Likviditetsordning, lån 2.400.000
Likviditetsordning, afdrag -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Likviditetsordning, netto 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 0
Likvide midler til rådighed 2.486.414 2.482.828 2.569.242 2.296.994 2.388.534 2.415.074 1.495.345 1.386.885 1.278.425 1.159.966 1.051.506 943.046
Likvide midler efter hensættelser 2.419.747 2.349.495 2.369.242 2.030.327 2.055.200 2.015.074 1.028.678 853.552 678.425 493.299 318.172 143.046
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Evalueringer (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 5.1 
Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser 

Bilag 5.2 Kvalitetssikringssystem for Paderup Gymnasium 

Bilag 5.3 Evalueringsrapporter for de fire regelmæssige evalueringer 

 
Underbilag A-D nævnt i bilag 5.3 fremsendes elektronisk og 
kan rekvireres på papir, hvis ønsket. 

 
 
Det fremgår af den overordnede bekendtgørelse, bilag 1, at det enkelte gymnasium 
skal have et system til kvalitetssikring, og at det enkelte gymnasium selv vælger op-
bygningen af sit kvalitetssystem. Den midlertidige bestyrelse vedtog i henhold hertil d. 
13. juni 2006 Paderup Gymnasiums kvalitetssikringssystem, bilag 2. 
 
Paderup Gymnasiums kvalitetssikringssystem indebærer at der én gang årligt skal eva-
lueres på 4 fastlagte områder, de såkaldte ”regelmæssige evalueringer”. De 4 emner er 
”Arbejdet med studieplanen”, ”Grundforløbet”, ”Undervisningen” og ”Evalueringen af 
den enkelte elev”. Bestyrelsen skal forelægges evalueringsrapporterne og skal godken-
de de tilhørende handleplaner. I bilag 3 findes de 4 evalueringsrapporter med tilhøren-
de handleplaner. 
 
For arbejdet med studieplanen har evalueringen bekræftet behovet for at skifte til et 
andet system, og handleplanen indeholder et forslag om at skifte til det studieadmini-
strative system ”Lectio”. 
 
Evalueringen af grundforløbet viser positive resultater for planlægningen af de tvær-
faglige forløb, og handleplanen indeholder kun et forslag om at ændre på placeringen 
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af Almen Studieforberedelse (AT) således at der fremover kun vil være 1 AT-uge i 
grundforløbet. 
 
Evalueringen af undervisningen viser gennemgående stor tilfredshed med undervis-
ningen og med systemet til undervisningsevaluering. Eleverne og læreren i en klasse 
evaluerer selv undervisningen ved hjælp af 1 ud af 3 på forhånd fastlagte evaluerings-
modeller, og resultat og handleplan skal ikke forelægges for andre end eleverne og 
læreren selv. Evalueringen af systemet har ført til et enkelt ændringsforslag om at gøre 
det valgfrit, om man i forårssemesteret vil foretage en opfølgende evaluering ovenpå 
på den obligatoriske evaluering i efterårssemesteret. (Dette vil indebære en ændring i 
selve kvalitetssikringssystemet). 
 
For evalueringen af den enkelte elev indeholder handleplanen forslag om afvikle tre 
traditionelle lærerforsamlingsmøder årligt, samt at lade de såkaldte kompetencesamta-
ler afholde af studievejlederne som et led i en samlet indsats for at minimere frafald. 
(Dette vil indebære en ændring i selve kvalitetssikringssystemet). 
 
Udover de regelmæssige evalueringer indeholder kvalitetssikringssystemet en mulig-
hed for at gennemføre større, typisk 3-årige ”særlige evalueringer” af udvalgte nøgle-
områder. I henhold til proceduren beskrevet i bilag 2 i kvalitetssikringssystemet vil 
ledelsen i efteråret 2007 igangsætte udvælgelse af det første nøgleområde, således at 
bestyrelsen til december 2007 vil få forelagt nogle konkrete forslag. Nøgleevaluerin-
gen kan derefter indledes i foråret 2008. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender handleplanerne for de 4 regelmæssige evalueringer. 

 
 At bestyrelsen som konsekvens heraf får forelagt et forslag til justeret kvalitetssik-

ringssystem i efteråret 2007. 
 
 At udvælgelsen af det første nøgleområde igangsættes til efteråret og at bestyrelsen 

i december får forelagt nogle konkrete forslag. 
 
 
 



Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser 

BEK nr 23 af 11/01/2005 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 
LOV Nr. 95 af 18/02/2004  
LOV Nr. 96 af 18/02/2004  
LOV Nr. 97 af 18/02/2004  

Senere ændringer til forskriften  
Oversigt (indholdsfortegnelse)  

Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering  
inden for de gymnasiale uddannelser  

I medfør af § 37, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) 
(gymnasieloven), § 35, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og § 33, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 
2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) fastsættes:  

§ 1. En institution, der udbyder en eller flere gymnasiale uddannelser, skal have og anvende et 
system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og undervisningen. En 
institution, der udbyder flere gymnasiale uddannelser, skal anvende samme system for alle 
gymnasiale uddannelser.  

Stk. 2. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. 
Selvevaluering forudsættes at foregå løbende, men skal foretages mindst hvert 3. år og skal dække 
alle de af skolen valgte nøgleområder, jf. dog § 5, stk. 3.  

Stk. 3. Ved selvevaluering forstås i denne bekendtgørelse: En proces der består i at indsamle 
information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske 
diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med 
institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.  

Stk. 4. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal til stadighed kunne belyse  
1) hvordan institutionens ledelse er organiseret til at varetage det faglige og pædagogiske ansvar for 

uddannelsen,  
2) sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering,  
3) sammenhængen mellem den valgte strategi for selvevaluering og procedurer for implementering 

af selvevaluering,  
4) hvordan institutionen gennemfører selvevalueringen på de af institutionen valgte nøgleområder,  
5) selvevalueringens virkning på nøgleområder og  
6) hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen.  

§ 2. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal sikre en procedure for inddragelse af 
elever, kursister og aftagere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering af 
den enkelte uddannelse.  

§ 3. Institutionen skal ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen have en procedure, 
der belyser  



1) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter overgangen fra grundskolen og den 
faglige progression i uddannelsesforløbet,  

2) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsens formål,  
3) hvordan undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov og erfaringer i 

de videregående uddannelser og  
4) hvordan der sker en faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer.  

Stk. 2. Proceduren skal tillige belyse,  
1) hvordan institutionen indhenter elevernes og kursisternes vurdering af tilrettelæggelsen af 

uddannelsesforløbet og hvordan vurderingen inddrages,  
2) hvordan indberetninger fra censorer samt resultatet af eventuelle eksterne evalueringer inddrages 

og  
3) hvordan erfaringer med de uddannedes overgang til og fordeling på de videregående uddannelser 

inddrages.  

§ 4. På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionen som minimum hvert 3. år skriftlige 
opfølgningsplaner, som kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske 
rammer for den enkelte uddannelse.  

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med 
selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. 
Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i 
opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat.  

Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens 
hjemmeside.  

§ 5. Institutionen skal altid kunne dokumentere systemet og brugen heraf over for 
Undervisningsministeriet.  

Stk. 2. Ministeriet kan indhente oplysninger om systemet til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering. Ministeriet kan bestemme, at oplysningerne skal indsendes i elektronisk form, 
herunder i hvilket format.  

Stk. 3. Ministeriet kan give konkrete påbud om evaluering af andre nøgleområder end de af 
institutionen valgte og om opfølgning.  

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.  

Undervisningsministeriet, den 11. januar 2005 

P.M.V. 
Uffe Toudal Pedersen 

Styrelseschef 

 



AIP d. 7. juni 2006.  
 

Kvalitetssikringssystem på AIP. 
 

Kvaliteten på AIP sikres og udvikles ved både regelmæssige, fastlagte evalueringer og ved 
evalueringer på særligt udvalgte nøgleområder, jf. kvalitetsbekendtgørelsen § 1. 
 
Regelmæssige evalueringer. 
De regelmæssige og fastlagte evalueringer foretages i en årlig rytme og rapporteres til bestyrelsen i 
maj måned hvert år. Områderne for de regelmæssige evalueringer er undervisningen, arbejdet med 
undervisningens planlægning og organisering (studieplanen), samt elevernes faglige standpunkter 
og kompetencer. Evalueringerne følges for hvert af emnerne op med en handleplan for den 
kommende periode. Listen over regelmæssige evalueringer kan hvert år af bestyrelsen udvides eller 
indskrænkes. De regelmæssige og fastlagte evalueringer er beskrevet i bilag 1. 
 
Særlige evalueringer af nøgleområder. 
AIP foretager ligeledes større evalueringer af udvalgte områder, de såkaldte nøgleområder, i typisk 
en 3-årig rytme. Nøgleområderne udvælges og fastlægges efter en fastlagt procedure. Der udvælges 
almindeligvis ét nøgleområde pr. år, som derefter evalueres hen over de næste 3 år, hvorefter 
evalueringen afsluttes. Evalueringen af et nøgleområde vil være en større og mere gennemgribende 
evaluering end de regelmæssige evalueringer. Når evalueringen af et nøgleområde er tilendebragt, 
kan evalueringen eventuelt fortsætte i en mindre udgave som en regelmæssig evaluering. Særlige 
evalueringer af nøgleområder er beskrevet i bilag 2. 
 
Dokumentation og handleplan. 
Evalueringer har som formål at skabe dokumentation for kvaliteten og samtidig anvise veje til at 
forbedre kvaliteten. Kvalitet betragtes i denne sammenhæng ikke som en objektiv og statisk 
størrelse, men som en størrelse, der kan vurderes og udvikles. 
Evalueringsrapporterne skal indeholde dokumentation for kvaliteten og for de anvendte 
evalueringsmetoder og vurderingskriterier. Evalueringsrapporterne skal indeholde et særligt afsnit 
med angivelse af forslag til handleplan for at udvikle og forbedre kvaliteten.  
 
Rapportering og offentliggørelse. 
Evalueringsrapporterne fremlægges for bestyrelsen en gang årligt, og hovedresultaterne 
offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. Bestyrelsen skal godkende handleplanerne for udvikling 
og forbedring, og hovedindholdet i handleplanerne offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. 
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Bilag 1. 

 
Regelmæssige evalueringer 

 
 
Listen over regelmæssige evalueringer omfatter foreløbig følgende større områder: 
 

• Arbejdet med studieplanen 

• Grundforløbet 

• Undervisningen 

• Evaluering af den enkelte elev 

 
 
De 4 evalueringer er nærmere beskrevet i det følgende, efter en fast opsætning med: 
 

• Formål 

• Indhold 

• Rammer 

• Rapport og handleplan 

 
 
Listen over regelmæssige evalueringer kan hvert år af bestyrelsen udvides eller indskrænkes.
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Arbejdet med studieplanen 

 
Formål (Jf. bekendtgørelsen § 61, § 107 og bekendtgørelsesvejledningen s. 18).  
Det skal evalueres, hvorvidt arbejdet med studieplanen sikrer, at studieplanen lever op til sit formål. 
Formålet med studieplanen er bl.a. at give et billede af anvendelse af uddannelsestid og elevtid, at 
sikre progressionen og sammenhængen i undervisningen og i elevernes kompetenceudvikling, og at 
sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt hen over året. 
 
Indhold 
• Planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold, Jf. § 107. 

Sekretariatet udarbejder en årlig statistik over gennemført undervisning.  
• Studieplanen som oplysningsredskab for elever, elevteam og lærerteam, ledelse og omverden. 
• Studieplanen som udviklingsredskab for klassens undervisning. 
• Arbejdet med elevkompetencer. 
• Skriftligt arbejde 
• Arbejdet med flerfaglige forløb i AT (for studieretningsforløbets vedkommende). 
• Undervisningsbeskrivelser 
• Elevernes indflydelse på studieplanen 
 
Rammer 
Tidspunkt: Hvert år i februar/marts.  
Ansvarlig: Ledelsen og Pædagogisk Udvalg. 
Deltagere: Elever, lærere, elevteam, lærerteam, ledelsesteam. 
 
Pædagogisk Udvalg står for evalueringen og udarbejder efter forarbejde af ledelsen spørgsmål til 
elever, lærere, elevteam og lærerteam. Elever og lærere svarer på spørgsmålene elektronisk. Elev- 
og lærerteam har evalueringen på som et punkt på et teammøde. Ledelsesteamet har studieplan-
evaluering på et teammøde i januar. Evalueringen slutter med en drøftelse på teamdagen i marts 
med deltagelse af teamlærere og ledelsesteamet. 
 
Rapport og handleplan 
Ledelsen og Pædagogisk Udvalg udarbejder en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en 
opfølgende handleplan indeholdende de elementer, der skal arbejdes med at forbedre det kommende 
år. Evalueringsrapporten og handleplanen fremlægges for bestyrelsen i maj med henblik på 
godkendelse af handleplanen. 
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Grundforløbet 
 
Formål (jf. bekendtgørelsen § 110 og bekendtgørelsesvejledningen s. 5). 
Det skal evalueres, hvorvidt grundforløbet er tilrettelagt således, at det lever op til sit formål. 
Formålet med grundforløbet er at indføre eleverne i den faglige profil og de arbejdsmetoder, der er 
karakteristiske for gymnasiet, således at eleverne får en baggrund for at træffe det endelige valg af 
uddannelse og studieretning efter grundforløbet. 
 
Indhold 
Evalueringen skal indeholde spørgsmål til eleverne om, hvorvidt de synes, at de i grundforløbet har 
fået indsigt i gymnasiets faglige profil og arbejdsmetoder, samt spørgsmål om, hvorvidt de synes, at 
de blevet bedre i stand til at vælge studieretning efter grundforløbet.  
Evalueringen skal endvidere indeholde evaluering af de tre særlige forløb AT, AP, NV mht. 
planlægning og indhold og den afsluttende interne evaluering af eleverne.  
 
Rammer 
Tidspunkt: Hvert år i januar/februar.  
Ansvarlig: Ledelsen og Pædagogisk Udvalg. 
Deltagere: Elever, lærere, elevteam, lærerteam, ledelsesteam. 
 
Evalueres hvert forår i januar/februar, når grundforløbet er slut. Pædagogisk Udvalg står for 
evalueringen og udarbejder efter forarbejde af ledelsen spørgsmål til elever, lærere, elevteam og 
lærerteam. Elever og lærere svarer på spørgsmålene elektronisk. Elev- og lærerteam har 
evalueringen på som et punkt på et teammøde. Ledelsesteamet har evalueringen på et teammøde i 
januar. 
 
Rapport og handleplan 
Ledelsen og Pædagogisk Udvalg udarbejder en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en 
opfølgende handleplan indeholdende de elementer, der skal arbejdes med at forbedre det kommende 
år. Evalueringsrapporten og handleplanen fremlægges for bestyrelsen i maj med henblik på 
godkendelse af handleplanen. 
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Undervisningen 

 
Formål (Jf. bekendtgørelsen § 108 og § 109 og bekendtgørelsesvejledningen s. 26-27). 
Formålet med undervisningsevaluering er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar 
for undervisnings planlægning og gennemførelse, og at uhensigtsmæssig tilrettelæggelse hurtigt 
ændres. Evalueringen skal give elever, de enkelte lærere og skolens ledelse oplysning om, hvordan 
lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse. 
 
Indhold 
Pædagogisk udvalg udarbejder og beskriver efter forarbejde af ledelsen nogle evalueringsmetoder, 
som kan anvendes af den enkelte lærer og klasse. Alle evalueringsmetoderne skal resultere i et 
skriftligt produkt i form af en kortfattet handlingsplan for, hvad læreren og klassen i fællesskab har 
besluttet sig for at arbejde med som opfølgning på evalueringen. Det generelle sigte med 
undervisningsevalueringerne i klasserne er at sikre, at lærer og elever i fællesskab arbejder på at 
gøre undervisningen bedst mulig. 
 
Rammer 
Tidspunkt: 2 gange årligt, efterår og forår.  
Ansvarlig: Ledelsen og Pædagogisk Udvalg. 
Deltagere: Elever og lærere. 
 
Den daglige undervisning evalueres 2 gange om året: efterår og forår. Pædagogisk Udvalg 
fastlægger rammerne for evalueringen, som bl.a. indeholder en tidsramme og en række beskrevne 
evalueringsmetoder, som den enkelte klasse/hold og lærer har valgfrihed imellem. 
Læreren indberetter til sekretariatet, hvornår evalueringen har fundet sted, og hvilken 
evalueringsmetode, der blev anvendt. Handlingsplanen opbevares af læreren og af eleverne og skal 
kun indleveres til ledelsen, hvis ledelsen i det konkrete tilfælde beder om det. 
 
En gang om året, i februar, foretages en skole-undervisningsevaluering, hvor eleverne svarer på 
spørgsmål om undervisningen generelt samt på spørgsmål om, hvorvidt 
undervisningsevalueringerne i klasserne og på holdene fungerer efter hensigten. Denne 
skoleevaluering skal indeholde baggrundsparametre, så det bliver muligt at opdele resultatet på 
årgange og eventuelt videre på studieretninger. 
 
Rapport og handleplan 
Sekretariatet udarbejder en statistik over de anvendte evalueringsmetoder. Pædagogisk Udvalg og 
ledelsen udarbejder en samlet evalueringsrapport over skoleevalueringen samt et forslag til en 
opfølgende handleplan indeholdende de generelle elementer, der skal arbejdes med at forbedre det 
kommende år. Det kan både være i form af anbefalinger til elever, lærere og team, samt til 
ændringer i de beskrevne evalueringsmetoder. Evalueringsrapporten og handleplanen fremlægges 
for bestyrelsen i maj med henblik på godkendelse af handleplanen. 
 

Side 5 af 8 



Evaluering af eleverne 
 
Formål (Jf. bekendtgørelsen kap 11 og 12 samt bekendtgørelsesvejledningen s. 27-28) 
 
Indhold 
• Fagligt standpunkt, karaktergivning, terminskarakterer og årskarakterer 
• Lærerforsamlingsmøder og klassemøder 
• Interne evalueringer 
• Kompetencer, kompetencesamtaler og ”fokus-mål” 
• Klassens og holdets ”arbejdsmoral” 
 
Rammer 
Faglig karaktergivning  
Tidspunkt: Foregår 3 gange årligt, Jf. bekendtgørelsen § 111. Der gives standpunktskarakter i 

november og februar og årskarakter eller eventuelt eksamenskarakter i maj/juni. I 
forbindelse med hver karaktergivning drøfter lærerne og ledelsen enkelte elever på 
klassemøder eller lærerforsamlingsmøder. I fag med skriftlig prøve (eksamen) 
afholdes der desuden terminsprøve i det skoleår, eksamen afholdes, jf. § 117.  

Ansvarlig: Ledelsen. 
Deltagere: Elever, lærere, lærerteam, ledelsen. 
 
Interne evalueringer 
Tidspunkt: Der foretages interne evalueringer i AT, AP og NV efter grundforløbet, samt 

dansk/historie projektet i 2.g og ”terminsprøverne” i studieretningsprojektet og AT i 
2.g. 

Ansvarlig: Ledelsen 
Deltagere: Elever og lærere. 
 
Elevkompetencer 
Tidspunkt: Elevernes kompetenceudvikling evalueres løbende via tilbagemeldinger fra lærerne. 1 

gang årligt i februar afholdes en kompetencesamtale med hver enkelt elev. 
Ansvarlig: Pædagogisk Udvalg og lærerteam. 
Deltagere: Elever, lærerteam og studievejleder. 
 
Kompetencesamtalen skal som resultat have en aftale om, hvilke 2-3 kompetencer og/eller fokus-
områder den enkelte elev skal arbejde særligt med at forbedre. Disse fokus-mål nedskrives i en 
kortfattet kontrakt, som underskrives af eleven og opbevares af skolen og eleven. Lærerteamet 
afleverer kontrakterne til sekretariatet, som opbevarer dem og udarbejder en samlet oversigt over de 
anvendte fokus-mål. 
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Andre evalueringer, der skal beskrives særskilt. 
 
Gennemførelse og frafald. 
Jf. forslag fra Globaliseringsrådet: ”Alle erhvervsskoler og gymnasier skal udarbejde en 
handlingsplan for øget gennemførelse. Planen og resultaterne skal offentliggøres på skolens 
hjemmeside og evalueres årligt”. 
 
Større AT-projekter i studieretningsforløbet. (Jf. bekendtgørelsen § 110). 
Foretages af de deltagende lærere og eleverne. Bidrager til erfaringsopsamling mht. AT-forløb. 
 
Teamarbejdet i lærerteam og elevteam. 
Evalueres 1 gang årligt, i forbindelse med teamdagen i foråret (lærerteam) og for elevteam?? 
 
Særlige 3-årlige undersøgelser: 
APV og UMV. 
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Bilag 2. 
 

Nøgleområder. 
 
 
Udvælgelse af nøgleområder 
Ledelsen indhenter hvert år i august forslag til nye evalueringsområder fra Pædagogisk Råd, 
elevrådet og samarbejdsudvalget. Ledelsen fremlægger derefter i september i Pædagogisk Udvalg 
forslag til nøgleområder, der skal gøres til genstand for særlig evaluering. Pædagogisk Udvalg 
behandler og beskriver forslagene nærmere, og de sendes til drøftelse i Pædagogisk Råd, Elevrådet 
og Samarbejdsudvalget. Bestyrelsen forelægges i december nogle få konkrete forslag til 
nøgleområder, hvoraf der skal vælges ét. 
 
Når et nøgleområde er valgt 
Når et nøgleområde er besluttet af bestyrelsen i december, udarbejder ledelsen og Pædagogisk 
Udvalg i løbet af foråret en detaljeret beskrivelse af evalueringsmetode og forløbsplan. 
Evalueringen af det udvalgte nøgleområde skal typisk strække sig over 3 år, så der kan foretages 
flere tidsmæssigt adskilte undersøgelser, og så opfølgning og handleplaner dermed kan indbygges i 
processen. Bestyrelsen godkender i maj/juni planen for evalueringen, og bestyrelsen får en gang 
årligt en rapport over forløbet, typisk i august/september. 
 
Når evalueringen af et nøgleområde er gennemført 
Efter den 3-årige evalueringsperiode udarbejder ledelsen og Pædagogisk Udvalg en samlet 
evalueringsrapport, som forelægges bestyrelsen. Rapporten indeholder en vurdering af effekten af 
evalueringsforløbet, herunder om de opstillede mål blev nået. Dele af nøgleområdet kan 
efterfølgende indarbejdes i den almindelige årlige evalueringscyklus, således at kvaliteten kan 
følges og udvikles også fremover. 
 
 
Mulige kandidater til nøgleområder kunne være:  

• Elevernes studiekompetencer 
• Elevindflydelse i undervisningen 
• Gennemførelsesvejledning og elevernes frafald 
• Lærersamarbejde 
• Lærernes efteruddannelse 
• Særlige funktionsenheder på skolen (rengøring, kantine, sekretariat) 
• Organisering af ledelsen 

 
Se flere emner i vejledningen til kvalitetsbekendtgørelsen. 
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Paderup Gymnasium 

 
 
 

Evalueringsrapporter maj 2007. 
De 4 regelmæssige evalueringer. 

 
 
 

Arbejdet med studieplanen   side 2 

Grundforløbet   side 5 

Undervisningen   side 7 

Evalueringen af den enkelte elev  side 8 

 

 

Bilag 

Undersøgelse af Lectio   bilag A   

Undersøgelse af grundforløbet 2005 og 2006 bilag B 

Evalueringsmodeller ”mini-midi-maxi”  bilag C 

”Skoleevaluering” 2007   bilag D 
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Regelmæssige evalueringer maj 2007 

 
Arbejdet med studieplanen. 
 
Evalueringsrapport 
Paderup Gymnasium har i de 2 første år med gymnasiereformen anvendt et elektronisk studieplan-
værktøj fra firmaet UNI-C. Programmet blev først færdigt i løbet af det første år 2005-2006. Erfa-
ringerne med værktøjet har været blandede. I skemaet på næste side er erfaringerne ridset op under 
de enkelte formål nævnt i kvalitetssystemet. Erfaringerne er opsamlet i ledelsen i løbet af perioden, 
dels fra elevrådet og pædagogisk råd, dels fra lærerteamenes ”teamdag” d. 3. maj 2007.  
 
Konklusion ud fra evalueringen er, at det hidtil anvendte elektroniske værktøj har været oplevet 
som omstændeligt at anvende. Samtidig har arbejdet med at registrere især AT-forløb og elevkom-
petencer været oplevet som for krævende i forhold til den begrænsede anvendelse af resultaterne.  
 
Overordnet set har studieplanen som redskab været en succes for så vidt angår registrering af af-
holdt undervisning, men den har ikke levet op til intentionerne omkring anvendelsen som planlæg-
ningsværktøj. 
 
Statistikken over gennemførelsen af undervisningen i skoleåret 2006-2007 viser at der gennemsnit-
ligt over alle tre årgange afvikles 97 % af den planlagte undervisning. Variationerne fra klasse til 
klasse er meget små, og den mindste gennemsnitlige afviklingsprocent for en klasse er således 94 
%, mens den største er 100 %.  
 
 
Handlingsplan 
Som konsekvens heraf besluttede ledelsen i april at skifte elektronisk studieplanværktøj i forbindel-
se med et generelt skifte til systemet ”Lectio”. Lectio er en samlet administrationsplatform til un-
dervisningsplanlægning (”ugeskemaer”), studieplan, karaktergivning, forsømmelsesregistrering mv. 
Elevrådet udtrykte i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen ønske om at skifte til netop 
Lectio, som de fleste andre gymnasier benytter allerede. 
 
Lectio’s studieplan vurderes som meget enkel at bruge, både for lærere og elever. I en aktuel rap-
port over anvendelsen af Lectio (i Gymnasieskolen nr. 9, 2007, se bilag A) konkluderes at systemet 
har medført en positiv kvalitetsudvikling. Det fremhæves samtidig, at der er behov for lokale ret-
ningslinjer for brugen af systemet. 
 
Paderup Gymnasiums retningslinjer for brugen af Lectio skal indbygges i en ny IT-strategi, som 
skal afløse den nuværende, der er fra 2003. IT-strategien skal drøftes i MED-udvalget til august. I 
strategien for brugen af studieplanprogrammet skal endvidere indarbejdes resultaterne fra rapporten 
om lettelser i det administrative arbejde, den såkaldte ”Monsterrapport”, udarbejdet af ministeriet i 
samarbejde med Rektorforeningen og Gymnasieskolernes Lærerforening.  
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Formål nævnt i ”Kvalitetssystemet 
for Paderup Gymnasium”, juni 
2006. 

Beskrivelse af erfaringer 

Planlægning og gennemførelse af 
undervisningen for de enkelte klasser 
og hold, Jf. § 107. Til det brug udar-
bejder sekretariatet en årlig statistik 
over gennemført undervisning.  

Gennemførelsesstatistikken viser, at der gennemsnitligt 
over alle tre årgange afvikles 97 % af den planlagte un-
dervisning. Det er et meget tilfredsstillende resultat. 
 
I 1g-klasserne varierer procenten fra 94 % til 99 %, i 2g-
klasserne fra 97 % til 100 %, og i 3g-klasserne fra 95 % til 
98 %.  

Studieplanen som oplysningsredskab 
for elever, elevteam og lærerteam, 
ledelse og omverden. 

Studieplanen lever op til målet for så vidt angår oplysnin-
ger om den afholdte undervisning, bl.a. til brug for eksa-
men. 

Studieplanen som udviklingsredskab 
for klassens undervisning. 

Fungerer mindre godt. Studieplanredskabet er for om-
stændeligt at benytte til oversigter over undervisning i 
flere fag på en gang. Lærerteamet benytter sig i stedet af 
den viden, de har fra klassemøderne og fra samtaler med 
de enkelte lærere. 

Arbejdet med elevkompetencer. 

Studieplanprogrammets funktionalitet med ”afkrydsning” 
af de kompetencer, der arbejdes med i de enkelte under-
visningsforløb, er ikke særligt anvendeligt for lærertea-
mets arbejde med elevkompetencer og progression. 

Skriftligt arbejde 

Elevtid til skriftligt arbejde i forbindelse med AT fordeles af 
lærerteamet ud fra emnerne og lærernes ønsker. Studie-
planprogrammet anvendes ikke hertil. Skriftligt arbejde i 
det enkelte fag indgår i fagets forløbsbeskrivelser, men 
der kan ikke meningsfuldt genereres et samlet overblik 
herover. Lærerteamets viden indhentes fra klassemøder 
og samtaler med faglærerne.   

Arbejdet med flerfaglige forløb i AT 
(for studieretningsforløbets vedkom-
mende). 

Lærerteamene har indtil nu haft opgaven med at indtaste 
beskrivelserne af AT-forløbene, men det vurderes at være 
klart mere hensigtsmæssigt at faglærerne hver især ind-
taster de dele, der hører til i de respektive fag. 

Undervisningsbeskrivelser 
Studieplanprogrammet frembringer undervisningsbeskri-
velserne automatisk ud fra de indtastede forløb, hvilket 
vurderes at fungere udmærket. 

Elevernes indflydelse på studiepla-
nen 

Eleverne har indflydelse på undervisningen i de enkelte 
fag, så at sige forud for fastlæggelse og indtastning i stu-
dieplanen. Hvad angår AT-forløbene viser praksis at det 
er svært for eleverne at få indflydelse på emnerne og de 
deltagende fag – dertil er der for mange andre hensyn at 
tage. Derimod er der gode muligheder for at eleverne via 
elevteamet kan få indflydelse på de anvendte arbejdsfor-
mer og derigennem på kompetenceudviklingen. 
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Regelmæssige evalueringer maj 2007 

Grundforløbet 
 
Evalueringsrapport 
I både 2006 og 2007 har der blandt alle elever været foretaget en spørgeskema-undersøgelse om 
bl.a. grundforløbet og de enkelte dele heri. Resultaterne fra 2005-2006 og 2006-2007 er vedlagt 
som bilag B. På næste side er resultaterne af de to undersøgelser sammenlignet for udvalgte spørgs-
mål.  
 
Evalueringerne viser, at eleverne generelt mener at grundforløbet gør dem mere afklarede med hen-
syn til valg af studieretning, hvilket var et af reformens vigtigste formål med grundforløbet. I skole-
året 2006-2007 er det 60 %, der er enige heri og kun 14 %, der er uenige. Andelen af enige er steget 
i forhold til det første skoleår. Eleverne mener i begge skoleår ikke, at arbejdsbelastningen er for 
stor.  
 
Der er en meget markant stigning fra 2005-2006 til 2006-2007 i vurderingen af omfanget af de 
tværfaglige forløb i forhold til omfanget af ”almindelig” undervisning. Andelen af elever, der mener 
at de tværfaglige forløb var for stort, er faldet fra 60 % til 19 %, og andelen, der er uenige heri er 
steget fra 19 % til 40 %. Denne udvikling kan helt sikkert tilskrives, at omfanget af almen studie-
forberedelse ifølge bekendtgørelsen er sænket fra 20 % af al undervisning til ca. 10 % af al under-
visning i grundforløbet.  
 
Med hensyn til planlægning og indhold i de tværfaglige forløb viser evalueringerne en markant 
stigning i tilfredsheden med almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, medens 
tilfredsheden med almen studieforberedelse i begge undersøgelser ligger på et pænt niveau med ca. 
60% tilfredse og 16% utilfredse.  
 
Drøftelserne på lærernes ”teamdag” d. 3. maj viste, at lærerne mener, at en del almen studieforbere-
delse i grundforløbet med fordel kan flyttes til senere i gymnasieforløbet. Lærerne mener generelt, 
at der er for hyppige afbrydelser i den almindelige undervisning som følge af de tværfaglige forløb. 
Det er ikke de enkelte tværfaglige forløb der er problemet, men antallet og fordelingen af dem hen 
over grundforløbet. 
 
Som afslutning på grundforløbet i 2005-2006 afholdtes en ”årsprøve” for eleverne i almen studie-
forberedelse, organiseret som en mundtlig gruppesamtale med 2 af klassens lærere. Evalueringen af 
grundforløbet viser en udmærket tilfredshed med prøveformen (sp. 14-16), men eleverne mener 
tilsyneladende ikke prøven giver mening i et udviklingsperspektiv frem mod de kommende forløb i 
almen studieforberedelse (sp. 17). Kun ca. 40% er enige i, at de kan bruge prøven i deres egne ud-
vikling i forhold til almen studieforberedelse. 
 
Handlingsplan 
Ud fra de foretagne evalueringer vil Paderup Gymnasium fortsætte med den nuværende indarbejde-
de planlægning af almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Almen sprogforståelse 
ligger i perioden mellem sommerferien og efterårsferien, og varetages af latin, dansk og alle sprog-
fagene i forening. Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele efteråret, og er strukture-
ret i emneforløb fælles for alle fire involverede fag. 
 
Med hensyn til almen studieforberedelse vil Paderup Gymnasium sænke antallet af forløb (”AT-
uger”) i grundforløbet fra 2 til 1. Det samlede omfang af almen studieforberedelse i hele gymnasie-
forløbet forbliver uændret på 10% af undervisningen. Den afsluttende interne prøve efter grundfor-
løbet i almen studieforberedelse afskaffes fra og med skoleåret 2006-2007, som følge af forslagene 
fra ministeriets rapport om lettelser og den foretagen evaluering blandt eleverne i foråret 2006. 
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Spørgeskema-undersøgelse blandt alle elever om grundforløbet. 
Sammenligning af svarene i 2005-2006 og 2006-2007 på udvalgte spørgsmål. 
 
Udsagn Svarmuligheder 2005-2006 2006-2007 

”Helt enig” + ”enig” 40 % 58 % 

”Neutral” 40 % 28 % 
Jeg er efter grundforløbet mere afklaret 
med hensyn til studieretningsvalg end jeg 
var før. ”Uenig + helt uenig” 20 % 14 % 

”Helt enig” + ”enig” 15 % 13 % 

”Neutral” 48 % 53 % 
Arbejdsbelastningen (=lektiemængden) i 
grundforløbet var for stor. 

”Uenig + helt uenig” 37 % 34 % 

”Helt enig” + ”enig” 60 % 19 % 

”Neutral” 22 % 41 % 

Omfanget af de flerfaglige forløb (almen 
studieforberedelse, almen sprogforståelse 
og naturvidenskabeligt grundforløb) i for-
hold til omfanget af ”almindelige” timer i 
fagene var for stort. ”Uenig + helt uenig” 19 % 40 % 

”Helt enig” + ”enig” 62 % 60 %  

”Neutral” 20 % 26 % 
Det var god planlægning, at almen studie-
forberedelse blev afviklet som koncentre-
rede forløb af en hel uges varighed. ”Uenig + helt uenig” 18 % 14 % 

”Helt enig” + ”enig” 57 % 54 % 

”Neutral” 27 % 29 % 

Almen studieforberedelse har givet mig en 
klar forståelse af forskellene mellem natur-
videnskabelige, samfundsvidenskabelige 
og humanistiske fags indhold og metoder.  ”Uenig + helt uenig” 16 % 17 % 

”Helt enig” + ”enig” 38 % 71 % 

”Neutral” 21 % 12 % 
Det var god planlægning, at almen sprog-
forståelse blev afviklet af latin, dansk og 
alle sprogfagene på skift. ”Uenig + helt uenig” 41 % 17 % 

”Helt enig” + ”enig” 27 % 64 % 

”Neutral” 29 % 30 % 
Fordelingen af de grammatiske og sprog-
historiske emner på de involverede fag 
forekom logisk. ”Uenig + helt uenig” 44 % 6 % 

”Helt enig” + ”enig” 37 % 57 % 

”Neutral” 21 % 23 % 

Det var god planlægning, at naturviden-
skabeligt grundforløb blev afviklet af 2-3 
lærere i forløb, som strakte sig over hele 
grundforløbet. ”Uenig + helt uenig” 42 % 20 % 

”Helt enig” + ”enig” 49 % 63 % 

”Neutral” 25 % 17 % 
Sammenhængen mellem de involverede 
fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi, 
var tydelig. ”Uenig + helt uenig” 26 % 20 % 
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Regelmæssige evalueringer maj 2007 

 
Undervisningen 
 
Evalueringsrapport 
Pædagogisk udvalg udarbejdede i starten af efteråret 2006 tre modeller til undervisningsevaluering. 
De tre modeller kaldes for hhv. ”mini”, ”midi” og ”maxi”, og er vedlagt som bilag C. Alle 3 skema-
er kan udfyldes elektronisk v.hj.a. Paderup Gymnasiums evalueringsprogram. Lærerne har givet en 
tilbagemelding på valget af model til undervisningsevalueringen i efteråret. Resultatet ser således 
ud: Mini 60 %, Midi 22 %, Maxi 18 %. Resultatet vurderes som et tegn på at de tre modeller opfyl-
der behovene. Andelen af ”midi” og ”maxi” formodes at stige lidt, efterhånden som elever og lære-
re får erfaring i at anvende undervisningsevaluering. De skriftlige resultater af de enkelte evaluerin-
ger opbevares af eleverne og læreren i den enkelte klasse/hold. 
 
Eleverne har i en spørgeskemaundersøgelse i marts/april svaret på spørgsmål om undervisningseva-
luering samt om undervisningen generelt, den såkaldte ”skoleevaluering”. Resultaterne er vedlagt 
som bilag D. Undersøgelsen viser generelt meget stor tilfredshed med undervisningen. 90% af ele-
verne synes således at undervisningen på Paderup Gymnasium generelt er god, og 93% synes at det 
faglige udbytte er godt. Kun på udsagnet ”Undervisningen er spændende og afvekslende” er til-
fredsheden lavere, men dog stadig på 61%. 
 
Eleverne har også svaret på en række spørgsmål om klimaet mellem elever og lærere og om elever-
nes indflydelse på undervisningen. Spørgsmålene supplerer den lovpligtige undervisningsmiljøvur-
dering (UMV), som blev foretaget i slutningen af 2006 og er afrapporteret særskilt. Tilfredsheden 
med klimaet mellem elever og lærere og mellem elever indbyrdes er på ca. 90%.  
 
Med hensyn til undervisningsevaluering synes 74% af eleverne at det er en god ide, medens 52% af 
eleverne synes, at det er med til at gøre undervisningen god. 59% af eleverne mener at undervis-
ningsevalueringen giver eleverne indflydelse på undervisningens planlægning og tilrettelæggelse. 
 
Handlingsplan 
Paderup Gymnasium fortsætter i skoleåret 2007-2008 med de samme tre modeller for undervis-
ningsevaluering. Det er fortsat obligatorisk for den enkelte klasse og lærer at foretage en undervis-
ningsevaluering i efterårssemesteret 2007, medens det gøres valgfrit, om man vil foretage en opføl-
gende evaluering i forårssemesteret 2008. Valget skal træffes af elever og lærer i fællesskab, og ved 
uenighed skal evalueringen foretages. 
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Regelmæssige evalueringer maj 2007 

 
 
Evalueringen af den enkelte elev 
 
Evalueringsrapport 
De tre årlige karaktergivninger ifølge bekendtgørelsen kører planmæssigt. Lærerteamene har ønsket 
at den tilhørende drøftelse mellem klassens lærere alle tre gange finder sted i form af et traditionelt 
lærerforsamlingsmøde. Erfaringerne med at lade efterårets drøftelse finde sted som et lærerteam-
styret klassemøde viser, at denne model har en del planlægningsmæssige ulemper i form af både 
mange mødedage og ”overlap” for den enkelte lærer og de tilknyttede inspektorer.   
 
Kompetencesamtalerne med eleverne har i skoleåret 2005-2006 været varetaget af teamlærere og 
studievejledere i 1.g. I spørgeskemaundersøgelsen foretaget i marts/april (se bilag XX) svarer 58% 
af eleverne, at de har udbytte af samtalerne, og 16% at de ikke har. 59% af eleverne svarer, at én 
kompetencesamtale om året er passende, medens 38% svarer at det er for lidt. 
 
Ministeriets rapport om lettelser i gymnasiereformen åbner for muligheden at undlade ”afkrydsnin-
gerne” af kompetencearbejdet i studieplanen, som var en del af begrundelsen for at lade lærerteamet 
stå for kompetencesamtalerne. 
 
Handlingsplan 
Lærernes og ledelsens drøftelse af den enkelte elevs standpunkt ovenpå karaktergivningerne finder 
sted i form at traditionelle lærerforsamlingsmøder tre gange årligt. 
 
Kompetencesamtalerne bibeholdes en gang årligt og overgår til at varetages udelukkende af klas-
sens studievejleder. Samtalerne kan dermed indgå som et vigtigt element i en samlet indsats for at 
minimere frafald. 
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Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Undervisningsmiljøvurdering (Orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 6.1 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 

Bilag 6.2 Resultat af UMV december 2006 på Paderup Gymnasium  

Bilag 6.3 Beskrivelse og handlingsplan april 2007 

  

Ifølge kapitel 3 i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, bilag 6.1, skal alle 
gymnasier fra 2001 mindst en gang hvert 3. år foretage en undervisningsmiljøvurde-
ring (UMV). Resultatet skal følges op af en beskrivelse af problemerne og en hand-
lingsplan. 
 
På Paderup Gymnasium gennemførtes en UMV første gang i 2004, og anden gang i 
december 2006. Resultatet af den seneste undersøgelse er vedlagt som bilag 6.2, svar-
procenten blandt alle gymnasiets elever var på 75,5 %.  
 
Overordnet set er undersøgelsens resultat meget tilfredsstillende. Det er bl.a. værd at 
bemærke, at 97 % af eleverne erklærer sig enige i, at de har det godt på Paderup Gym-
nasium. Også klimaet mellem elever, lærere og ledelse får gode karakterer i undersø-
gelsen: 97 % mener at forholdet mellem elever og lærere generelt er godt, 94 % mener 
at forholdet mellem elever og skoleledelsen generelt er godt, 97 % mener at forholdet 
mellem elever og kontorpersonalet generelt er godt. 
 
Elevrådet har på 3 møder behandlet undersøgelsesresultatet, og har sammen med le-
delsen udarbejdet en beskrivelse af de vigtigste problemer og en tilhørende handlings-
plan, bilag 6.3. Elevrådet godkendte d. 10. april beskrivelsen og handlingsplanen. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager undervisningsmiljøvurderingen til efterretning. 



Lov om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

Kapitel 1 

Rettigheder og pligter 

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har 
ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler 
og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes 
muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets 
psykiske og æstetiske miljø. 

    Stk. 2. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for 
uddannelsesstedet, skal sørge for, at de krav, der er omtalt i stk. 1, bliver 
opfyldt. 

    Stk. 3. Eleverne og de studerende m.fl. skal medvirke til og samarbejde med 
ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og 
herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt 
undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt. 

    Stk. 4. Undtaget fra loven er undervisning, der udføres som led i uddannelse af 
forsvarets militære personel i forbindelse med egentlig militærtjeneste, samt 
undervisning, der foregår om bord på krigsskibe og troppetransportskibe. 
Undtaget er tillige undervisning inden for søfart og fiskeri bortset fra undervisning 
i forbindelse med lastning og losning af skibe, værftsarbejde om bord i skibe, og 
hvad der må sidestilles hermed. 

Kapitel 2 

Dansk Center for Undervisningsmiljø 

§ 2. Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettes som en statslig institution, der 
har til formål at medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i 
Danmark, herunder til at yde vejledning og rådgivning til elever og studerende 
samt uddannelsessteder og myndigheder i undervisningsmiljøspørgsmål. 

    Stk. 2. Centret samler og systematiserer viden om regler og praksis af 
betydning for undervisningsmiljøet og stiller den indsamlede viden til rådighed for 
offentligheden. 

    Stk. 3. Centret er forum for dialog om og udvikling af et godt 
undervisningsmiljø i Danmark og kan tage initiativer med hensyn til ethvert 
spørgsmål, som det finder af betydning for undervisningsmiljøet, og udtale sig 
herom over for den myndighed, hvorunder det overordnede ansvar for 
spørgsmålet hører. Centret kan beskæftige sig med de tilsvarende spørgsmål 
vedrørende sikkerhed og sundhed for børn i dagtilbud, jf. lov om social service. 



    Stk. 4. Centret afgiver hvert år en beretning om sit arbejde. Beretningen skal 
indeholde centrets vurderinger af udviklingen inden for 
undervisningsmiljøområdet og om de ændringer, som det finder ønskelige. 
Beretningen sendes til ministrene for de undervisningsområder, der er omfattet af 
beretningen. Centret offentliggør samtidig beretningen. 

§ 3. Dansk Center for Undervisningsmiljø ledes af en bestyrelse. 

    Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand og 14 andre medlemmer, der 
beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde: 

1) Fem medlemmer, der beskikkes efter indstilling fra organisationer og 
foreninger, der repræsenterer elever og studerende m.v. 

2) Et medlem, der beskikkes efter indstilling fra Skole og Samfund 

3) Et medlem, der beskikkes efter indstilling fra Danske 
Underviserorganisationers Samråd. 

4) Syv medlemmer, der beskikkes efter indstilling fra organisationer og 
foreninger m.v., der repræsenterer ejerne af uddannelsesstederne. 

    Stk. 3. Bestyrelsen beskikkes for en toårig periode, idet formanden dog 
beskikkes for fire år. Genbeskikkelse kan finde sted. 

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter centrets vedtægt. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden. 

    Stk. 5. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centret og fastlægger 
centrets virksomhed. 

    Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets daglige leder efter 
undervisningsministerens godkendelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger 
centrets øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til at ansætte og 
afskedige personalet. 

Kapitel 3 

Deltagelse i uddannelsesstedets sikkerhedsarbejde 

§ 4. Elever, studerende og andre deltagere har ret til at vælge 
undervisningsmiljørepræsentanter til at varetage deres interesser over for 
uddannelsesstedets ledelse med hensyn til opfyldelse af bestemmelserne i § 1. 
Uddannelsesstedets ledelse kan tillade, at elever og studerende m.fl. tillægges 
mere vidtgående indflydelse på undervisningsstedets undervisningsmiljø. 

    Stk. 2. Eleverne m.fl. kan vælge to repræsentanter til hver sikkerhedsgruppe, 
der er dannet på uddannelsesstedet i henhold til lov om arbejdsmiljø, og som 
beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet. 

    Stk. 3. Eleverne m.fl. varetager selv valget og opstillingen af repræsentanter. 
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom og kan fastsætte, 
at undervisningsmiljørepræsentanterne kan udpeges af elevrådet eller de 
studerendes råd, hvor sådanne findes. 



§ 5. Undervisningsmiljørepræsentanterne deltager i uddannelsesstedets 
sikkerheds- og sundhedsarbejde, når der behandles forhold af betydning for 
elevers og studerendes undervisningsmiljø.  

Kapitel 4 

Undervisningsmiljøvurdering 

§ 6. Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig 
undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt 
forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. 

    Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på 
uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. 

    Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, 
der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 

§ 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer: 

1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske 
undervisningsmiljø, 

2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer, 

3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og 
rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og 

4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

    Stk. 2. Uddannelsesstedets ledelse skal inddrage 
undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen. 

Kapitel 5 

Ikrafttræden m.v. 

§ 8. Loven træder i kraft den 1. august 2001. 

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

Givet på Christiansborg Slot, den 14. marts 2001 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

Margrethe R. 

 



Fællesarealer generelt - 1. Jeg har gode muligheder for at sætte mig i fred og ro 

  

Fællesarealer generelt - 2. Fællesarealernes tilstand er tilfredsstillende 

  

Fællesarealer generelt - 3. Gangenes udsmykning er passende 

  

Fællesarealer generelt - 4. Fællesarealerne er pæne og ryddelige 

  

Fællesarealer generelt - 5. Temperaturen i kantinen er passende 

  

Undervisningslokaler - 6. Jeg generes ikke af udefrakommende støj 
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Undervisningslokaler - 7. Temperaturen er passende 

  

Undervisningslokaler - 8. Udluftningen er passende 

  

Undervisningslokaler - 9. Inventaret er funktionelt 

  

Undervisningslokaler - 10. Udsmykningen i undervisningslokalerne er passende 

  

Undervisningslokaler - 11. Antallet af elever i klasserne er i orden 

  

Undervisningslokaler - 12. Undervisningslokalerne er pæne og ryddelige 
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Toiletforholdene - 13. Toiletforholdene er generelt tilfredsstillende 

  

Kantinen - 14. Det er udmærket at opholde sig i kantinen 

  

Kantinen - 15. Kantinens udvalg er i orden 

  

Kantinen - 16. Priserne er passende 

  

Idrætsfaciliteter - 17. Redskaber og bolde mm. er tilfredsstillende 

  

Idrætsfaciliteter - 18. Indeklimaet i hallen er tilfredsstillende 
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Idrætsfaciliteter - 19. De udendørs arealer fungerer godt 

  

IT-udstyr - 20. First Class fungerer tilfredsstillende 

  

IT-udstyr - 21. Gas-Web fungerer tilfredsstillende 

  

IT-udstyr - 22. Jeg ser altid mit skema på gas-web 

  

IT-udstyr - 23. Skolens bestand af computere er tilfredsstillende 

  

Information - 24. Informationsniveauet til eleverne er tilfredsstillende 
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Information - 25. Højttaleranlægget fungerer tilfredsstillende 

  

Information - 26. Skolens hjemmeside og nyhedsbrev er gode 

  

Generelt - 27. Jeg passer godt på skolen 

  

Generelt - 28. Jeg kender til skolens fritidstilbud 

  

Generelt - 29. Skolen har gode fritidstilbud 

  

Fester og café - arrangementer - 31. Festkulturen er tilfredsstillende 
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Fester og café - arrangementer - 32. Fredagscafeerne er tilfredsstillende 

  

Forholdet mellem lærere og elever - 33. Der er gensidig respekt mellem lærere og elever 

  

Forholdet mellem lærere og elever - 34. Forholdet mellem lærere og elever er generelt godt 

  

Forholdet mellem lærere og elever - 35. Det er nemt at tale med lærerne om sine problemer 

  

Generelle forhold - 36. Skoleledelsen tager eleverne alvorligt 

  

Generelle forhold - 37. Forholdet mellem elever og skolens ledelse er generelt godt 
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Generelle forhold - 38. Forholdet mellem elever og kontorpersonale er generelt godt 

  

Generelle forhold - 39. Morgensamlingerne er udmærkede 

  

Generelle forhold - 40. Jeg har det generelt godt på Paderup Gymnasium 

  

Studievejledning - 41. Forholdet til min studievejleder er godt 

  

Studievejledning - 42. Jeg er tilfreds med den vejledning, jeg får af min studievejleder 

  

Studievejledning - 43. Jeg er tilfreds med den vejledning, jeg får af Studievalg Østjylland 
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Elevråd - 44. Jeg er tilfreds med elevrådets arbejde 

  

Elevråd - 45. Elevrådets synlighed blandt eleverne er tilfredsstillende 

  

Operation Dagsværk - 46. Informationen om operation dagsværk er tilfredsstillende 

  

Operation Dagsværk - 47. Jeg overvejer altid seriøst at tilmelde mig et arbejde på OD-dagen 

  

Skolens ordensregler - 48. Jeg kender skolens ordensregler 

  

Skolens ordensregler - 49. Ordensreglerne er tilfredsstillende 
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Paderup Gymnasium 
 

Beskrivelse af undervisningsmiljøproblemer og handlingsplan efter UMV-06. 
 
Renholdelse af klasseværelser og fællesarealer. 
Der er visse steder på gymnasiet et problem med at holde klasseværelser og især fællesarealer rene i 
løbet af skoledagen. Problemet viser sig især efter spisepausen, hvor der kan være gener for gruppe-
arbejde i fællesarealerne pga. efterladenskaber fra spisning. I første omgang forsøges problemet løst 
med en holdningskampagne, for at få eleverne til at tænke over konsekvenserne for andre elever ved 
ikke at rydde godt nok op efter sig. 
 
Udluftning i klasseværelser. 
I mange klasseværelser er luften blevet ”tung” efter en lektion, hvor lokalet har været fyldt med 
elever. Dette påvirker starten på næste lektion. Problemet er, at der ikke alle steder bliver luftet godt 
nok ud i frikvartererne. I første omgang forsøges problemet løst med en holdningskampagne, for at 
få eleverne/lærerne til at åbne vinduerne i frikvartererne, og huske at lukke dem igen. 
 
Toiletforhold i hjemstavnene. 
Flere elever klager over, at toiletterne ikke bliver holdt ordentligt rene i løbet af en skoledag, samt 
at toiletpapiret ikke er af samme kvalitet som andre steder på gymnasiet, herunder lærerværelset. 
Problemet med ”ryddeligheden” af toiletterne forsøges løst med at medtage ”toilet-opførsel” i en 
holdningskampagne. Problemet med toiletpapiret løses ved at forsyne alle toiletter på gymnasiet 
med samme slags toiletpapir som på lærerværelset. 
 
Skoleskemaet på nettet. 
Mange elever klager over at det program, der gør det muligt for elever og lærere at læse skoleske-
maet på nettet, for ofte er ude af drift eller er meget langsomt. Problemet skyldes komplicerede for-
hold omkring de jævnlige opdateringer af programmet, samt net-nedbrud hos det firma, der huser 
serveren. Senere på foråret iværksættes en undersøgelse af alternative programmer til erstatning for 
det nuværende ”gasweb”. Elevrådet inddrages i den del af undersøgelsen, der drejer sig brugerfla-
den for elever. Målet er at have en afklaring så tidligt, at et eventuelt nyt program kan tages i brug 
til næste skoleår. 
 
Højttalersystemet. 
Mange elever klager over lydkvaliteten af højttalersystemet. Det er ofte svært at høre i klasser og 
hjemstavne, når der kommer beskeder fra kontoret. Og ofte ”sætter systemet ud”, så beskeden efter 
varslingstonen slet ikke kommer. Højttalersystemet er fra skolens start. Først i næste skoleår iværk-
sættes en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at reparere det nuværende system, og af hvad et 
nyt system vil koste. Der skal i samme forbindelse undersøges muligheden for at skifte til et system 
med beskeder via storskærme placeret rundt omkring på skolen, til erstatning for mundtlige beske-
der. Elevrådet inddrages i undersøgelsen. 
 
 

Godkendt på elevrådsmødet d. 10. april 2007. 
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Sagsfremstilling 
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Udbud af studieretninger og valgfag (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 7.1 
Kapitel 5 fra bekendtgørelse nr. 1343 af 08/12/2006 om  
uddannelsen til studentereksamen 

Bilag 7.2 Paderups side fra sidste års ”ungehæfte”. 

Bilag 7.3 Forslag til udbud af studieretninger og valgfag 2008 
 
Ifølge bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen, Kapitel 5 § 50, skal sko-
lens udbud af studieretninger og valgfag være offentliggjort senest d. 1. december 
2007, forud for søgefristen d. 15. marts 2008. Se bilag 7.1. 
 
Gymnasierne i Region Midtjylland fortsætter foreløbig et år mere med den hidtidige 
amtslige model med trykte hæfter, det såkaldte ”unge-hæfte”, som uddeles til alle 9. og 
10. klasses elever på folkeskolerne. Hæftet indeholder oplysninger om alle ungdoms-
uddannelserne i området, som for vores vedkommende er det gamle Århus Amt. Un-
gehæftet findes elektronisk på www.vilduvidere.dk. I bilag 7.2 er vedlagt sidste års 
udgave af siden om Paderup Gymnasium. Næste udgave af unge-hæftet udkommer i 
oktober 2007 og deadline er i starten af august. 
  
Der er i bilag 7.3 vedlagt et forslag til udbud for studieretninger og valgfag for 2008. 
Der i forhold til det hidtidige udbud foreslået 2 ændringer i studieretningerne: I studie-
retningen med Biologi og Matematik, hvor det 3. fag nu foreslås fastsat til Kemi, og i 
studieretningen med Musik og Matematik, hvor det 3. fag nu ikke længere er bundet til 
at være naturvidenskabeligt. Der er ikke foreslået nogen ændringer i udbuddet af valg-
fag. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender forslaget til udbud af studieretninger og valgfag.  

 



Fra BEK nr. 1343 af 08/12/2006: 

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 
(stx-bekendtgørelsen) 

---------------------------------------------------- 

Kapitel 5  

Uddannelsens styring  

Klasser og hold  

§ 42. Skolen fastlægger rammerne for oprettelse af klasser og hold, jf. dog § 49.  
Stk. 2. Skolens leder træffer beslutning om fordeling af eleverne i de enkelte klasser, herunder 

grundforløbsklasser, og på hold, jf. dog § 49. Ved fordelingen af elever i klasser i grundforløbet 
skal skolens leder i videst muligt omfang tage hensyn til elevernes forhåndstilkendegivelser om 
studieretning.  

§ 43. Skolens leder kan tillade, at en elev fra en anden gymnasial uddannelse, der har valgt et fag i 
stx-uddannelsen, optages i en eksisterende klasse eller på et eksisterende hold.  

Udbud og oprettelse af studieretninger og fag  

§ 44. Skolen træffer beslutning om sit udbud af studieretninger og valgfag, herunder kriterier for 
oprettelse af studieretninger og valgfag, jf. dog § 49.  

Stk. 2. Skolens le der skal gruppere udbuddet af studieretninger i følgende hovedkategorier: 
Kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Lederen 
afgør ud fra studieretningens to fag på højeste niveau, hvilken hovedkategori en studieretning 
henhører under.  

Stk. 3. Ant allet af forskellige studieretninger skal stå i rimeligt forhold til antallet af skolens 
elever på stx-uddannelsen. Alle offentlige skoler skal dog hver udbyde mindst 4 studieretninger. Af 
disse skal mindst én indeholde mindst to humanistisk-sproglige fag på AA- eller AB-niveau, mindst 
én skal indeholde samfundsfag A, og mindst én skal indeholde matematik A, sammen med fysik på 
mindst B-niveau og kemi på mindst B-niveau.  

Stk. 4. Hver skole skal som obligatoriske kunstneriske fag udbyde mindst to af fagene billedkunst 
C, dramatik C, mediefag, C og musik C.  

Stk. 5. Hvis en skole udbyder stx-uddannelsen på flere forskellige adresser, gælder stk. 3 og 4 for 
alle adresserne.  

§ 45. Hver skole skal som enten studieretningsfag eller valgfag udbyde mindst følgende fag på et 
højere niveau end uddannelsens obligatoriske niveauer:  
1) biologi, fysik og kemi på mindst B-niveau og mindst ét af disse fag på A-niveau,  
2) et begyndersprog på A-niveau,  
3) et fortsættersprog på A-niveau,  
4) et kunstnerisk fag på mindst B-niveau,  
5) matematik A og  
6) samfundsfag A.  



Stk. 2. Skolens leder skal ved udbuddet sikre, at eleverne får mulighed for at sammensætte 
uddannelsen, så den opfylder kravene hertil i denne bekendtgørelse.  

Stk. 3. Skolen skal i samarbejde med de andre skoler i det forpligtende samarbejde, som skolen 
deltager i, sikre, at der inden for det geografiske område udbydes undervisning i alle de fag, som 
kræves for at kunne søge optagelse på videregående uddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang, 
indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser og bekendtgørelse om adgang m.v. 
ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).  

Stk. 4. Skolen skal i samarbejde med de andre skoler i det forpligtende samarbejde, som skolen 
deltager i, sikre, at der inden for det geografiske område udbydes mindst et klassisk sprog på C-
niveau eller derover.  

Stk. 5. Hvis en skole udbyder stx-uddannelsen på flere forskellige adresser, gælder stk. 1 - 2 for 
alle adresserne.  

§ 46. Undervisningsministeren kan pålægge en skole at udbyde og oprette bestemte 
studieretninger, hvis det er nødvendigt for at sikre et bredt spektrum af studieretninger inden for et 
forpligtende samarbejdes geografiske område.  

§ 47. En studieretning må udelukkende navngives med navnene på de to fag på højeste niveau i 
studieretningen, jf. dog stk. 2. Såfremt det ikke er entydigt, hvilke fag der i en studieretning skal 
anses for de to på højeste niveau, afgør skolen selv, hvilke to af studieretningens fag der tilsammen 
skal udgøre navnet.  

Stk. 2. Skolen må gerne på sin hjemmeside, på informationsmøder og i informationsbrochurer 
informere yderligere om indholdet af og sigtet med de enkelte studieretninger, herunder påtænkte 
niveauer. Informationen skal fokusere på det centrale indhold i den enkelte studieretning og må ikke 
stride mod § 50, stk. 2 og 3.  

§ 48. Antallet af studieretningsklasser skal på den enkelte gymnasieskole altid være mindst lige så 
stort som antallet af grundforløbsklasser.  

Stk. 2. Skolens leder træffer beslutning om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder 
træffe beslutning om oprettelse af blandede studieretningsklasser, jf. § 24. Lederens beslutning kan 
indebære, at ikke alle elevers ønsker om studieretning tilgodeses.  

Stk. 3. På h ver skole skal der som minimum oprettes én studieretning, der indeholder mindst to 
humanistisk-sproglige fag på AA- eller AB-niveau. En studieretning, der består af matematik A 
sammen med fysik på mindst B-niveau og kemi på mindst B-niveau, skal altid oprettes, medmindre 
dette af økonomiske grunde i helt særlige tilfælde ikke er muligt. Såfremt denne sidstnævnte 
studieretning ikke oprettes, skal skolen på anden vis sikre, at eleverne tilbydes de tre fag på de 
nævnte niveauer, og skolen skal samtidig oprette mindst én studieretning, der indeholder mindst et 
naturvidenskabeligt fag på A-niveau (biologi, fysik eller kemi) eller matematik A i kombination 
med biologi, fysik eller kemi på mindst B-niveau.  

Stk. 4. Hvis en skole udbyder stx-uddannelsen på flere forskellige adresser, gælder stk. 1 - 3 for 
alle adresserne.  

§ 49. Valgfag, hvortil der på skoler med maksimalt 400 elever er mindst 7 tilmeldte elever og på 
skoler med mere end 400 elever er mindst 10 tilmeldte elever, skal altid oprettes. Ved skoler med 
både alment gymnasium og hf opgøres det samlede elevtal i de to uddannelser, når det drejer om 
fag, der kan vælges af både gymnasieelever og hf-kursister. Bestemmelsen omfatter ikke elevernes 
obligatoriske valg af 2. fremmedsprog og af kunstnerisk fag.  



Stk. 2. Skolens leder træffer afgørelse om oprettelsen af konkrete valgfag, jf. stk. 1. Lederens 
beslutning kan indebære, at ikke alle elevers ønsker om valgfag tilgodeses. Lederen skal sikre, at 
alle elever kan opfylde kravene til uddannelsen.  

§ 50. Skolens udbud af studieretninger og valgfag mv. skal offentliggøres senest den 1. december 
forud for fristen for ansøgning om optagelse. Udmeldingen sker på skolens hjemmeside og på et 
eventuelt orienteringsmøde for kommende 1.g-elever. Såfremt nogle valgfag kun udbydes i 
forbindelse med visse studieretninger, skal dette fremgå af hjemmesiden.  

Stk. 2. Skolens udmelding skal for den enkelte studieretning indeholde information om, hvilke to 
studieretningsfag der indgår som studieretningens to fag på højeste niveau, jf. § 47, stk. 1, men må 
ikke oplyse fagenes niveau, jf. dog § 47, stk. 2.  

Stk. 3. Skolens udmelding skal endvidere for den enkelte studieretning indeholde oplysning om, 
hvilke eller hvilket fag der påtænkes som mulige eller muligt tredje eller fjerde, jf. § 22, stk. 2-3, 
studieretningsfag.  

§ 51. Skolens leder beslutter, hvilke to af de naturvidenskabelige fag biologi, kemi og 
naturgeografi, der indgår i det enkelte studieretningsforløb, jf. § 9, stk. 1, og hvilke 
naturvidenskabelige fag skolen tilbyder som valgfag på B-niveau. Lederen skal sikre, at der i 
skolens udmelding informeres om begge dele.  

Stk. 2. Skolens udmelding skal endvidere indeholde information om, hvilke fag der udbydes som 
2. fremmedsprog og som obligatoriske kunstneriske fag.  

§ 52. Skolens leder skal senest 1. november i grundforløbet meddele niveauet for de to fag på 
højest niveau i hver studieretning. Samtidig skal lederen meddele niveauerne for de mulige 3. 
studieretningsfag samt de udbudte valgfag og disses niveau.  

Elevens valg af studieretning og valgfag  

§ 53. Skolens leder indhenter tidligst den 1. december i grundforløbet elevernes ønsker om 
studieretning. Eleverne skal mindst kunne vælge mellem alle de studieretninger, skolen udbød i 
forbindelse med elevernes ansøgning om optagelse i gymnasiet.  

Stk. 2. Skolens leder fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden 
for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Lederen beslutter i denne forbindelse, hvilke 
2 af de naturvidenskabelige fag, som skolen har udbudt, der skal indgå i hver enkelt studieretning, 
jf. § 9. Lederen skal sikre, at sammensætningen af elevernes uddannelsesforløb opfylder 
uddannelsens krav.  

Stk. 3. Studieretningsforløbet starter i perioden 2.–20. januar i 1.g. Eleverne skal senest 8 
skoledage før studieretningsforløbets start have besked om, i hvilket omfang deres ønsker er blevet 
opfyldt.  

§ 54. Skolens leder beslutter, hvornår eleverne afgiver ønske om valgfag for det kommende 
skoleår. Ønskerne skal dog være afgivet senest den 15. april, og de kan kun i helt særlige tilfælde og 
efter skolens leders konkrete tilladelse ændres efter den 15. april, jf. § 57.  

Stk. 2. Eleverne skal kunne vælge mellem mindst alle de valgfag, som skolen udbød, da eleverne 
søgte optagelse i gymnasiet. Skolen kan dog beslutte, at visse af de udbudte valgfag kun kan vælges 
i 2.g eller 3.g.  

Stk. 3. Har nogle valgfag alene været udbudt i tilknytning til bestemte studieretninger, har kun de 
elever, der har søgt disse studieretninger, krav på at kunne ønske disse valgfag.  



§ 55 . Skolens leder fordeler eleverne på valghold, så den samlede elevgruppes ønsker inden for 
de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Lederen skal sikre, at sammensætningen af 
elevernes uddannelsesforløb opfylder uddannelsens krav.  

§ 56. Skolens leder kan efter ansøgning tillade, at en elev følger undervisningen i et valgfag på en 
anden gymnasial institution , hvis faget ikke oprettes eller ikke oprettes på det ønskede niveau på 
elevens egen institution, eller hvis skematekniske forhold hindrer, at en elev kan blive optaget på et 
ønsket valghold.  

Stk. 2. Skolens leder kan i ganske særlige tilfælde tillade en elev, der ønsker et valgfag, der indgår 
som specifikt adgangskrav på en videregående uddannelse, og som ikke oprettes på skolen eller 
ikke oprettes på det ønskede niveau, eller hvis skematekniske forhold hindrer, at en elev kan blive 
optaget på et ønsket valghold, at følge undervisning i faget i en anden studieretning. I sådanne 
tilfælde skal eleven følge den plan, der er lagt for undervisningen i faget.  

§ 57. En elev kan efter at have afgivet ønske om valgfag og efter at have fået besked om, hvilke 
valgfag vedkommende har fået, anmode skolens leder om tilladelse til at udskifte et eller flere 
valgfag. Lederen kan give tilladelse hertil, hvis de samlede krav til uddannelsen fortsat opfyldes.  

Stk. 2. Omvalg skal normalt være gennemført, inden undervisningen i valgfaget starter. Omvalg 
kan senest ske 1 måned efter, at undervisningen i valgfaget er startet, medmindre helt særlige 
forhold foreligger.  

Stk. 3. Hvis lederen tillader en elev at skifte valgfag, og skiftet indebærer, at eleven ikke har 
kunnet aflægge en eventuel prøve i faget på et lavere niveau, kan lederen samtidig beslutte, at 
eleven ikke behøver at aflægge prøven på dette lavere niveau. En elev, der skal aflægge denne 
prøve, skal aflægge prøven inden eller snarest muligt efter skiftet.  

§ 58. Såfremt en studieretning på AA-niveau på grund af beskeden søgning ikke kan oprettes, kan 
skolens leder i 1.g i perioden fra 1. december til 20. januar i grundforløbet oprette studieretningen 
på AB-niveau, hvis dette ikke dette strider mod bindingerne, jf. bilag 3. Skolens leder skal samtidig 
tilbyde B-niveaufaget som valgfag på A-niveau.  

Stk. 2. Oprettelse af valghold sker i henhold til reglerne i § 49.  

§ 59. Skolens leder kan i perioden 1. december til 20. januar under følgende betingelser ændre en 
studieretning fra ABB-niveau til AAB-niveau eller fra ABC-niveau til AAC-niveau:  
1) Studieretningen omfatter kun de elever, der som valgfag har ønsket et studieretningsfag på B-

niveau som valgfag på A-niveau.  
2) Elever, der pr. 1. december havde krav på at få et ønsket valgfag, jf. § 49, har fortsat krav herpå.  

Stk. 2. Under tilsvarende betingelser kan lederen ændre en studieretning på ABC-niveau til ABB-
niveau.  
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tik, mediefag, musik, naturgeografi,

samfundsfag.

C-niveau: billedkunst, dramatik, fi-

losofi, mediefag, musik, psykologi.

SKOLEN OG UNDERVISNINGEN
Med sine ca. 450 elever og 55 lærere

har gymnasiet en overskuelig stør-

relse, hvor du har optimale mulig-

heder i din udvikling fra folkeskole-

elev til gymnasieelev og fra gymna-

sieelev til studerende. Udgangs-

punktet er at møde de unge på de-

res eget niveau – funderet i en solid

faglighed. Vi lægger således vægt på

at skabe et miljø, hvor der er gro-

bund for faglig fordybelse, kreativi-

tet, selvstændige initiativer og an-

svarlighed.

Din faglige, sociale og personlige

udvikling er målet for undervisnin-

gen og for gymnasieforløbet som

helhed. Arbejdet hermed sker via

fagene, i samarbejdet mellem fage-

ne, gennem selvstændigt arbejde i

undervisningen samt aktiviteter

uden for undervisningen. 

Skoledagen starter normalt kl. 8.30.

Du vil i hverdagen opleve mange

forskellige undervisningsformer og

faglige samarbejder – afvekslende

med mere kreative fag som billed-

kunst, mediefag, idræt, musik og

drama. Edb, film og video inddra-

ges løbende i undervisningen.

Du vil blive undervist efter et 14-

dages grundskema, hvor alle lektio-

ner er dobbelttimer på 90 minutter.

Derved undgår vi, at du får for

mange forskellige fag på en skole-

dag.

I løbet af skoleåret gennemføres en

række fællestimer, hvor vi får besøg

af forfattere, musikere, teatergrup-

per, politikere, forskere og mange

andre, som kan give inspiration til

elever og lærere.

Vi ser det som et af vore mål at

styrke elevernes forståelse for det

lokale og det internationale sam-

fund. Derfor arrangerer lærerne

sammen med eleverne en række

virksomhedsbesøg, museumsbesøg,

teater- og biografture og kortere

ekskursioner. I løbet af gymnasieti-

den arrangeres en større studietur

til udlandet.

Gennem en velfungerende studie-

vejledning, en fast teamlærerord-

ning samt elevteam forsøger vi at

styrke elevindflydelsen og løse store

og små problemer. Endvidere tilby-

der vi kurser i skriftlig fremstilling

og eksamenstræning samt lektieca-

fé, hvor faglærere og læsepædagog

er til stede.

Paderup Gymnasium lægger vægt

på den kreative dimension i skolens

liv: Store musicalopsætninger, tea-

ter, kor, bands, koncerter, sport, bil-

ledkunstneriske workshops og

kunstudstillinger.

Skolen giver eleverne stor medind-

flydelse. Derfor tilskyndes eleverne

til at deltage aktivt i elevrådet, i 

elevteam og i det samarbejde, der

foregår i skolens forskellige beslut-

tende udvalg og i skolens bestyrelse.

Grundforløbet tilrettelægges sådan,

at du får en tilfredsstillende faglig

og social tryg start på gymnasiefor-

løbet – bl.a. med en række lektio-

ner, hvor eleverne vil møde deres

studievejleder og skolens datavejle-

der, og de vil blive introduceret til

skolens bibliotek og administration. 

Via gymnasiets hjemmeside kan

eleverne følge med i en række for-

hold vedrørende undervisningen.

Her kan man se sit skema, eventu-

elle skemaændringer, vikartimer,

projektperioder etc. Man kan også

følge med i sine fraværsprocenter

og læse sine karakterer. Alle elever

og ansatte har desuden adgang til

gymnasiets intranet, hvor en stor

del af kommunikationen mellem

elever og administration finder

sted. Alle har en privat email-adres-

se via systemet.

Skolen er egnet til kørestolsbrugere.

VIL DU VIDE MERE?
Du er velkommen til at ringe til

gymnasiet på 86416677, hvor du

kan få yderligere oplysninger fra

kontoret eller komme til at tale med

en af skolens studievejledere. Du

kan også besøge skolens hjemmesi-

de på www.paderup-gym.dk

1. skoledag er 14.8.2007.

Paderup Gymnasium er bygget i

1980 og ligger i den sydlige del af

Randers. Bybusserne 4, 7 og 15

samt rutebilerne 115, 211, 213, 214,

217 og 221 kører til skolen.

Skolens undervisningslokaler er

placeret omkring tre såkaldte

“hjemstavne” – én til hver årgang –

som er elevernes opholdsareal. Vi

har en stor sportshal af internatio-

nal størrelse samt fodboldbaner,

håndboldbaner og atletikanlæg.

VALG VED ANSØGNING 
OM OPTAGELSE
2. fremmedsprog. Du skal vælge

tysk som fortsættersprog, spansk

som begyndersprog eller fransk

som begyndersprog.

Kunstneriske fag. Du skal vælge

musik, billedkunst, mediefag eller

dramatik.

Studieretning. Du skal tilkendegive,

hvilken studieretning du forventer

at vælge efter grundforløbet. Skolen

har 9 forskellige studieretninger,

som er nærmere beskrevet på sko-

lens hjemmeside. Studieretningerne

udbydes med de 2 fag på højeste ni-

veau, dvs. AA eller AB niveau.

VALGFAG
Valgfagene ligger fortrinsvis i det 3.

år; skolen udbyder fag på 3 niveau-

er:

A-niveau: fysik, kemi, engelsk, ma-

tematik, samfundsfag, tysk.

B-niveau: billedkunst, biologi, dra-

matik, fysik, idræt, kemi, matema-

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER OG VALGFAG

Matematik A • Fysik og Kemi på mindst B-niveau
2 valgfag

Biologi • Matematik • Kemi, Samfundsfag eller Idræt 
1-2 valgfag

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Samfundsfag •  Matematik • Biologi, Naturgeografi, Fysik 
eller Kemi
1-2 valgfag

Samfundsfag • Engelsk • Mediefag

2 valgfag + 1 naturvidenskabeligt valgfag B

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Tysk fortsætter • Engelsk • Samfundsfag, Filosofi eller Psykologi

1-2 valgfag + 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Spansk begynder • Engelsk • Samfundsfag, Filosofi, Psykologi 
eller Tysk
1-2 valgfag + 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Fransk begynder • Engelsk • Samfundsfag, Filosofi, Psykologi 
eller Tysk
1-2 valgfag + 1 naturvidenskabeligt valgfag B

KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

Musik • Engelsk • Billedkunst, Dramatik eller Mediefag
1 valgfag + 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Musik • Matematik • Biologi, Naturgeografi, Fysik eller Kemi
1 valgfag
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Udbud af studieretninger fra august 2008 
Naturvidenskabelige 

 Matematik A   Fysik B    Kemi  B    

 Biologi   Matematik   Kemi  

 

Sproglige 

 Tysk   Engelsk   Samfundsfag / Filosofi / Psykologi  

 Spansk   Engelsk   Samfundsfag / Filosofi / Psykologi / Tysk  

 Fransk   Engelsk  Samfundsfag / Filosofi / Psykologi / Tysk  

 
Samfundsvidenskabelige 

 Samfundsfag   Matematik  Biologi / Naturgeografi / Fysik / Kemi 

 Samfundsfag   Engelsk  Mediefag    
 

Kunstneriske 

 Musik   Engelsk  Billedkunst / Dramatik / Mediefag  

 Musik   Matematik    
 

Udbud af valgfag fra august 2008 
A-niveau  

  Fysik, Kemi, Engelsk, Matematik, Samfundsfag, Tysk 
 

B-niveau  

  Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Musik, Naturgeografi, 
Samfundsfag, Mediefag, Drama 
 

C-niveau 

  Billedkunst, Drama, Filosofi, Mediefag, Psykologi, Musik 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: JB 

Studie- og ordensregler (høring). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 8.1 
Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordens-
regler i de gymnasiale uddannelser.  

Bilag 8.2 Udkast til studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium. 

  

 
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006, bilag 8.1, skal hvert gymnasium 
have sine egne studie- og ordensregler, som skal medvirke til at opfylde uddannelsens 
formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne.  
 
Studie- og ordensreglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og sam-
vær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke 
foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens 
studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens 
håndtering af elevernes forsømmelser.  
 
Ifølge bekendtgørelsens § 1 fastsætter rektor studie- og ordensreglerne efter høring af 
bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd. 
 
Der er vedlagt et udkast til høring i bestyrelsen, bilag 8.2. Den væsentligste ændring i 
forhold til de nugældende studie- og ordensregler er tydeliggørelsen af partshøring 
efter forvaltningslovens regler ved iværksættelse af sanktioner. Undtaget herfra er de 
såkaldte ”pædagogiske tilrettevisninger”.  
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter udkastet til studie- og ordensregler. 



Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 

BEK nr 1222 af 04/12/2006 (Gældende) 

Lovgivning som forskriften vedrører 
LBK Nr. 444 af 08/05/2007  
LBK Nr. 445 af 08/05/2007  
LBK Nr. 446 af 08/05/2007  

Senere ændringer til forskriften  
Forskriftens fulde tekst  

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale  
uddannelser  

   

I medfør af § 24, stk. 3, og § 25, stk. 2, i lov nr. 95 af 18. februar 2004, om uddannelsen til 
studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 22, stk. 3, og § 23, stk. 2, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 
om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), og § 19, stk. 3, 
og § 20, stk. 2, i lov nr. 97 af 18. februar 2004 om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-
loven) fastsættes:  

§ 1. Studie- og ordensreglerne for den enkelte uddannelsesinstitution (skole) skal medvirke til at 
opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister (i det 
følgende betegnet elever, bortset fra §§ 11-13).  

§ 2. Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring af bestyrelsen, elev- og kursistrådet og 
pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde 
skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage 
i undervisningen, og hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke 
følger skolens studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens 
håndtering af elevernes forsømmelser.  

Stk. 2. Skolens studie- og ordensregler skal fremgå af skolens hjemmeside sammen med øvrige 
oplysninger om skolen.  

Almindelig orden og samvær og aktiv deltagelse i undervisningen  

§ 3. Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.  
Stk. 2. Skolen skal orientere eleverne om studie- og ordensreglerne, herunder om deres pligt til at 

deltage i undervisningen, og om de konsekvenser, det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.  

§ 4. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:  
1) Fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages 

af en tilstedeværende lærer.  
2) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er 

fastsat.  
3) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.  



4) Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst 
udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau).  

5) Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er 
planlagt som en del af undervisningen.  

Stk. 2. En f remmødt elev, der på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke 
kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for 
dele af undervisningen efter skolens leders konkrete vurdering. Skolens leder kan anmode eleven 
om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, 
der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, 
samt elever, der ansøger om fritagelse for undervisningen i idræt.  

Stk. 3. Skolens studie- og ordensregler skal angive, hvornår en elev kan afkræves lægeerklæring, 
og hvem der afholder udgiften hertil.  

§ 5. Skolens leder sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, 
herunder aflevering af skriftlige opgaver.  

Stk. 2. Den enkelte elev skal regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen have mulighed 
for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. 
Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår.  
Stk. 4. For at begrænse fraværet, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, skal skolens 

leder sikre, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser.  

§ 6. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- 
og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.  

Sanktioner  

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over 
for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at 
deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:  
1) Advarsel.  
2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.  
3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen 

registreres som fravær.  
4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende 

klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til 
studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx).  

5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende 
skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder 
træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan 
oprykkes til næste klassetrin.  

6) Bortvisning (udskrivning).  
Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før 

offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 
4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskar akterer), og allerede givne afsluttende 
standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder.  

Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete 
overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.  



§ 8. En s anktion efter § 7, stk. 1, nr. 2-6, kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete 
vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.  

Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til 
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel 
bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.  

Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden 
forudgående skriftlig advarsel.  

Oprykning  

§ 9. Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er 
betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.  

Stk. 2. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af 
undervisningen.  

Stk. 3. En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet, jf. reglerne herom, dvs. 
har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I 
uddannelserne til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk 
eksamen (htx) medregnes standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning.  

Stk. 4. En elev, der har opfyldt beståkravet, jf. stk. 3, men som ikke har aflagt alle de krævede 
prøver mv. som følge af fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i henhold til § 7, stk. 1, nr. 
5, har krav på oprykning, medmindre skolens leder har truffet beslutning om at udskrive eleven.  

§ 10. Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller 
opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende 
evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været 
tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog 
stk. 2.  

Stk. 2. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter skolelederens godkendelse 
få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse 
senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndt 
uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme 
klassetrin, udskrives eleven af skolen.  

Enkeltfagskursister mv.  

§ 11. For kursister, der modtager enkeltfagsundervisning finder bekendtgørelsen tilsvarende 
anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i enkeltfagskursisters særlige forhold.  

§ 12. For selvstuderende, der deltager i laboratoriekurser, finder bekendtgørelsen tilsvarende 
anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i de selvstuderendes særlige forhold.  

§ 13. For kursister i gymnasiale suppleringskurser (GS) finder bekendtgørelsen tilsvarende 
anvendelse med de fravigelser, der er begrundet i disse kursisters særlige forhold.  

Klage  

§ 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, og om at 
nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til § 10 skal følge forvaltningslovens regler.  



Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller 
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra 
afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.  

Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen 
med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give klageren lejlighed til 
inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til 
ministeriet.  

Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning, medmindre 
skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.  

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser  

§ 15. For elever, der har påbegyndt et 2-, 3- eller 4-årigt forløb til stx, hhx eller htx i 2003 eller 
2004, finder denne bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen 2008, inkl. sygeeksamen, 
anvendelse med undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. §§ 9 og 10. Det samme gælder for 
elever, der har påbegyndt stx-uddannelsen tilrettelagt som studenterkursus i 2003, 2004 eller 2005.  

Stk. 2. For elever, der har påbegyndt det 2-årige hf-forløb i 2003 eller 2004, finder denne 
bekendtgørelse indtil sommereksamensterminen i 2007, inkl. sygeeksamen, anvendelse med 
undtagelse af fraværs- og oprykningsreglerne, jf. §§ 9 og 10.  

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2006.  
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1249 af 13. december 2004 om studie- og ordensregler i de gymnasiale 

uddannelser ophæves.  

Undervisningsministeriet, den 4. december 2006 

Jarl Damgaard 
Uddannelsesdirektør 

/Kirsten Krogstrup 

 



7. juni 2007.  

Udkast til høring.  

Studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium.  

Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr. 1222 af 4. december 2006 om 
studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, samt den tilhørende vejledning.  

Formål  
Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for eleverne og de 
ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid 
faglighed.  
Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at brugerne behandler hinanden med 
respekt og tolerance. Dette betyder, at:  

• Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings – såvel som i 
sociale sammenhænge.  

• Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske 
udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolens opkræver 
økonomisk erstatning for forvoldte skader.  

• Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke 
downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de regler, 
som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net.  

• Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning kun er tilladt udendørs og kun bestemte steder. 
Rektor kan ved fester og lignende give dispensation.  

• Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende 
stoffer på skolen – ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl og vin er tilladt ved 
særlige lejligheder efter rektors tilladelse.  

• Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, papiraffald 
og lignende fjernes af hensyn til rengøringen. 

• Man skal også opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng er uden 
for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse med studierejser underskrives 
en særskilt kontrakt om opførsel og konsekvenser. 

Sanktioner  
Ved overtrædelse af disse regler kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk tilrettevisning eller 
iværksætte sanktioner, som er: 

• Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.  
• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen registreres som 

fravær.  
• Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.  

Sanktionerne iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, med mindre der er tale om særligt alvorlige 
tilfælde. Eleven gives efter forvaltningslovens regler mulighed for at kommentere sagen inden afgørelsen om 
sanktionen træffes. 

Aktiv deltagelse  
Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder i skoletiden. Der er pligt til 
at deltage aktivt i undervisningen. Ved aktiv deltagelse i undervisningen forstås, at eleverne 

• Møder rettidigt og velforberedt  
• Deltager aktivt i samtaler og diskussioner, både i klassen og i grupper  



• Afleverer alle skriftlige besvarelser og projekter rettidigt  
• Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau  

Registrering  
Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer afleverede/ikke 
afleverede skriftlige besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad gangen. 
Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev elektronisk og opdateres normalt hver 2. uge. 
Eleven har pligt til selv at kontrollere registreringerne og til i tilfælde af uenighed i oplysningerne at henvende 
sig til den pågældende lærer. I tilfælde af fejl i oplysningerne kontakter læreren herefter kontoret. 

Registrering af fravær  
Ved fravær fra undervisningen skal eleven skrive tidspunkt og begrundelse i en mappe, der står på kontoret. 
I tilfælde af fravær pga. sygdom skal eleven ringe til kontoret om morgenen i tidsrummet kl. 8.00 og 8.30 og 
melde sig fraværende. I tilfælde af fravær, der kan forudses, skal eleven melde fraværet til kontoret i forvejen 
og samtidig skrive det i mappen. 

Registrering af skriftlige opgaver  
Læreren fastsætter en afleveringsfrist for en skriftlig opgave. Læreren registrerer afleverede 
opgavebesvarelser, som opfylder minimumskravene til kvaliteten af en besvarelse, for at den kan godkendes 
som en aflevering. I tilfælde, hvor en elev ikke afleverer opgavebesvarelsen til tiden, kan læreren give eleven 
en kort forlængelse af fristen. Hvis eleven ikke afleverer opgavebesvarelsen indenfor den forlængede frist, 
registreres opgaven som ”ikke afleveret”. Hvis eleven, eventuelt i forbindelse med et varsel om en mulig 
sanktion, afleverer opgaverne senere, har eleven ikke krav på en sædvanlig opgaverettelse fra læreren. I 
særlige tilfælde, f.eks. længerevarende sygdom, kan rektor tillade, at en elev afleverer manglende skriftlige 
opgaver på et senere tidspunkt. 

Vurdering af fravær  
Fravær inkl. ikke afleverede skriftlige opgaver registreres og indgår i skolens vurdering af elevens aktive 
deltagelse i undervisningen. 
Der tages i vurderingen højde for fravær forårsaget af: 

• Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.  
• Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregi som f.eks. idrætsstævne.  
• Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.  
• Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.  

Godskrivning  
Godskrivning foregår via en dertil indrettet blanket, som skal underskrives af den pågældende lærer eller 
kontoret. En godskrivning skal normalt foreligge forud for deltagelsen i et af ovennævnte arrangementer og 
skal senest foreligge 2 uger efter arrangementet. Muligheden for en forhåndsgodkendt godskrivning 
afhænger af den enkelte elevs samlede fravær og af vigtigheden af arrangementet. Dette vurderes af skolen. 
Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at elev pga. forsømmelser ikke kan deltage i et arrangement, som 
indebærer godskrevet fravær fra undervisningen. 
Der tages også til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom, som er meddelt skolen telefonisk om 
morgenen. Skolen kan ved gentagne sygeperioder af flere dages varighed forlange en lægeerklæring. 
Skolen kan også forlange lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev skal fritages for idræt, eller hvor en elev 
ønsker særlige hjælpemidler. I tilfælde, hvor skolen forlanger en lægeerklæring, afholdes udgiften til 
lægeerklæringen af skolen. Ved fravær fra eksamensbegivenheder afholdes udgiften til en eventuel 
lægeerklæring af eleven. 

Sanktioner  
Skolen reagerer ved for højt fravær. Elever kan indkaldes til samtale, når fraværet overstiger 5 %. De første 
samtaler finder normalt sted i efterårssemesteret mellem efterårsferien og juleferien. Det beror på en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med en pædagogisk tilrettevisning, eller en af 



følgende sanktioner, som kan iværksættes efter en skriftlig advarsel. Forældrene orienteres, hvis eleven er 
under 18 år.   

• Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der 
gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder. Iværksættes normalt 
ved et samlet fravær omkring 10%, afhængig af årsagerne til fraværet.  

• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. 
Prøven skal aflægges det følgende år. Iværksættes normalt ved et højt fravær i kun et enkelt fag.  

• Bortvisning fra skolen.  

Ved skriftlige advarsler om mulige sanktioner samt iværksættelse af selve sanktionerne følges 
forvaltningslovens regler om partshøring, således at eleven får normalt 7 dage til at fremkomme med 
bemærkninger, der kan have betydning for sagen. 

 

Oprykning  
Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets 
afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på 
oprykning, når eleven har aflagt alle de krævede prøver og større skriftlige afleveringer og har mindst 6,0 i 
karaktergennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer. 
En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis skolen vurderer, at eleven på baggrund af de 
løbende evalueringer ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven får mulighed for at udtale 
sig før den endelige beslutning træffes. 

Snyd med skriftlige opgaver  
Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder 
uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.  
Får en lærer mistanke om noget sådant, tager læreren en samtale med eleven. Afhængig af omfanget og 
opgavens art, giver læreren enten eleven en mundtlig advarsel eller indberetter sagen til rektor.     

Rektor tager derefter en samtale med eleven, og skolen kan iværksætte en af følgende sanktioner:  

• Skriftlig advarsel.  
• Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives 

ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder.  
• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. 

Prøven skal aflægges det følgende år.  

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor 
afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en 
ny opgave.  

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.  

Som en del af introduktionsforløbet i 1g bliver eleverne orienteret om reglerne for snyd med skriftlige 
opgavebesvarelser og om konsekvenserne i tilfælde af snyd. 

Klage  
Elever, og forældre hvis eleven er under 18 år, kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse 
mht. sanktioner. Klagen indgives senest 2 uger efter den pågældende afgørelse og stiles til rektor, som 
videresender klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sin egen udtalelse i sagen. Før klagen 
videresendes, har klageren mulighed for med 1 uges frist at kommentere rektors udtalelse, og disse 
kommentarer medsendes til ministeriet. 



Ikrafttræden  
Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. 1. august 2007, og gælder indtil de eventuelt bliver ændret.  



 
Side 1 af 1 

d. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 9                                                                    Sagsbehandler: JB 

Logo-proces (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 9.1 Annoncering af idekonkurrence 

 
 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 25. april værdigrundlag og profil for Paderup Gymna-
sium. Bestyrelsen havde endvidere en indledende drøftelse om et nyt logo, der skal 
afspejle værdigrundlaget. Resultatet af drøftelsen blev, at bestyrelsesmøde til næste 
møde, som er dette, ville have forelagt et forslag til proces og tidsplan for et nyt logo. 
 
Det foreslås, at der umiddelbart efter sommerferien igangsættes en idekonkurrence om 
et nyt logo. Der er vedlagt et forslag til annoncering af idekonkurrencen, bilag 9.1. 
 
Forslag til proces: 
• Idekonkurrencen løber en måneds tid indtil midten af september.  
• Derefter udvælges af et bedømmelsesudvalg de 2-3 bedste ideer, som sendes til en 

professionel grafiker med henblik på forslag til endelig udformning. (Bedømmel-
sesudvalget sammensættes ligesom den tidligere værdigrundlags-arbejdsgruppe af 
udvalgte lærere og elever samt ledelsesrepræsentanter og konsulent Carsten Melle-
rup). 

• Bestyrelsen får på sit møde ultimo oktober forelagt forslagene fra grafikeren til 
endelig udvælgelse af logoet. 

 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender forslaget til proces frem mod et nyt logo. 

 
 At bestyrelsen ultimo oktober får forelagt forslag til udvælgelse af det endelige 

logo. 



Nyt logo.  
Idékonkurrence Paderup Gymnasium 
 
 
Vi har jo altid vidst, at vore studenter var selvstændigt tænkende, socialt intelligente, kreative 
og innovative - og det vil de studerende nok også gerne skrive under på : )  
 
Nu har vi imidlertid fået det indskrevet i det nye værdigrundlag, der er vores "profil" udadtil og 
identitet indadtil. 
 
Værdigrundlaget er udarbejdet i forbindelse med overgangen til selvejende institution 
- herunder også fra at være "Amtsgymnasiet i Paderup" til at være Paderup Gymnasium. 
 
Se bilag 1: Værdigrundlag og profil  
 
Som selvejende institution er vi også blevet en selvstændig virksomhed, der selvfølgelig 
stadig først og fremmest er en skole, et gymnasium, en uddannelsesinstitution! Vi er dog 
også nødt til at tænke på os selv som en virksomhed, der skal profileres og markedsføres.  
 
 
Et nyt logo: Idékonkurrence 
 
I processen med at skabe en profil for vores gymnasium ønsker vi også at designe et nyt 
logo. Derfor indbyder vi alle elever og lærere til at deltage i en idékonkurrence. Du behøver 
ikke at være god til at tegne for at deltage, for det er først og fremmest den gode ide, vi er 
ude efter, - en idé, et koncept, et symbol, der grafisk illustrerer og symboliserer essensen i 
vores værdigrundlag. Så enkelt er det. Og så svært er det... 
 
For at give dig nogle ideer eller nogle indfaldsvinkler til opgaven har vi listet nogle "slogans", 
der allerede ér blevet bragt på banen i denne forbindelse. Dem kan du tage afsæt i, eller du 
kan (endnu bedre) "udtænke" nogle selv, du kan bruge som afsæt til en idé til logo: 
 
Viden med videre 
Tre år - hele livet 
Din vej videre 
Videre i verden 
Dine muligheder 
Åbne døre 
Veje krydses 
Viden om 
Læreprocesser 
 
 
Derudover er der vedlagt nogle små betragtninger over Sonofons gamle delfin-logo - mest 
for at du kan blive sporet ind på sammenhængen mellem et logo's grafiske udtryk og dets 
symbolværdi. 
 
Se bilag 2 vedr. Sonofon-logo 
 
 
 



Bilag 2 

 
Nyt logo - idékonkurrence Paderup Gymnasium 
 
Overvejelser vedrørende sammenhængen mellem et logo's grafiske udtryk  
og dets symbolværdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som et eksempel på, hvordan et logo kan symbolisere et værdigrundlag og skabe en både 
udtryks- og indholdsmæssig profil er valgt telefonselskabet Sonofons (gamle) logo. 
 
Rent grafisk er der tale om en enkel og let genkendelig figur. Dette er vigtigt, da 
"informations-støjen" i den enkeltes hverdag, medier etc., er stor. Grafisk skal et logo være 
visuelt markant, nemt at genkende fra gang til gang, forskelligt fra "konkurrenters" logo og 
samtidig ikke mindst "sige noget" om det produkt eller den skole, det "repræsenterer". Der 
skal altså være sammenhæng mellem det grafiske udtryk og det værdigrundlag og den profil, 
produktet, virksomheden eller skolen har eller gerne vil have. 
 
Sonofon-logoet indeholder disse kvaliteter: Det er en enkel, let genkendelig og grafisk 
afbalanceret form, der samtidig indeholder en spændstighed og dynamik i form af den 
springende (dobbelt)delfin henover logoskriften "Sonofon". 
 
Selve navnet Sonofon "smager" af lyd og klang - jvf. også "sonar" (et "vandret" ekkolod) og 
"fon" (fra f.eks. grammofon, mikrofon, tele....) 
 
Endelig er delfinen som figur kendt af de fleste for positive egenskaber som intelligens, 
medfølelse og empati samt en højt udviklet kommunikation, der endog i sin knækkende lyd 
minder om digital kommunikation. 
 
Afslutningsvis kan man sige, at delfinen også er særdeles strømlinet, hurtig og smidig  
- ikke præcis egenskaber TDC var kendt for på det tidspunkt, Sonofon gjorde sit indtog i 
Danmark : ) 
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Udbetaling af vederlag (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 10.1 Bemyndigelse fra undervisningsministeriet 

Bilag 10.2 Brev fra Gymnasieskolernes Lærerforening 

Bilag 10.3 Uddybende bemyndigelse fra undervisningsministeriet 

  

Undervisningsministeriet har i skrivelse af XX, bilag 10.1, bemyndiget bestyrelsen til 
at udbetale et engangsvederlag til institutionens øverste leder for merarbejde og særlig 
indsats, herunder merarbejde og særlig indsats som følge af overgangen til statsligt 
selveje. Også ledende inspektor er omfattet bemyndigelsen, og engangsvederlaget er 
for ledende inspektor ikke et tillæg under ny løn.  
 
Gymnasieskolernes Lærerforening har redegjort for, at løntillæg til lærere og inspekto-
rer i givet fald skal aftales med tillidsrepræsentanten, bilag 2, og det har undervis-
ningsministeriet bekræftet i en opfølgende skrivelse af XX, bilag 3. 
 
Alle medarbejdere på Paderup Gymnasium fik pr. 1. januar 2006 et aftalt varigt løntil-
læg begrundet i implementering af gymnasiereformen. Der er ikke i overenskomsterne 
afsat ekstra midler til ny løn i 2007.  
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen bemyndiger formanden til at tildele engangsvederlag til rektor.   

 
 At bestyrelsen bemyndiger rektor til at tildele engangsvederlag til ledende inspek-

tor. 
 



 

Bestyrelserne for 
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 

-Statsligt selvejende gymnasier 
- VUC-centre 
- SOSU-skolerne 
  
  
    
  
 
 
 
 
 20. april 2007 

Sags nr.: 
030.923.031 
  
 

 
 
Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til den øverste leder 
 
Ministeriet bemyndiger hermed bestyrelsen til at udbetale et engangsve-
derlag til institutionens øverste leder for merarbejde og særlig indsats, 
herunder merarbejde og særlig indsats som følge af overgangen til stats-
ligt selveje. 
 
Engangsvederlaget, som bestyrelsen kan disponere over uden særskilt 
forelægges for ministeriet, udgør undtagelsesvis max. 60.000 kr. i løbende 
prisniveau.  For så vidt merarbejdet og honoreringen af særlig indsats er 
det bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen af den 
øverste leder. 
 
Engangsvederlaget dækker principielt det merarbejde og den særlige ind-
sats, der er gjort i indeværende skoleår, og kan kun udbetales en gang pr. 
skoleår. 
  
Baggrunden for bemyndigelsen er, at ministeriet har ønsket at etablere en 
overgangsordning, indtil der er etableret en fremadrettet resultatsløn-
sordning for de berørte institutionsområder. Dvs., at nærværende be-
myndigelse vil blive afløst af bemyndigelsen vedrørende den kommende 
resultatlønsordning. Det skal desuden understreges, at engangsvederla-
gets størrelse vil blive nedjusteret under hensyn til størrelsen af det sam-
lede beløb, der vil kunne komme til udbetaling som følge af den kom-
mende resultatlønsordning. 
 
I det omfang bestyrelsen finder, at institutionens øvrige medarbejdere 
skal tilgodeses med et engangsvederlag som følge af bl.a. en særlig ind-
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sats, kan bestyrelsen bemyndige den øverste leder til at tildele et en-
gangsvederlag til disse medarbejdere. Engangsvederlaget for disse med-
arbejdere kan maksimalt udgøre 50.000 kr. i løbende prisniveau. 
 
For god ordens skyld skal det desuden anføres, at engangsvederlagene 
skal afholdes af den udmeldte bevilling. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Willy Povlsen 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5548 
Niels.Willy.Povlsen@uvm.dk 

 



Til bestyrelserne for statsligt selvejende gymnasier og VUC-centre

14. maj 2007
329-43/84571

PB/me

Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag

Gymnasieskolernes Lærerforening er blevet gjort bekendt med, at Undervis-
ningsministeriet med brev den 20. april 2007 har bemyndiget bestyrelserne til
at udbetale engangsvederlag til institutionens øverste ledelse for merarbejde
og særlig indsat, bl.a. i forbindelse med overgangen til statsligt selveje.

Samtidig har Undervisningsministeriet givet bestyrelserne mulighed for at
bemyndige den øverste leder til at tildele engangsvederlag til institutionen.s
øvrige medarbejdere som følge afbl.a. en særlig indsats.

Gymnasieskolernes Lærerforening skal henlede bestyrelsens opmærksomhed
på, at alle lærere og inspektorer indenfor gymnasiet og hf i de forløbne år har
ydet en helLekstraordinær ind~alsog et voldsQmtmerarbeid~i fQrbin<!else
med reformerne af de gymnasiale uddannelser.

Samtidig har GL noteret sig, at Undervisningsministeriet øjensynligt ikke er
bekendt med, at tillæg og engangsvederlag til lærere og ledere ansat efter
GL' s overenskomst med Finansministeriet kun kan udmøntes gennem aftale
mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten (efter bemyndigelse fra
Gymnasieskolernes Lærerforening). Den eneste undtagelse er muligheden for
engangsvederlag i forbindelse med honorering af merarbejde eller en særlig
indsats for ledende inspektor.

Muligheden for tildelingen af engangsvederlag i forlængelse afUndervis-
ningsministeriets bemyndigelse er således alene relevant for en meget lille
gruppe medarbejdere på institutionerne. Gymnasieskolernes Lærerforening
skal i den forbindelse opfordre bestyrelsen til at forholde sig til en samlet løn-
politik for samtlige medarbejdere, således at de brede grupper aflærere og
inspektorer kan tilgodeses.

ey venlig hilsen
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Vesterbrogade 16
1620 København V

Telefon +45 33 29 09 00

Telefax +45 33 2909 Ol

E-mail gl@gl.org

Internet www.gl.org

Danske Bank:

4180-3119409209 .



 

Til bestyrelse for statslige selvejende gymnasier 
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 

  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 24. maj 2007 

Sags nr.: 
030.923.031 
  
 

Vedr. bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag 
 
GL har i brev af 14. maj 2007 til bl.a. bestyrelserne for gymnasierne 
kommenteret Undervisningsministeriets bemyndigelse af 20. april 2007 
til at udbetale engangsvederlag til bl.a. den øverste leder.  
 
Da der således er sået tvivl om, hvad bemyndigelsen dækker, er det præ-
ciseret nedenfor. Samtidig skal det for god ordens skyld nævnes, at en-
gangsvederlagene til medarbejderne ikke er en pulje, men at det drejer sig 
om det beløb, der maksimalt kan udbetales til de enkelte medarbejdere. 
 
Indholdet i bemyndigelsen er følgende: 
 

1. Bestyrelsen kan, jf. cheflønsaftalen, fastsætte størrelsen af en-
gangsvederlaget til rektor. Beløbet, der ikke må overstige 60.000 
kr., dækker merarbejde og særlig indsats 

2. Bestyrelsen kan, jf. overenskomsten med GL, fastsætte størrelsen 
af engangsvederlaget til den ledende inspektor. Beløbet dækker 
ligeledes særlig indsats eller merarbejde. 

3. For de øvrige medarbejdere, herunder lærerne, skal engangsve-
derlaget i modsætning honorering af over- og merarbejde aftales 
med tillidsrepræsentanten for den faglige organisation, som med-
arbejderne tilhører. Brevet understreger muligheden af, at besty-
relsen i den konkrete situation kan bemyndige ledelsen til at give 
engangsvederlag for særlig indsats. 
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Udgifterne til engangsvederlag skal fortsat afholdes inden for institutio-
nens samlede bevilling. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Willy Povlsen 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5548 
Niels.Willy.Povlsen@uvm.dk 

 



 
Side 1 af 1 

d. 12. juni 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Torsdag d. 21. juni 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 11                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for efteråret 2007 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

  

 
 
Det foreslås at bestyrelsen holder 3 møder i efteråret 2007. Det midterste af møderne 
foreslås at vare lidt længere end sædvanligt, så bestyrelsen får tid en mere uformel 
snak og til en rundvisning på gymnasiet. 
 
Forslag til mødeplan for efteråret: 
 

Mandag d. 10. september kl. 17.00 – 19.30, eller 
Tirsdag d. 11. september kl. 17.00 – 19.30 
 
Tirsdag d. 30. oktober kl. 17.00 – 21.00, eller 
Torsdag d. 1. november kl. 17.00 – 21.00 
 
Mandag d. 10. december kl. 17.00 – 19.30, eller 
Tirsdag d. 11. december kl. 17.00 – 19.30 

 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen fastlægger en mødeplan for efteråret. 
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