




Paderup d. 4. september 2007.  

 
Indkaldelse til 4. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Onsdag d. 12. september 2007 kl. 17.00 – 19.30. 
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
Der vil være en let anretning som afslutning på mødet.  

 
Hvis tiden tillader det, vil der være rundvisning  

på gymnasiet inden spisningen.  
 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budget 2007 

3. Finanslovsforslag for 2008 

4. Revideret kvalitetssikringssystem 

5. Kapacitetsfastsættelse 

6. Eventuelt 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 

Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 4. september 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 4 
Onsdag d. 12. september 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni 2007 

 
 
Referatet fra mødet d. 21. april 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Da var en enkelt kommentar fra Kasper Fuhr, som blev indføjet, hvorefter referatet 
blev rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne til underskrift.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 3 
Onsdag d. 12. september 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                   Sagsbehandler: JB 

Budget 2007 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 1. september 2007 

Bilag 2.2 Likviditetsoversigt  

Bilag 2.3 Forslag til ny opbygning af budgettet  

 
 
 
Bestyrelsen besluttede på mødet d. 21. juni ”at bestyrelsen ultimo august/primo sep-
tember får tilsendt et justeret budget, der bygger på et realistisk elevtal og på den aktu-
elle timefagfordeling for efteråret”. Budgetopfølgning pr. 31. august ses i bilag 2.1, 
hvori der nu er indarbejdet aktivitetsforøgelsen fra 17 til 18 klasser pr. 1. august 2007. 
 
Det fremgår af budgetopfølgningen, at resultatet for 2007 tegner til at blive mindst 1 
mio. kr. i overskud i forhold til det midlertidige budget fra januar 2007. Da der i bud-
gettet er udgiftsført hensættelser på 500.000 til konsolidering 300.000 til reserve, ser 
det samlede resultat ud til at blive mindst 1,8 mio. kroner.  
 
Årsagen til forøgelsen af resultatet er dels renteindtægter og pensionstilskud, dels at de 
afsatte midler til selvforsikring er næsten ubrugte indtil nu samt at afgiften til Copydan 
ikke blev hævet som forventet allerede i 2007. Beløbet til udbetaling af overarbejde 
blev større end budgetteret, men til gengæld blev knap halvdelen af udgiften efter råd 
fra revisionen overført til balancen, da en denne del af overarbejdet stammer fra 2006.  
  
Både tildelingsbudget og udgiftsbudget er nu reguleret for reelle elevtal pr. september 
2007 og for tilskud og udgift til uddannelsesstillinger. Det er dette opdaterede budget 
inkl. uddannelsesstillinger, som samlet set giver et overskud på mindst 1,8 mio.   
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Udviklingen i likviditeten fremgår af bilag 2.2. I løbet af året er der i juni foretaget 
anskaffelser af bærbare computere til en stor del af personalet, samt indkøbt en ny ko-
pimaskine i marts. Begge dele er aktiveret, dvs. betalt af likviditeten og derefter af-
skrevet over en årrække på driften. 
 
 
Bestyrelsen besluttede på mødet d. 21. juni ”at bestyrelsen til næste møde får forelagt 
et forslag til opbygning af en ”dimension” i regnskabet, som muliggør en bedre bud-
getopfølgning i forhold til de enkelte udgiftsområder”. Et forslag til opbygning af en 
sådan dimension ses i bilag 2.3. 
 
Denne dimension vil blive indarbejdet i de kommende udgiftsbudgetter for 2008 og 
årene fremover. 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 til efterretning. 

 
 At bestyrelsen godkender forslaget i bilag 2.3 til opbygning af en ”dimension” i 

regnskabet. 



Bilag 2.1  Budgetopfølgning pr. 31. august 2007

Årets første Årets resterende

Budget 2007*  8 måneder  4 måneder Resultat** Ift. Budget 2007

Løn -27.989.530 -19.371.714 -8.829.579 -28.201.293 -211.763

Øvr. Omk. Incl afskrivninger -5.121.867 -2.674.581 -2.328.956 -5.003.537 118.329

Hensættelser og reserve -800.000 -533.333 -266.667 -800.000 0

Samlede omk. -33.911.397 -22.579.628 -11.425.202 -34.004.830 -93.433

Samlede indtægter 33.911.397 23.237.519 11.330.458 34.567.976 656.580

Tilbageværende råderum 2007 563.146

Foreløbigt resultat korrigeret for åbningsbalance, 
hvor løn og ferieomkostninger for 501.401,- vedrører 2006 1.064.547

Foreløbigt resultat inkl. hensættelser og reserve 1.864.547

*) Budget 2007 er det oprindelige budget fra januar 2007, som byggede **) Udgiftstallene er de reelle, dvs. indregnet de 158 nye elever
forudsætningen 128 nye elever i 1.g pr. august 2007. og pædagogikum medtaget.
I budget 2007 var endvidere pædagogikum holdt udenfor.  Indtægten til pædagogikum er ligeledes medtaget i den endelige indtægt.



Bilag 2.2 Likviditetsoversigt 2007

Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo
Indtægter 3.073.821 2.847.752 2.847.752 3.119.160 2.859.087
Renteindtægter 56.393
Likviditetsordning 2.400.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Momskompensation 146.007 146.007 146.007
Momsudlæg -46.541 -46.027 -109.423 -41.731
Lønudgifter -2.134.947 -2.116.664 -2.131.980 -2.487.511
Køb af anlægsaktiver -136.002
Øvr. udgifter -330.286 -330.286 -330.286 -330.286
Likvid beholdning 5.243.001 6.001.813 5.625.500 6.402.595 5.962.886 6.770.457 6.398.441 6.670.017

Januar Februar Marts April
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Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo
2.859.087 3.047.552 66.675 2.853.525 2.691.829 2.691.829

70.059 60.125
-100.000 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000
201.991 249.800

-73.181 -134.889 -19.240 -95.714 -141.061
-2.260.257 -2.179.814 -3.328.724 -2.680.726 -2.214.659

-28.274 -253.543
-330.286 -330.286 -330.286 -330.286 -564.242
6.266.551 6.939.098 6.473.923 7.058.177 6.775.326 6.249.927 5.823.927 5.535.030 4.829.728 5.067.023

SeptemberMaj Juni Juli August
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2007
Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Ultimo

2.691.829 2.691.829 ? 34.341.729
26.170 212.747

-300.000 -300.000 -300000 0
256.015 1.145.826

-141.061 -141.061 -141.061 -1.130.988
-2.213.240 -2.223.440 -2.213.240 -28.185.202

-564.242 -564.242 -564.242 -4.899.255
4.361.720 4.796.324 4.091.021 4.259.411 3.554.108 1.067.038

Vi ved ikke hvornår korrektionen kommer, så 
vi regner med ultimo sep. efter tællingen.

Endelig momsafregning vedr. 2007 finder 
sted i april 2008

Oktober November December
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Bilag 2.3 Forslag til aktivitetsdimension

Kode Aktivitet
10 Undervisningsaktiviteter
11 Kørsel og kurser for lærere
12 Censur
13 IT-udstyr, stx
14 Fællestimer
15 Studievejledning
16 Pædagogisk værksted
17 Bogdepot
18 Varekøb fælles
19 Flat-rate tilskud
20 Psykologordning
30 Elevaktiviteter
31 Skoleforestilling
32 Translokation mv.
33 Stævner/hytteture
34 Ekskursioner
35 Forårskoncerten
36 Skolefesten
37 Gym-fest
40 Administrative aktiviteter
41 Kørsel og kurser for adm. personale
42 Fortæring ifm. møder
43 Repræsentation
44 IT-udstyr, adm.
45 Kontorartikler
46 Porto
47 Markedsføring
48 Telefon + Sektornet
50 Administrative systemer
51 Rektorforeningen
52 Flexjob
53 Revision
54 Selvrisiko, forsikring
60 IT-systemer
61 Supportcentret
62 GAS
63 Silkeborg Data
64 Navision Stat
65 Ibistic Invoice System



66 DIS Uddannelse
67 First Class
68 Øvrige programmer
70 Pedelaktiviteter
71 Kørsel og kurser for teknisk personale
72 Elevatorservice
73 Låseservice
80 Renholdelse
81 Containertømning
82 Kloakservice
83 Rengøringsartikler
84 Toiletartikler
85 Maskiner & materiel
86 Saltning og snerydning
90 Forsyning og Bygninger
91 El
92 Vand
93 Varme
94 Inventar
95 Indvendig vedligeholdelse
96 Installationer
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 4 
Onsdag d. 12. september 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finanslovsforslag for 2008 (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 3.1 Paderup Gymnasiums budget ifølge FFL08 

 
 
Regeringen fremsatte d. 28. august forslag til finanslov for 2008 (FFL08). For de al-
mene gymnasiers vedkommende indeholder FFL08 en ny landsdækkende taxameter-
model til beregning af de enkelte gymnasiers budgetbevilling, opbygget af et grundtil-
skud og et elevtalsbestemt tilskud. Modellen gennemgås her med udgangspunkt i Pa-
derup Gymnasium. 
 

Tillæg for A-niveau (47 elever a 10.000)      470.000 
Færdiggørelsestaxameter (115 elever a 13.500)   1.552.500 
Taxameter (442 elever a 61.150)  27.028.300 
Udbudstilskud STX     1.750.000 
Basisgrundtilskud     1.000.000 
    _________ 
I alt    31.800.800 
   

Elevtallet på 442 er det tal, som vi har ved tællingen d. 5. september 2007, og som 
budgettet for 2007 reguleres med for efteråret. (Den oprindelige budgetbevilling fra 
ministeriet havde som udgangspunkt ca. 480 elever). Det regulerede og reelle budget 
for 2007 giver fremskrevet til 2008-niveau 34.397.522 kr., og konsekvensen af finans-
lovsforslaget vil derfor ved uændret aktivitet være en budgetreduktion på ca. 2,6 mio. 
kr., svarende til ca. 7,6 %. 
 
En mindre del af budgetreduktionen skyldes en generel reduktion, som er gennemført 
forud for fastlæggelsen af taksterne (bortfald af en ekstraordinær ramme i 2007 på 55 
mio. samt en indkøbseffektivisering). Men langt den største del af budgetreduktionen 
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(ca. 2,3 mio. kr.) skyldes omfordeling mellem gymnasier: at Paderup Gymnasium lige-
som alle andre gymnasier skal tilpasses til det landsgennemsnitlige udgiftsniveau. 
 
Der er i FFL08 etableret en overgangsordning for at mildne overgangen til landsgen-
nemsnittet. Ordningen består i indførelsen af en 4-årig aftrapningsperiode, som for 
Paderup Gymnasiums vedkommende nedtrapper bevillingen med små 600.000 årligt.  
Den generelle reduktion slår fuldt igennem i 2008, hvorfor nedtrapningen det første år 
vil være på samlet godt 800.000 kr.  
 
Rent teknisk udmønter overgangsordningen sig i et såkaldt tilpasningsbeløb, som af-
trappes over 4 år. I bilag 3.1 ses, hvordan Paderup Gymnasiums budget inkl. over-
gangsordning vil udvikle sig frem til 2011, stadig forudsat uændret aktivitet. Det skal 
bemærkes, at pædagogikum ikke er med i disse tal. 
 
Der er flere  forklaringer på det relativt store tilpasningsbehov for Paderup Gymnasi-
um. De 2 største forklaringer er den forholdsvis lave gennemsnitlige klassekvotient 
samt den forholdsvis høje gennemsnitlige lønudgift som følge af anciennitet. 
 
I bilag 3.2 ses lokalpressens omtale fra d. 3. og 4. september.  
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter finanslovsforslaget. 

 
 At bestyrelsen på sit møde d. 1. november 2007 drøfter en plan for, hvordan Pade-

rup Gymnasiums udgiftsbudgetter kan tilpasse sig de kommende års reduktioner i 
bevillingerne.  
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Udligning i overgangsperioden på aktivitetgrundlag 2007
(Grå felt skal evt. udfyldes)

Bevilling 2008 Bevilling 2009 Bevilling 2010 Bevilling 2011
Budget 2007 (2007 prisniveau) 34.277.205
Eventuel tillægsbevilling i 2007 -784.000

2008-prisniveau
Budget 2007 (2008 prisniveau) 34.397.522
Justeret budget beløb 34.146.420

Budget for 2008 (uden tilpasningsbeløb) 31.800.800 31.800.800 31.800.800 31.800.800

Tilpasningsbeløb 2008 1.759.215
Tilpasningsbeløb 2009 1.172.810
Tilpasningsbeløb 2010 586.405
Tilpasningsbeløb 2011 0

Budgetteret bevilling i alt 33.560.015 32.973.610 32.387.205 31.800.800

(Faktor for budgetjustering 0,9927 )



Paderup Gymnasium Beregnet budget 2008, ved aktivitet som i 2007
(Grå felter skal udfyldes)

 

Færdig 
A-elev.

Færdig 
STX

Færdig 
HF

Færdig   
IB

STX 
aktivi.

HF 
aktivi.

IB 
aktivi.

Undervisnings-
taxameter

Færdig-
gørelses
taxameter

Fælles-
udgifts-
taxameter

Indvendig 
Vedlige-
holdelse

Sum

Tillægstakster til fag på A-niveau 470.000 47 10.000

Færdiggørelsestaxameter STX 1.552.500 115 13500

Færdiggørelsestaxameter HF 0 0 9.100

Færdiggørelsestaxameter IB 0 0 13.500
STX - Undervisningstax., fællesudg. 
vedligehold. 27.028.300 442 51.750 8.200 1.200 61150
HF - Undervisningstax., fællesudg. 
vedligehold. 0 0 57.600 10.300 1.200 69100
IB - Undervisningstax., fællesudg. 
vedligehold. 0 0 52.200 8.200 1.200 61600

Udkantstilskud 0

Institutionstilskud 1.000.000

Uddannelsesgrundtilskud  (1) 1.750.000
Uddannelsesgrundtilskud  (2) 0

2008 budget 31.800.800







 

DR Til 
forsiden
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Flere gymnasier må spænde livremmen ind 
03. sep. 2007 06.55 Østjylland 

Gymnasieeleverne kommer til at mærke, at et nyt taxametersystem træder i kraft. Fremover bliver 
pengene til landets gymnasier fordelt efter en anden model end tidligere.
Og det går både op og ned i det østjyske. 

 

Tidligere var det amtet, der fastsatte gymnasiernes bevillinger. Fra næste år indfases en model, hvor 
gymnasierne får et ensartet beløb pr. elev, et standardiseret grundbeløb til faste omkostninger, ekstra 
tilskud til gymnasier med kemi, fysik, biologi og musik på højt niveau - og så en særlig hjælp til mindre 
gymnasier i udkantsområder. 

Derfor finder der en større omfordeling sted, indtil ordningen er på plads.
Og det betyder nogle steder relativt store ændringer af budgetterne - f.eks. på Paderup Gymnasium i 
Randers, fortæller vicerektor og økonomiansvarlig, Peter Winther: 

 

-Det rammer både lærere og elever. Vi skal ind og hæve klassekvotienten og må måske udbyde færre 
studieretninger og valgfag, siger han. 

Paderup Gymnasium skal i følge Undervisningsministeriets beregninger spare 600.000 kroner næste år og 
2,4 millioner om fire år, når den nye modle er fuldt indkørt. Ud af et budget på 34 millioner. Dermed er 
Paderup beløbsmæssigt det hårdest ramte gymnasium i Østjylland.
De gymnasier, der som Paderup har en høj gennemsnitlig anciennitet i lærerstaben og deraf følgende 
højere lønninger blev tidligere kompenseret herfor. Det bortfalder ligeledes. 

 

Som Paderup skal også Horsens Gymnasium, Horsens Statsskole, Skanderborg Gymnasium og Grenå 
Gymnasium og HF skære kraftigt, mens Randers Statsskole og Favrskov Gymnasium skal spare mindre 
beløb. 

Gymnasierne i Århus, Odder og Tilst får alle tildelt flere penge.
Topscorer i det østjyske bliver landets største gymnasium i Silkeborg. Budgettet på knap 60 millioner 
stiger med 7 millioner. Så eleverne kan se frem til at få æselører og lasede bøger udskiftet med nye og 
tidssvarende materialer, fortæller rektor på Silkeborg Gymnasium, Erik Olesen.

 
 

 

Skrevet af: Mads Hvidtved Grand 

  

 

© Copyright DR 2007. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 4 
Onsdag d. 12. september 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Revideret kvalitetssikringssystem (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Revideret kvalitetssikringssystem. 

 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet d. 21. juni 2007 handlingsplanerne i forbindelse med 
forårets evalueringer på de 4 regelmæssige områder, som beskrevet i Paderup Gymna-
siums kvalitetssikringssystem. Enkelte af handlingsplanerne indebærer et behov for 
ændringer i kvalitetssikringssystemet, og bestyrelsen besluttede på mødet i juni, ”at 
bestyrelsen som konsekvens heraf får forelagt et forslag til justeret kvalitetssikringssy-
stem i efteråret 2007”. 
 
Et revideret kvalitetssikringssystem er vedlagt som bilag 4.1. De to vigtigste ændringer 
er, at undervisningsevalueringerne i klasserne og på holdene er frivillig i forårsseme-
steret, samt at kompetencesamtalerne med eleverne afholdes af studievejlederne og 
ikke længere af lærerteamet. 
 
Endvidere er beskrivelsen under ”evaluering af den enkelte elev” tilrettet i forhold til 
kravene i den nye STX-bekendtgørelse af 27. juni 2007. Bl.a. er afholdelsen af ter-
minsprøver ikke længere nævnt i bekendtgørelsen. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen vedtager det reviderede kvalitetssikringssystem. 
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Paderup Gymnasium d. 4. september 2007.  

 
Kvalitetssikringssystem på Paderup Gymnasium 

 
Kvaliteten på Paderup Gymnasium (PG) 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 
2. kvartal 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. 
PG 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. 
 
 
 
 
Andre evalueringer. 
 
En gang hvert tredje år gennemføres de lovpligtige evalueringer af medarbejdernes arbejdsmiljø 
(APV) og af elevernes undervisningsmiljø (UMV).
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Arbejdet med studieplanen 

 
Formål (Jf. bekendtgørelsen § 72-74, § 126).  
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 variation i brugen af forskellige arbejdsformer, og at sikre, at elevernes 
arbejdsbyrde fordeles jævnt hen over året. 
 
Indhold 
• Planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold. Sekretariatet 

udarbejder en årlig statistik over gennemført undervisning.  
• Studieplanen som oplysningsredskab for elever, elevteam og lærerteam, ledelse og omverden. 
• Arbejdet med progression og variation i forskellige arbejdsformer. 
• 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 med henblik på godkendelse 
af handleplanen. 
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Grundforløbet 
 
Formål 
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 med henblik på godkendelse 
af handleplanen. 
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Undervisningen 
 
Formål (Jf. bekendtgørelsen § 126 stk. 3). 
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: 1-2 gange årligt. 
Ansvarlig: Ledelsen og Pædagogisk Udvalg. 
Deltagere: Elever og lærere. 
 
Den daglige undervisning evalueres 1 gang hvert efterår. 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. Det er valgfrit for den enkelte klasse og lærer, 
hvorvidt evalueringen om efteråret skal følges op af en tilsvarende evaluering om foråret. Valget 
skal træffes af elever og lærer i fællesskab, og ved uenighed skal evalueringen foretages. 
 
En gang om året, i 1. kvartal, 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. 
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Evaluering af eleverne 
 
Formål (Jf. bekendtgørelsen kap 12). 
 
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: 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.  

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

projektet i 1.g og ”generalprøverne” 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 afholder studievejlederen i 1.g og 2.g en kompetencesamtale med 
hver enkelt elev. 

Ansvarlig: Ledelsen og studievejlederne. 
Deltagere: Elever og studievejledere. 
 
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 og 
opbevares af studievejlederen og eleven. Studievejlederne og sekretariatet udarbejder en samlet 
oversigt over de anvendte fokus-mål. 
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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. 
 
 



d. 4. september 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 4 
Onsdag d. 12. september 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Fastsættelse af kapacitet for elevoptag (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 
Kapitel 8 fra Bekendtgørelse nr. 1341 af 8. december 2006 om 
optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgø-
relsen). 

 
 
Bestyrelsen drøftede kapacitetsfastsættelse på mødet d. 11. december 2006. Siden det-
te møde er optagelsesbekendtgørelsen udstedt, se bilag 5.1. Proceduren for kapacitets-
fastsættelse er beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 8, § 33, og kan tidsmæssigt skitse-
res således: 
 
Senest 1. november Institutionerne sender deres oplæg til, hvor mange elever in-

stitutionen vil kunne optage det kommende skoleår, til det 
forpligtende samarbejde. 

 
Senest 15. november Det forpligtende samarbejde drøfter udspillene fra institutio-

nerne. 
 
Senest 15. januar Den enkelte institutions bestyrelse beslutter institutionens 

optagekapacitet. 
 
Senest 1. februar Regionsrådet kan indstille til Undervisningsministeren at fast-

lægge et kapacitetsloft for en eller flere institutioner  

Paderup Gymnasium indgår i et forpligtende samarbejde bestående af alle almene 
gymnasier og hf i det tidligere Århus Amt. Institutionerne i et forpligtende samarbejde 
skal samarbejde om indenfor deres geografiske område at sikre et tilstrækkeligt og 
varieret tilbud af studieretninger og valgfag, herunder mere specialiserede studieret-
ninger, til de unge i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven 
og hf-loven. Samarbejdet omfatter koordineringen af institutionernes kapacitet, udbud 
af studieretninger og valgfag, oprettelse af uddannelsesstillinger, elevfordeling, samt i 
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øvrigt samarbejde med regionsrådet om den samlede indsats i regionen for at sikre 
sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. 

 
Paderup Gymnasium er bygget til at kunne rumme 6 klasser pr. årgang, svarende til 18 
klasser i alt. I øjeblikket udfyldes kapaciteten fuldt ud med 6 1.g-klasser, 7 2.g-klasser 
og 5 3.g-klasser. 
 
Med maksimalt 18 klasser kan Paderup Gymnasium fortsat opretholde at hver klasse 
har sit eget ”stamklasse-lokale”. Når antallet af klasser kommer over 18, vil en eller 
flere klasser skulle være såkaldte ”vandre-klasser”, hvilket har været tilfældet flere 
gange før. Det største problem ved et voksende klassetal har efter indførelsen af re-
formen vist sig at være presset på faglokaler, især de naturvidenskabelige laboratorier. 
 
Søgetallet til næste år må forventes at stige i forhold til år, hvorfor det ikke vil være 
realistisk kun at oprette 5 klasser, som ellers ville sikre et samlet klassetal på 18. Ved 
oprettelsen af 6 klasser vil der i et enkelt år være et samlet klassetal på 19, hvorefter 
den store 2006-årgang forlader gymnasiet. 
 
Som følge af det nye taxametersystem er det vigtigt, at den gennemsnitlige klassekvo-
tient ikke bliver for lav, mens det af pædagogiske og kvalitetsmæssige årsager er vig-
tigt, at den ikke bliver for høj. 6 klasser svarer med en planlægningsklassekvotient pr. 
15. marts på 29 til 174 elever, og med en planlægningsklassekvotient på 30 til 180 ele-
ver.  
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen som oplæg til det forpligtende samarbejde foreslår Paderup Gymna-

siums kapacitet til 6 klasser, svarende til maksimalt 180 elever. 
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Bilag 5.1 

Fra Bekendtgørelse nr. 1341 af 08/12/2006om optagelse i de gymnasiale uddannelser 
(Optagelsesbekendtgørelsen). 

 

Kapitel 8  

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

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

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

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

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

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

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