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d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 12. september 2007 

 
 
Referatet fra mødet d. 21. april 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer, og referatet har efterfølgende været rundsendt til 
underskrift.  
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d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Nyt logo for Paderup Gymnasium (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Foreløbigt forslag til nyt logo 

  

 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 21. juni 2007 en proces frem mod nyt logo for Paderup 
Gymnasium. Processen er nu gennemført.  
 
Et bedømmelsesudvalg bestående af 2 elever, 2 lærere og 2 ledere har behandlet de 
indkomne ideer, og har imellem møderne har haft firmaet ”Mediaboost” til at arbejde 
grafisk med udvalgte ideer. 
 
På udvalgets andet møde var der enighed om, at et af de grafiske forslag var klart bed-
re end de øvrige. Dette forslag er vedlagt i en foreløbig version i bilag 2.1. Mediaboost 
arbejder videre med finpudsning (skrifttype, farvevalg og stregtykkelse) i dialog med 
bedømmelsesgruppen, og et endeligt forslag er klar til bestyrelsesmødet. 
 
I forbindelse med lanceringen af det nye logo uddeles præmier til eleverne bag de kre-
ative forslag i idekonkurrencen samt til eleverne i bedømmelsesgruppen. 
 
Paderup Gymnasiums værdigrundlag og profil lanceres tilsvarende i en ny opsætning 
med det nye logo. 
 
 
Rektor indstiller:  
 
 At bestyrelsen vedtager forslaget til nyt logo. 
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d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Udgiftsanalyse (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 3.1 Analyse af nuværende udgiftsfordeling 

  

 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 12. september en tidsplan for processen frem mod be-
slutning af budget 2008 og plan for budgettilpasninger frem til 2011. Ifølge tidsplanen 
skal bestyrelsen på mødet d. 1. november have præsenteret en udgiftsanalyse. 
 
I udgiftsanalysen, som er vedlagt som bilag 3.1, ses i underbilag A en samlet oversigt 
over udgifterne i 2008, sådan som de vil se ud med den nuværende udgiftsfordeling. 
Analysen giver følgende resultat: 
 

Løn til undervisning   18,16  mio. 
Løn til andre opgaver for lærere    6,55   
Vikardækning, overarbejde mv.    0,90   
Løn til ledelse     1,64 
Løn til teknisk/administrativt personale   2,82 
Udgifter ikke-løn     5,08 
Afskrivninger     0,17 
I alt 2008    35,32  mio. 

 
Udgiftsanalysen indeholder derudover en uddybning af de enkelte udgiftsområder. 
Uddybningen viser f.eks. at den gennemsnitlige årsværksudgift for lærere er ca. 
530.000 kr. og den tilsvarende gennemsnitlige timeudgift er ca. 322,50 kr. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter udgiftsanalysen. 
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Bilag 3.1 
 

 
Udgiftsanalyse 

 
 
Analyse af nuværende udgiftsfordeling. Alle udgifter i analysen er i 2008-niveau af hensyn til 
sammenligning. 
 
Følgende analyse bygger grundlæggende på udgiftsfordelingen i 2007. Dertil er medtaget de nye 
udgifter, som det på nuværende tidspunkt vides kommer til i 2008. 
 
Dermed fremkommer en samlet oversigt over udgifterne efter finanslov 2008, ved videreførelse af 
nuværende aktiviteter og udgiftsfordeling, se bilag A. De enkelte udgiftsposter i bilag A er uddybet 
i underbilagene A.1 – A.7.  
 
Udgifterne i de to store udgiftsområder, løn til undervisning og løn til andre opgaver, er beregnet ud 
fra timetal og en opgørelse af den gennemsnitlige timelønsudgift. Opgørelsen af den gennemsnitlige 
timelønsudgift og den gennemsnitlige årsværksudgift findes i bilag B.  
 
 
 
Bilagsoversigt 
 
Bilag A  Nuværende udgiftsfordeling 
  Bilag A.1  Løn til undervisning 
  Bilag A.2  Løn til andre opgaver for lærere 
  Bilag A.3  Løn til vikardækning og overarbejde 
  Bilag A.4  Løn til ledelse 
  Bilag A.5  Løn til teknisk/administrativt personale 
  Bilag A.6  Udgifter ikke-løn 
  Bilag A.7  Afskrivninger 
 
Bilag B  Opgørelse af gennemsnitlig lønudgift 
 



Bilag A

Nuværende udgiftsfordeling

Udgiftsbudget 2007 fremskrevet til 2008* samt indlagt forudsætning om 6 nye 1.g-klasser til aug.08

Nuværende udgiftsfordeling i 2008 mio.
1 Løn til undervisning 18,16
2 Løn til andre opgaver for lærere 6,55
3 Vikardækning, overarbejde mv. 0,90
4 Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64
5 Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82
6 Udgifter ikke løn 5,08
7 Afskrivninger 0,17

I alt 35,32

*) Fremskrivningsfaktoren fra 2007 til 2008 er forudsat til 2,7%

De enkelte udgiftsposter er uddybet i de følgende nummererede bilag.

Lønudgifterne til lærere er beregnet ud fra en gennemsnitlig time- og årsværksudgift, som er opgjort i bilag B.



Bilag 3.A.1

Løn til undervisning årgang 2007

2007a 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 616 532
App. Opst + deletimer m.v. 200 150 100
Samlet 2.934 2.885 2.660
Pris 921.431 906.267 835.357

2007b (delt) 1g 2g 3g
Fælles 598 565 577
EN-TY 186 209 163
EN-MU 186 209 163
SUM 970 983 902
Med forberedelse mv i timer 2.587 2.621 2.406
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 560 504
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 3.330 3.337 2.966
Pris 1.045.811 1.048.236 931.469

2007c 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 807 751 739
Med forberedelse mv i timer 2.153 2.001 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 616 532
App. Opst + deletimer m.v. 100 150
Samlet 2.896 2.823 2.560
Pris 909.495 886.793 803.948

2007d (delt) 1g 2g 3g
Fælles 649 681 623
MA-MU 45 MU sammen med 2b
MA-SA 135 93 116
SUM 829 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.211 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 616 504
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 2.954 2.835 2.532
Pris 927.713 890.562 795.154

2007e 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 616 476
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 2.834 2.835 2.504
Pris 890.022 890.562 786.359



2007f (delt) 1g 2g 3g
Fælles 668 681 646
EN-FR 116 93 93
EN-SP 116 93 93
SUM 900 867 832
Med forberedelse mv i timer 2.401 2.311 2.220
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 532 588 476
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 3.116 3.055 2.752
Pris 978.595 959.662 864.254

Antallet af valghold, som indgår i klassens timetal ovenfor
Valghold A B C
2007a 1 1
2007b 2
2007c 1 1
2007d 1
2007e 1 1 1
2007f 2
Samlet 3 5 4

FYSIK Idræt (2) psykologi (2)
KEMI Samfundsfag
ENGELSK Biologi (2)
TY Fysik
MA Matematik
SA (Kemi)
FR (Naturgeografi)
SP(2)

Her kan altså nemt blive tale om 4-8 hold ekstra

Pris for et ekstra C-hold (75 timer) 58.421
Pris for et ekstra A/B-hold (125 timer) 97.368

Pris for et ekstra sproghold 1g 2g 3g (evt)
Undervisning i klokketimer 93 93 116
Med forberedelse mv i timer 248 248 310
Elevtid 25 elever 100 100 100
Samlet 348 348 410
Pris 109.304 109.304 128.777

Samlet lønudgift 1.g (07-08) 5.782.371

Reguleret til 2008-kroner 5.938.495



Bilag 3.A.1

Løn til undervisning årgang 2006

2006a 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 644 504
App. Opst + deletimer m.v. 200 150 100
Samlet 2.934 2.913 2.632
Pris 921.431 915.061 826.563

2006b 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 644 504
App. Opst + deletimer m.v. 200 150
Samlet 2.934 2.913 2.532
Pris 921.431 915.061 795.154

2006c 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 807 751 739
Med forberedelse mv i timer 2.153 2.001 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 616 616 504
App. Opst + deletimer m.v. 100 150
Samlet 2.952 2.823 2.532
Pris 927.085 886.793 795.154

2006d 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 588 476
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 2.834 2.807 2.504
Pris 890.022 881.767 786.359

2006e (delt) 1g 2g 3g
Fælles 617 632 555
EN-Sa 167 140 186
MA-Sa 167 140 186
SUM 951 911 927
Med forberedelse mv i timer 2.537 2.430 2.473
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 560 560
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 3.280 3.146 3.089
Pris 1.030.232 988.257 970.090



2006f 1g 2g 3g
Fælles 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 532 588 504
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 2.806 2.807 2.532
Pris 881.227 881.767 795.154

2006h (delt) 1g 2g 3g
Fælles 617 658 530
MA-MU
EN-MU 167 116 209
SUM 784 774 739
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.063 1.972
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 616 616 476
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 2.890 2.835 2.504
Pris 907.611 890.562 786.359

Antallet af valghold, som indgår i klassens timetal ovenfor
Valghold A B C
2006a 1 1
2006b 1 2 1
2006c 1 1
2006d 1 1 1
2006e 1 1 1
2006f 2
2006h 2
Samlet 5 8 5

FYSIK Idræt (2) psykologi (2)
KEMI Samfundsfag
ENGELSK Biologi (2)
TY Fysik
MA Matematik
SA (Kemi)
FR (Naturgeografi)
SP(2)

Her er der måske valghold nok.

Pris for et ekstra C-hold (75 timer) 58.421
Pris for et ekstra A/B-hold (125 timer) 97.368
A/B-hold i stedet for C-hold 41.879

Pris for et ekstra sproghold 1g 2g 3g (evt)
Undervisning i klokketimer 93 93 116
Med forberedelse mv i timer 248 248 310
Elevtid 25 elever 100 100 100
Samlet 348 348 410
Pris 109.304 109.304 128.777

Samlet lønudgift 2g (07-08) 6.468.573

Reguleret til 2008-kroner 6.643.224

MA- og En-holdet samlæses med  2006e



Bilag 3.A.1

Løn til undervisning årgang 2005

2005a 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 784 772 741
Med forberedelse mv i timer 2.091 2.058 1.977
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 644 532
App. Opst + deletimer m.v. 200 150 100
Samlet 2.934 2.908 2.665
Pris 921.431 913.503 836.915

2005b (delt) 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 598 541 484
EN-MU 186 233 256
EN-TY 186 233 256
SUM 970 1.006 995
Med forberedelse mv i timer 2.587 2.683 2.654
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 588 616 476
App. Opst + deletimer m.v. 200 150
Samlet 3.458 3.505 3.186
Pris 1.086.015 1.101.003 1.000.569

2005c (delt) 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 654 681 623
BI-Ma 130 93 116
MU-Ma 130 93 116
SUM 914 867 856
Med forberedelse mv i timer 2.438 2.311 2.282
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 588 560 588
App. Opst + deletimer m.v. 200 150 100
Samlet 3.309 3.077 3.026
Pris 1.039.278 966.572 950.315

2005d (delt) 1g 2g 3g
Undervisning i klokketimer 686 632 555
EN-Sa 98 140 186
MA-Sa 98 140 186
SUM 882 911 927
Med forberedelse mv i timer 2.351 2.430 2.473
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 588 588 532
App. Opst + deletimer m.v. 200 150
Samlet 3.222 3.224 3.061
Pris 1.012.015 1.012.756 961.295



2005e (delt) 1g 2g 3g
Fælles 668 681 646
EN-FR 116 93 93
EN-SP 116 93 93
SUM 900 867 832
Med forberedelse mv i timer 2.401 2.311 2.220
Studievejledning 83 56 56
Elevtid 28 elever 560 560 560
App. Opst + deletimer m.v. 100 100
Samlet 3.144 3.027 2.836
Pris 987.390 950.868 890.637

Antallet af valghold, som indgår i klassens timetal ovenfor
Valghold A B C
2006a 1 1
2006b 2
2006c 1 1
2006d 1 1 1
2006e 2 1
Samlet 3 5 4
                                             Oprettet FYSIK Idræt (2) psykologi (2)

KEMI Biologi (2)
ENGELSK Fysik
TY Matematik
MA
SA
FR
SP

Ekstra C-hold med 75 timer 58.421
Ekstra A/B-hold med 125 timer 97.368
A/B-hold i stedet for C-hold 41.879

Her er der oprettet 14 hold dvs 2 ekstra A/B og 2 c-hold er hævet til A/B 

Ekstra udgift
2 ekstra A/B-hold 194.737
2 c-hold hævet til A/B-hold 83.758
                                                    I alt 278.494

Pris for et ekstra sproghold 1g 2g 3g (evt)
Undervisning i klokketimer 93 93 116
Med forberedelse mv i timer 248 248 310
Elevtid 25 elever 100 100 100
Samlet 348 348 410
Pris 109.304 109.304 128.777

Samlet lønudgift 3g (07-08) 5.047.004

Reguleret til 2008-kroner 5.183.273



Bilag 3.A.1

Samlet oversigt over lønudgifter til undervisning af eksisterende klasser

2007-kroner 2008-kroner

1.g 5.782.371 5.938.495
2007a 921.431 946.310
2007b (delt) 1.045.811 1.074.048
2007c 909.495 934.052
2007d (delt) 927.713 952.761
2007e 890.022 914.052
2007f (delt) 978.595 1.005.018
Ekstra sproghold 109.304 112.255

2.g 6.468.573 6.643.224
2006a 915.061 939.768
2006b 915.061 939.768
2006c 886.793 910.736
2006d 881.767 905.575
2006e (delt) 988.257 1.014.940
2006f 881.767 905.575
2006h (delt) 890.562 914.607
Ekstra sproghold 109.304 112.255

3.g 5.047.004 5.183.273
2005a 836.915 859.512
2005b (delt) 1.000.569 1.027.585
2005c (delt) 950.315 975.973
2005d (delt) 961.295 987.250
2005e (delt) 890.637 914.685
Ekstra sproghold 128.777 132.254
Ekstra valghold 278.494 286.014

Samlet udgift 17.764.992



Bilag A.2

Nuværende udgiftsfordeling
Andre opgaver for lærere

Opgaver Timer Udgift
1.000 kr.

Eksamen sommer 07 6.483 2.091
Skriftlig censur 462
Pædagogisk rådsmøder mv. 1.527 493
Fællestimer mm. 564 182
Datavejledning 1.050 339
Ekskursioner 791 255
Lærerteam 1.100 355
Efteruddannelse 1.500 484
Ekstra efterudd. pga. reformen 1.000 323
Pæd. råd formandskab 115 37
Stående udvalg 420 135
Faggruppeformænd 132 43
Instrumentering 66 21
Frivillige aktiviteter 260 84
Kreative aktiviteter 640 206
Festvagter 100 32
Sikkerhedsrepræsentant 100 32
Tiilidsrepræsentant 315 102
Læsevejleder + lektiecafé 258 83
Vejledning + kursusledelse 252 81
Orienteringer 106 34
Kompetencesamtaler mm. 100 32
Brobygning 251 81
Deltagelse i bestyrelsesmøder 24 8
Mentorer for nyansatte 30 10
MUS-samtaler 50 16
Ny hjemmeside + Arbejdsgrupper m.v. 180 58
3. idrætslærer 900 290
Samlingspasning, skemalægning mv. 178
I alt 18.314 6.547

Årsværk: 10,9

Gns. timeudgift, se bilag 4: 322,57 kr.



Bilag A.3 - A.5

2008-kroner

3. Oversigt over udgifter til udgifter til vikardækning og overarbejde.
Vikardækning ved sygdom 500.000
Udbetaling af overarbejde 400.000
I alt 900.000

4. Lønudgifter til ledelse
Ledelsen består af:
1 Rektor (ledelse på fuld tid) 667.435
1 Vicerektor (ledelse på 2/3 tid) 416.645
2 inspektorer (ledelse på godt halv tid) 557.521
I alt 1.641.601

5. Løn til teknisk og administrativt personale
TAP-personalet består af:
4 rengøringsassistenter
1 pedel
1 pedelmedhjælper
2 sekretærer
1 AC-fuldmægtig
Elevhjælp til bogindbinding
I alt 2.818.222



Bilag A.6

Oversigt over udgifter, som ikke er løn.

B UNDERVISNING
Undervisningsmidler 800.000
It-udstyr undervisning 150.000
Kopimaskiner+papir 90.000
Varekøb fælles 103.000
Copydan 210.000
Fællestimer 25.000
Bogdepot 15.000
Censur 36.000
Kursusafg. mv 113.000
Flat rate tilskud 8.000
Pædagogikum 41.000
Psykologordning 53.000
Studievejledning 5.000
I alt 1.649.000

C ELEVAKTIVITETER
Forestilling 50.000
Translokation mv 31.000
Stævner/hytteture 51.000
Ekskursioner 98.000
I alt 230.000

E ADMINISTRATION
Kørsel + kurser i adm 103.000
IT-udstyr m.v.  Adm 31.000
Kontorartikler 26.000
Repræsentation 10.000
Information og PR 113.000
Telefon + sektornet 25.000
Porto 35.000
Fortæring møder 77.000
I alt 420.000

F ADMINISTRATIVE SYSTEMER
GAS-program 41.000
Lectio 40.000
Andre programmer 96.000
Silkeborg Data 136.000
Navision Stat 63.000
Work Flow 18.000
Revision 100.000
Rektorforening 34.000
Flexjob 162.000
Bestyrelseshonorar 23.000



Forsikring selvrisiko 150.000
Supportcenteret 379.000
I alt 1.242.000

G BYGNINGER + ENERGI
Bygninger Vedl. 400.000
El 350.000
Varme 315.000
Vand 47.000
Inventar 100.000
Renholdelse 190.000
I alt 1.402.000

I alt (2007-kroner) 4.943.000

reguleret til 2008-kroner 5.076.461



Bilag A.7

Oversigt over afskrivninger i 2008

Art Afskrivning 2008 Restværdi

Eksisterende anlægsaktiver

Gulvvaskemaskine og rengøringsvogne 19.361 26.661

Kopimaskiner 41.064 90.150

Kontorstole i 3.g 20.166 141.162

Bærbare PC'er 63.386 158.464

Fastmonterede projektorer 22.013 60.534

165.989 476.971

Allerede disponerede anskaffelser i 2008

Ekstra bærbare PC'er 7.500 52.500

I alt 173.489 529.471



Bilag B

Oversigt over gennemsnitlig lønudgift for lærerne

Alder Antal Antal eff.
Interval Personer årsværk

30-34 4 3,2

35-39 6 4,3

40-44 2 0,9

45-49 1 1,0

50-54 12 12,0

55-59 16 15,7

60-64 9 6,6

Alder Antal Antal eff. Gns. eff. Gns.

Interval Personer Årsværk årsværksløn Timeløn

30-39 10 7,5 451.104 274,56

40-49 3 1,9 454.222 276,46

50-59 28 27,7 531.532 323,51

60-69 9 6,6 634.490 386,18 *
Total gns. 50 43,7 529.985 322,57

* Gruppen af 60-69-årige indeholder:

6 lærere med aldersreduktion og seniorordning læser 4,4 årsværk,
med gns. årsværksløn 661.000 kr.

3 lærere med aldersreduktion og uden seniorordning læser 2,2 årsværk,
med gns. årsværksløn 576.000 kr.

Lærernes aldersfordeling pr. 1.1.2008
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d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Modeller for budgettilpasning (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 4.1 Indtægts- og udgiftsscenarier 

Bilag 4.2 Resultatoversigt 

 
 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 12. september en tidsplan for processen frem mod be-
slutning af budget 2008 og plan for budgettilpasninger frem til 2011. Ifølge tidsplanen 
skal bestyrelsen på mødet d. 1. november drøfte modeller for budgettilpasning frem til 
2011. 
 
I bilag 4.1 præsenteres tre forskellige indtægtsscenarier og tre forskellige udgiftsscena-
rier for perioden 2008 – 2011.  
 
Indtægtsscenarierne er for overskuelighedens skyld kaldt for hhv. ”det pessimistiske”, 
”det realistiske” og ”det optimistiske” scenarium. Navngivningen henviser til gættet på 
klassekvotienten i de kommende 1.g-klasser på tælledagen i september 2008, som i de 
tre scenarier er sat til hhv. 26,0; 27,5 og 29,0. 
 
Udgiftsscenarierne er for overskuelighedens skyld kaldt for ”fortsæt som hidtil”, ”det 
moderate” og ”det radikale”, hvor navngivningen referer til omfanget af reduktioner i 
udgiftsbudgettet. Udgiftsreduktionerne koncentrerer sig om de to største udgiftsposter, 
som er løn til undervisning og løn til andre opgaver for lærere. 
 
I bilag 4.2 er de forskellige scenarier sat sammen således at årsresultatet kan ses for 
perioden 2008 – 2011. Bilag 2 er et vigtigt redskab til at vurdere, hvor store udgiftsre-
duktioner, der er behov for. 
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Det fremgår f.eks. af resultatoversigten, at ”det realistiske” indtægtsscenarium i kom-
bination med ”det moderate” udgiftsscenarium vil årsresultatet efter endt overgangs-
ordning i 2011 være på ca. 0,36 mio. kr. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen med udgangspunkt i resultatoversigten drøfter behovet for udgifts-

reduktioner. 
 
 At bestyrelsen til mødet d. 13. december får forelagt et beslutningsforslag til bud-

get 2008 
 
 At bestyrelsen til mødet d. 13. december får forelagt et beslutningsforslag til om-

fanget af udgiftsreduktioner frem til 2011 fordelt på hovedkonti. 
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Bilag 4.1 
 

Modeller for budgettilpasninger frem til 2011 
 
 

I dette notat præsenteres 3 forskellige indtægtsscenarier og 3 forskellige udgiftsscenarier. 
Alle scenarier rækker frem til 2011. 
 
Scenarierne sammenstilles i en resultatoversigt således, at årsresultatets udvikling kan ses for 
de forskellige kombinationer af scenarierne. Resultatoversigten er et vigtigt redskab til at vur-
dere, hvor store reduktioner, der er nødvendige i udgiftsbudgettet. 
 
 
Indtægter 
Modellen indeholder 3 forskellige scenarier for ansøgertal og start-klassekvotient. Der er end-
videre indlagt en prognose for frafaldet hen over hele gymnasieforløbet, i form af såkaldte 
”gennemførelsesprocenter” fra det enkelte tælletidspunkt og frem til det næste. 
 
Beregningen af tildelingsbudgettet bygger på finanslovsforslaget 2008, inklusiv tilpasningsbe-
løbene i overgangsårene 2008, 2009 og 2010. Der er indlagt en formodning om årlige ”effek-
tiviseringer” på 1,0 % i finanslovene for 2009, 2010 og 2011. (Den tilsvarende effektivisering 
i 2008 er fra ministeriets side indlagt i finanslovsforslagets takster).  
 
De 3 scenarier kan kaldes: ”det pessimistiske”, ”det realistiske” og ”det optimistiske”. 
 
Scenarierne adskiller sig mht. klassekvotienten i 1.g på tælletidspunktet i september. 
Gennemførelsesprocenterne er i alle 3 scenarier sat til at være, som de gennemsnitligt har væ-
ret over de senere år, nemlig ca. 84 % i samlet gennemførelse. 
 
 
Udgifter 
Modellen indeholder 3 forskellige scenarier, som adskiller sig mht. omfanget af udgiftsreduk-
tioner. Udgifterne før reduktioner er taget fra udgiftsanalysen.  
 
Gennemsnitslønnen er i alle scenarierne forsigtigt sat uændret i hele perioden frem til 2011, 
eksklusiv grundlønsstigninger. Den besparelse, der opstår, når lærere går på efterløn/pension, 
vil i de nærmeste år modsvares af flere lærere på aldersreduktion (ved alder 60). Det er dog 
svært at forudsige præcist, da det afhænger meget af det nøjagtige antal lærere, der går på 
efterløn/pension de enkelte år.  
 
Lokal lønudvikling i form af løntillæg til medarbejdere og resultatløn til ledelsen er for forstå-
elsens skyld indlagt som en særlig årlig udgift, mens den i et rigtigt udgiftsbudget vil være 
indarbejdet i den samlede lønudgift. Der er ikke taget højde for eventuelle indvirkninger fra 
overenskomst 2008, udover en forventet gennemsnitlig lønfremskrivning på 2,7% årligt. 
 
Der er ikke indlagt en forudsætning om ekstra udgifter til større investeringer og nye initiati-
ver.  Sådanne udgifter skal tænkes ind i årsresultatet og likviditeten. 
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De 3 scenarier kan kaldes: ”forsæt som hidtil”, ”det moderate” og ”det radikale”. 
 
Reduktioner i løn til undervisning slår først igennem efterhånden som nye årgange af elever 
kommer ind, og hvor en ny praksis for oprettelse af blandede studieretninger og for ekstra 
sproghold kan slå igennem. Specielt for årgang 2007 kan reduktioner i antallet af sproghold 
indføres fra starten af studieretningsforløbet i januar 2008, og således få helårsvirkning alle-
rede fra 2008.  
 
Andre tiltag kunne f.eks. være indførelsen af forelæsninger i 2. og 3.g, i et lille antal lektioner 
i typiske fællesfag. Tiltag af denne type kan ligeledes få virkning fra august 2008, og helårs-
virkning fra 2009.  
 
Reduktioner i andre opgaver for lærere har virkning fra august 2008, da opgaverne for inde-
værende skoleår er bundet i lokalaftaler fra juni 2007. Fra 2009 og frem har reduktionerne 
helårsvirkning.  
 
 
Samlet resultatoversigt 
Den samlede resultatoversigt viser årsresultatets udvikling i perioden 2008 – 2011 ved de i alt 
9 forskellige kombinationer af indtægts- og udgiftsscenarierne. 
 
 

Bilagsoversigt: 
 
Bilag 4.1.1 Indtægtsscenarie 1,  ”Det pessimistiske” 
Bilag 4.1.2 Indtægtsscenarie 2,  ”Det realistiske” 
Bilag 4.1.3 Indtægtsscenarie 3,  ”Det optimistiske” 
Bilag 4.1.4 Udgiftsscenarie 1,    ”Fortsæt som hidtil” 
Bilag 4.1.5 Udgiftsscenarie 2,    ”Det moderate” 
Bilag 4.1.6 Udgiftsscenarie 3,    ”Det radikale” 
 
Bilag 4.2 Samlet resultatoversigt 
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Indtægtsscenarium 1 Det pessimistiske Bilag 4.1.1

Forudsætninger:
Antal nye 1g-klasser hvert år fra nu: 6
Gns. klassekvotient v. første septembertælling i 1g: 26
Gennemførelsesprocenter se nedenfor 85%

sep-07 feb-08 sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11
1g 159 153 156 150 156 150 156 150 156
2g 170 163 147 141 144 138 144 138 144
3g 114 114 158 158 136 136 134 134 134
I alt 443 430 461 449 436 424 434 422 434

Årselever 443 444 428 427
A-elever 54 64 65 50

Gennemførelsesprocenter helt forløb feb-1g sep-2g feb-2g sep-3g feb-3g Student

Gennemførelse fra forrige tælling 96% 96% 96% 97% 100% 99%
Kumuleret gennemførelse 92% 88% 86% 86% 85%

Frafald fra forrige tælling 4% 4% 4% 3% 0% 1%
Kumuleret frafald 8% 12% 14% 14% 15%

Gennemførelsesprocenter Finansår 2008 2009 2010 2011
september 1g    →    februar 1g 96% Udbud stx 1,75 1,75 1,75 1,75
februar 1g          →    september 2g 96% Basistilskud 1,00 1,00 1,00 1,00
september 2g    →    februar 2g 96% Taxameter 27,07 27,12 26,18 26,09
februar 2g          →    september 3g 97% Færdiggør. 1,66 1,52 2,12 1,82
september 3g    →    februar 3g 100% A-elever 0,62 0,54 0,64 0,65
består studentereksamen 99% Effektivisering 1,0% 2,0% 3,0%
Samlet gennemførelsesprocent 85% Overg. Ord. 1,80 1,20 0,60 0,00

I ALT 33,90 32,82 31,65 30,37



Indtægtsscenarium 2 Det realistiske Bilag 4.1.2

Forudsætninger:
Antal nye 1g-klasser hvert år fra nu: 6
Gns. klassekvotient v. første septembertælling i 1g: 27,5
Gennemførelsesprocenter se nedenfor 85%

sep-07 feb-08 sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11
1g 159 153 165 158 165 158 165 158 165
2g 170 163 147 141 152 146 152 146 152
3g 114 114 158 158 136 136 142 142 142
I alt 443 430 470 457 454 441 459 446 459

Årselever 447 456 448 451
A-elever 54 64 65 50

Gennemførelsesprocenter helt forløb feb-1g sep-2g feb-2g sep-3g feb-3g Student

Gennemførelse fra forrige tælling 96% 96% 96% 97% 100% 99%
Kumuleret gennemførelse 92% 88% 86% 86% 85%

Frafald fra forrige tælling 4% 4% 4% 3% 0% 1%
Kumuleret frafald 8% 12% 14% 14% 15%

Gennemførelsesprocenter Finansår 2008 2009 2010 2011
september 1g    →    februar 1g 96% Udbud stx 1,75 1,75 1,75 1,75
februar 1g          →    september 2g 96% Basistilskud 1,00 1,00 1,00 1,00
september 2g    →    februar 2g 96% Taxameter 27,30 27,87 27,41 27,60
februar 2g          →    september 3g 97% Færdiggør. 1,66 1,52 2,12 1,82
september 3g    →    februar 3g 100% A-elever 0,62 0,54 0,64 0,65
består studentereksamen 99% Effektivisering 1,0% 2,0% 3,0%
Samlet gennemførelsesprocent 85% Overg. Ord. 1,80 1,20 0,60 0,00

I ALT 34,13 33,56 32,86 31,83



Indtægtsscenarium 3 Det optimistiske Bilag 4.1.3

Forudsætninger:
Antal nye 1g-klasser hvert år fra nu: 6
Gns. klassekvotient v. første septembertælling i 1g: 29
Gennemførelsesprocenter se nedenfor 85%

sep-07 feb-08 sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11
1g 159 153 174 167 174 167 174 167 174
2g 170 163 147 141 160 154 160 154 160
3g 114 114 158 158 136 136 149 149 149
I alt 443 430 479 466 471 457 484 470 484

Årselever 450 468 468 476
A-elever 54 64 65 50

Gennemførelsesprocenter helt forløb feb-1g sep-2g feb-2g sep-3g feb-3g Student

Gennemførelse fra forrige tælling 96% 96% 96% 97% 100% 99%
Kumuleret gennemførelse 92% 88% 86% 86% 85%

Frafald fra forrige tælling 4% 4% 4% 3% 0% 1%
Kumuleret frafald 8% 12% 14% 14% 15%

Gennemførelsesprocenter Finansår 2008 2009 2010 2011
september 1g    →    februar 1g 96% Udbud stx 1,75 1,75 1,75 1,75
februar 1g          →    september 2g 96% Basistilskud 1,00 1,00 1,00 1,00
september 2g    →    februar 2g 96% Taxameter 27,53 28,62 28,64 29,10
februar 2g          →    september 3g 97% Færdiggør. 1,66 1,52 2,12 1,82
september 3g    →    februar 3g 100% A-elever 0,62 0,54 0,64 0,65
består studentereksamen 99% Effektivisering 1,0% 2,0% 3,0%
Samlet gennemførelsesprocent 85% Overg. Ord. 1,80 1,20 0,60 0,00

I ALT 34,36 34,30 34,06 33,29



Udgiftsscenarie 1 Fortsæt som hidtil Bilag 4.1.4

Forudsætninger i forhold til nuværende udgiftsfordeling:
Årlig reduktion i løn til undervisning
     for årgang 2007 (hold og studieretninger) 0,00
     for årgang 2008 og frem, pr. årgang
        (hold og studieretninger og andre tiltag) 0,00
Årlig reduktion i løn til andre opgaver for lærere 0,00
Årlig reduktion i ikke-løn udgifter 0,00

Øvrige forudsætninger:
Indtag på 6 klasser pr. år. 
Den nuværende 5-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2008
Den nuværende 7-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2009

Udgifter i mio 2008 2009 2010 2011
Løn til undervisning 18,16 18,32 17,76 17,76
     Reduktion 0,00 0,00 0,00 0,00
Løn til andre opgaver for lærere 6,55 6,55 6,55 6,55
     Reduktion 0,00 0,00 0,00 0,00
Vikardækning og overarbejde 0,90 0,90 0,90 0,90
Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64 1,64 1,64 1,64
Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82 2,82 2,82 2,82
Udgifter ikke løn 5,08 5,08 5,08 5,08
     Reduktion 0,00 0,00 0,00 0,00
Afskrivninger 0,17 0,17 0,17 0,17
I alt 35,32 35,48 34,92 34,92

Resultatløn og ny løn 0,30 0,30 0,30 0,30
35,62 35,78 35,22 35,22



Udgiftsscenarie 2 Det moderate
Forudsætninger i forhold til nuværende udgiftsfordeling:
Årlig reduktion i løn til undervisning
     for årgang 2007 (hold og studieretninger) -0,30
     for årgang 2008 og frem, pr. årgang
        (hold og studieretninger og andre tiltag) -0,50
Årlig reduktion i løn til andre opgaver for lærere -1,75
Årlig reduktion i ikke-løn udgifter -0,50

Øvrige forudsætninger:
Indtag på 6 klasser pr. år. 
Den nuværende 5-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2008
Den nuværende 7-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2009

Udgifter i mio 2008 2009 2010 2011
Løn til undervisning 18,16 18,32 17,76 17,76
     Reduktion -0,51 -0,97 -1,38 -1,50
Løn til andre opgaver for lærere 6,55 6,55 6,55 6,55
     Reduktion -0,73 -1,75 -1,75 -1,75
Vikardækning og overarbejde 0,90 0,90 0,90 0,90
Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64 1,64 1,64 1,64
Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82 2,82 2,82 2,82
Udgifter ikke løn 5,08 5,08 5,08 5,08
     Reduktion -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
Afskrivninger 0,17 0,17 0,17 0,17
I alt 33,58 32,26 31,29 31,17

Resultatløn og ny løn 0,30 0,30 0,30 0,30
33,88 32,56 31,59 31,47



Udgiftsscenarie 3 Det radikale
Forudsætninger i forhold til nuværende udgiftsfordeling:
Årlig reduktion i løn til undervisning
     for årgang 2007 (hold og studieretninger) -0,30
     for årgang 2008 og frem, pr. årgang
        (hold og studieretninger og andre tiltag) -0,75
Årlig reduktion i løn til andre opgaver for lærere -2,50
Årlig reduktion i ikke-løn udgifter -0,50

Øvrige forudsætninger:
Indtag på 6 klasser pr. år. 
Den nuværende 5-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2008
Den nuværende 7-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2009

Udgifter i mio 2008 2009 2010 2011
Løn til undervisning 18,16 18,32 17,76 17,76
     Reduktion -0,61 -1,32 -1,93 -2,25
Løn til andre opgaver for lærere 6,55 6,55 6,55 6,55
     Reduktion -1,04 -2,50 -2,50 -2,50
Vikardækning og overarbejde 0,90 0,90 0,90 0,90
Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64 1,64 1,64 1,64
Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82 2,82 2,82 2,82
Udgifter ikke løn 5,08 5,08 5,08 5,08
     Reduktion -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
Afskrivninger 0,17 0,17 0,17 0,17
I alt 33,16 31,16 29,99 29,67

Resultatløn og ny løn 0,30 0,30 0,30 0,30
33,46 31,46 30,29 29,97



Bilag 4.2

Samlet budgetscenarie

Årsresultat Det pessimistiske Det realistiske Det optimistiske

Fortsæt som hidtil
2008 -1,72 -1,49 -1,26
2009 -2,96 -2,22 -1,48
2010 -3,57 -2,36 -1,16
2011 -4,85 -3,39 -1,93

Det moderate
2008 0,02 0,25 0,48
2009 0,26 1,00 1,74
2010 0,06 1,27 2,47
2011 -1,10 0,36 1,82

Det radikale
2008 0,44 0,67 0,90
2009 1,36 2,10 2,84
2010 1,36 2,57 3,77
2011 0,40 1,86 3,32
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Sagsfremstilling 
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Resultatløn til ledelsen (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter 

Bilag 5.2 Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere 

Bilag 5.3 Forslag til indsatsområder 

 
 
Undervisningsministeriet har i brev af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelsen til ”at 
indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og institutionens andre le-
dere”, jf. bilag 1. Bestyrelsen skal som følge af bemyndigelsen indgå resultat-
lønskontrakt med rektor og kan bemyndige rektor til at indgå resultatlønskontrakter 
med de øvrige 3 ledere i ledelsesteamet. 
 
Undervisningsministeriet har endvidere udsendt retningslinjer for anvendelsen af re-
sultatløn for ledere, bilag 2, hvoraf fremgår at: 
 
- Resultatlønskontrakten for rektor skal fokusere på de strategiske indsatsområder, som 
bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i det kommende år. For-
målet er at understøtte processen imellem bestyrelse og den daglige ledelse om, hvilke 
overordnede målsætninger og prioriteringer der i det kommende skoleårs arbejde skal 
have særlig opmærksomhed. 
 
-  Det grundlæggende princip er, at resultatlønskontrakten skal skabe øget synlighed 
og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne på institutionen. For at un-
derstøtte dette princip, kan der desuden indgås resultatlønsaftale med institutionens 
øvrige ledere individuelt og evt. fokuseres på institutionens strategiske indsatsområder, 
når der forhandles løn for institutionens øvrige medarbejdere. 
 
- Anvendelsen af resultatlønskontrakt for den øverste leder er obligatorisk.  
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Mulighederne for indsatsområder er opstillet i bilag 5.3, som endvidere indeholder et 
forslag til valg af indsatsområder for resultatlønskontrakt for Jan Becher Sørensen. 
 
Til et indsatsområde skal være tilknyttet en eller flere indikatorer, som kan være hhv. 
kvantitative, kvalitative eller udviklingsorienterede, og som skal fremgå af selve resul-
tatlønskontrakten. 
 
Indsatsområderne kan genfindes i det såkaldte ”ressourceregnskab”, som ministeriet 
forventes at udmelde i foråret 2008. Ressourceregnskabet bliver et supplement til det 
egentlige regnskab, og kommer til at indeholde en række områder, som institutionerne 
skal måles (og sammenlignes) på. 
 
Ifølge bemyndigelsen fra ministeriet finder udbetaling af resultatløn sted i september 
2008 ud fra en vurdering af målopfyldelsesgrad for hvert enkelt indsatsområde. Den 
maksimale ramme for resultatlønskontrakten for rektor er for et gymnasium af Pade-
rups størrelse 90.000 kr. Fristen for indgåelse af kontrakten er d. 1. december 2007.  
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen vedtager indsatsområderne for skoleåret 2007- 2008: 

 
1. Studieparathed 
2. Initiativer, der synliggør Paderup Gymnasiums uddannelses- og vidensmæssige profil 

samt styrker Paderup Gymnasiums rolle i forhold til det omkringliggende samfund.  
3. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift. 
4. Forberedelse af projektet med en Aspergerklasse 
5. Samt eventuelt et ekstra 

 
 At bestyrelsen bemyndiger formanden til at indgå resultatlønskontrakten med rek-

tor. Bestyrelsen orienteres om kontrakten på mødet d. 13. december. 
 
 At bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med de øvrige 

3 ledere i ledelsesteamet. Bestyrelsen orienteres om kontrakterne på mødet d. 13. 
december. 
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Til bestyrelserne på  
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 

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser  
Almene gymnasier  
Private gymnasieskoler  
 
 
  
  

Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter 
 

1. oktober 2007 
Sags nr.: 
095.934.031 
  
 

Undervisningsministeriet bemyndiger hermed bestyrelsen til at indgå 
resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og institutionens 
andre ledere, jf. Retningslinier for anvendelse af resultatløn på selvejende 
institutioner af 1. oktober 2007. 
 
Bestyrelsen kan som følge heraf indgå en resultatlønslønkontrakt med 
institutionens øverste leder og derefter yde denne en på forhånd aftalt 
resultatløn på grundlag af bestyrelsens vurdering af kontraktens opfyldel-
sesgrad.  
 
Med bemyndigelsen gives bestyrelserne således kompetence til at indgå 
aftaler med den daglige ledelse om resultatløn på institutionen.  
 
Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anven-
de resultatløn og engangsvederlag. 
 
Maksimal ramme for resultatløn til øverste leder: (niveau 1. april 2007) 

Antal årselever1/ STÅ for pro-
fessionshøjskoler 

Maksimal udbetaling 

1-500: 90.000 kr. 
(1.okt.1997 - 73.987 kr.)  

500-999: 110.000 kr. 
(1.okt.1997 - 90.318 kr.) 

1000-1999: 130.000 kr. 
(1.okt.1997- 106.740 kr.) 

2000-4999: 150.000 kr. 
(1.okt.1997 - 123.162 kr.) 

>5000: 170.000 kr. 
(1.okt.1997 - 139.583 kr.) 

                                                 
1 Som indberettet ved seneste årsregnskab. 
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Den samlede maksimale udbetaling af resultatløn må dog ikke overstige 
25 % af den enkelte øverste leders lønrammeløn inkl. varige tillæg fra 
cheflønpuljen. 
 
Resultatløn bør så vidt muligt udbredes til hele personalet. Særligt væ-
sentlig er det, at resultatlønskontrakterne også omfatter øvrige leder, da 
det vil understrege det forhold, at der arbejdes for fælles mål. 
 
Kompetencen til at indgå resultatlønskontrakter for institutionens øvrige 
ledere bør normalt så vidt muligt videredelegeres til institutionens øver-
ste leder. 
 
Der er ikke fastsat øvre rammer for de øvrige leders resultatløn, men 
resultatlønnen skal dog afspejle institutionens hierarki og opgavernes 
karakter. Derudover er det et krav, at den samlede maksimale udbetaling 
af resultatløn på intet tidspunkt overstiger 25 % af den enkelte leders 
lønrammeløn inkl. varige tillæg. 
 
For skoler med en grundskoleafdeling, kan ledere ved grundskoleafdelin-
gen ikke omfattes af denne ordning. 
 
For inspektorer ved almene gymnasier gælder reglerne, som beskrevet i 
den gældende overenskomst herfor.  
 
Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutio-
nens normale bevilling. Der medfølger således ikke yderligere bevilling 
med bemyndigelsen til at anvende resultatløn. 
 
Merarbejde/ særlig indsats 
Undervisningsministeriet bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale 
et engangsvederlag for eventuelt merarbejde eller en særlig indsats til 
både øverste og øvrige ledere. 
 
For øverste leders vedkommende er det bestyrelsen, som tager stilling til 
omfanget af en eventuel honorering for merarbejde eller en særlig ind-
sats. 
Det skal bemærkes, at der ikke kan udbetales godtgørelse for merarbejde 
eller en særlig indsats, såfremt der ikke er indgået resultatkontrakt med 
den øverste leder. 
 
Det forudsættes, at det normalt er institutionens øverste leder, der tager 
stilling til eventuel honorering af merarbejde eller en særlig indsats for 
instititonens øvrige ledere. 
 
Der henvises til Retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere 
ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 1. oktober 2007. 
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Spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til: 
 
Resultatlønskontrakter:  
Fuldmægtig Trine Christiansen-Kragh, Trine.christiansen-
kragh@uvm.dk, tlf. 3392 5629 
 
Merarbejde/særlig indsats: 
Fuldmægtig Michael Rosenørn De Lasson, 
Michael.rosenoern.de.lasson@uvm.dk, tlf. 3392 5461 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Christiansen-Kragh 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5629 
Trine.Christiansen-Kragh@uvm.dk 
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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 
 

 

Retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejen-
de uddannelsesinstitutioner 

1. oktober 2007 
Sags nr.: 
095.934.031 
 

 
Disse retningslinier om resultatløn for ledere ved selvejende uddannel-
sesinstitutioner gælder for bestyrelser ved selvejende uddannelsesinstitu-
tioner, der af Undervisningsministeriet er bemyndiget til at indgå resul-
tatlønskontrakt med institutionens øverste leder og bemyndigelse til at 
indgå aftale om resultatløn med institutionens øvrige ledere normeret i 
lønramme 32 og højere.i

 
Der henvises til bemyndigelser af 1. oktober 2007. 
 
Med bemyndigelsen gives bestyrelserne kompetence til at indgå aftaler 
med den daglige ledelse om resultatløn på institutionen.  
 
 
Nyt koncept bl.a. pga. nye institutioner 
Siden resultatlønskontraktordningens introduktion på Undervisningsmi-
nisteriets område i 2000 er ordningen løbende blevet revideret og udbyg-
get. 
 
Det nye resultatlønskoncept bygger på de erfaringer, der hidtil er gjort, 
men er dog ændret på en lang række områder bl.a. for at undgå unødige 
administrative byrder for institutionerne og for at tydeliggøre bestyrel-
sernes ansvar i det strategiske arbejde og i forhold til anvendelsen af re-
sultatløn. 
 
Ændringerne i Undervisningsministeriets resultatlønskoncept skyldes 
delvist ændringer afledt af kommunalreformen, og delvist et ønske om at 
smidiggøre og forenkle ordningen.  
 
Institutioner omfattet af resultatlønsordningen 
Det nye koncept gælder for de kontrakter, der normalt skulle være ind-
gået pr. 1. august 2007 og fremefter, og omfatter øverste ledere og ledere 
i lønramme 32 og højere ved selvejende institutioner, dvs. institutioner 
for erhvervsrettede uddannelser, almene gymnasier, private gymnasiesko-
ler, voksenuddannelsescentre og professionshøjskoler. 
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Voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsuddannelses institutio-
nerne kan først anvende ordningen, når de overgår til en statslig over-
enskomst, og bliver bemyndiget af Undervisningsministeriet til at anven-
de ordningen. 
 
Centre for videregående uddannelse (CVU’erne) vil få en særlig over-
gangsordning. Professionshøjskolerne vil i samme forbindelse få en sær-
lig opstartsordning. Der vil blive orienteret om disse overgangsordninger 
særskilt. Efter 1. januar 2008 vil nedenstående ordning også gælde for 
professionshøjskoler. 
 
For skoler med en grundskoleafdeling, kan ledere ved grundskoleafdelin-
gen ikke omfattes af denne ordning. 
 
For inspektorer ved almene gymnasier gælder reglerne, som beskrevet i 
den gældende overenskomst herfor.  
 
Formålet med resultatlønskonceptet 
Resultatlønskontrakten indgås mellem bestyrelsen og institutionens øver-
ste leder, og skal indeholde en beskrivelse af konkrete mål, som instituti-
onens øverste leder i det kommende år skal fokusere særligt på. 
 
Resultatlønskontrakterne skal fokusere på de strategiske indsatsområder, 
som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i institutionslederens 
arbejde i det kommende år. Formålet er, at understøtte den lokale proces 
imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse om, hvilke overord-
nede målsætninger og prioriteringer der i det kommende skoleårs arbejde 
skal have særlig opmærksomhed. 
 
Det grundlæggende princip er, at resultatlønskontrakten skal skabe øget 
synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne på 
institutionen. For at underbygge dette princip, kan der desuden indgås 
resultatlønsaftale med institutionens øvrige ledere individuelt og evt. 
fokusere på institutionens strategiske indsatsområder, når der forhandles 
løn for institutionens medarbejdere. 
 
Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at anvendelsen af resultatløn under-
bygger institutionens strategi og overordnede målsætninger. 
 
Rammer og vilkår i det nye resultatlønskoncept 
Obligatorisk at anvende 
Anvendelsen af resultatlønskontrakt for den øverste leder er obligatorisk, 
og med den nye ordning lægges der et større ansvar ud til bestyrelserne 
om, at resultatlønnen anvendes efter den beskrevne hensigt. 
 
Hvis helt særlige omstændigheder gør, at institutionen ikke finder det 
muligt at udarbejde en resultatlønskontrakt skal dette, samt årsagen her-
til, meddeles Undervisningsministeriet hvert år senest den 15. august, 
dog i indeværende år senest den 1. november. 
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Form og varighed 
For at kontrakten kan anvendes som dokumentation, og er anvendelig 
for bestyrelsens, den øverste leders og organisationens arbejde forudsæt-
tes skriftlighed, hvori de valgte indsatsområder beskrives, og de valgte 
mål er klart og tydeligt formuleret med veldefinerede indikatorer og må-
lepunkter.  
 
Resultatlønskontrakten skal være et-årig, løbende fra 1. august til 31. juli 
det efterfølgende år.  
 
Såfremt bestyrelsen ønsker fokus på et længerevarende projekt, som 
strækker sig over flere år, er der intet til hinder for, at et sådant indsats-
område kan anvendes. I kontrakten må et sådant projekt da opdeles, så 
hver del har et etårigt aspekt, og en evt. udbetaling sker årligt. Der kan 
ikke ”spares op” eller ”udbetales på forhånd” af sidste års eller næste års 
ramme. 
 
Det bør angives i kontrakten, hvis et mål er et delmål af et længerevaren-
de projekt. 
 
Obligatoriske indsatsområder for skoleåret 2007/2008 
Indsatsområdestrukturen er ændret, således at der nu vil være ét obliga-
torisk indsatsområde for hver uddannelse, som institutionen udbyder. 
 
De obligatoriske indsatsområder for stx, htx, hhx er studieparathed, og 
for de resterende uddannelser, skal der fokuseres på frafald, dog med 
undtagelse af AMU-området, hvor der fokuseres på gennemførelse af 
aktivitet for medarbejdere fra virksomheder med under 20 ansatte og 
AVU-området, hvor der fokuseres på prøvefrekvens.  
 
Dvs. en erhvervsskole, der udbyder f.eks. htx/hhx/eud vil få i alt to ob-
ligatoriske indsatsområder; frafald og studieparathed, mens en professi-
onshøjskole kun vil få ét; frafald. 
 
Indikatorer for de obligatoriske indsatsområder 
Indsatsområdet studieparathed anvendes på grundlag af den enkelte in-
stitutions tidligere resultater. Som indikator for studieparathed anvendes 
andel elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for nor-
meret tid, samt fokus på den generelle karakterudvikling på institutionen. 
 
Indsatsområdet frafald opgøres på baggrund af institutionens registrering 
af dette. Når ressourceregnskaberne tages i brug, vil definitionen og re-
sultaterne fra disse skulle anvendes. 
 
Indsatsområdet for gennemførelse af aktivitet i AMU for virksomheder 
med under 20 ansatte opgøres på baggrund af institutionens egen regi-
strering af heraf. 
 
Som indikator for prøvefrekvens bruges antallet af kursusdeltagere, der 
aflægger prøve. 

 



  4 

 
 
Valgfrie indsatsområder for skoleåret 2007/2008 
Ud over det obligatoriske indsatsområde skal institutionen vælge et til to 
af følgende syv valgfrie indsatsområder:  
 
 

Højt fagligt niveau, f.eks. 
I. Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/de studeren-

des/kursisternes faglige niveau, så de får de bedste forudsæt-
ninger for forsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Stærke og udviklingsorienterede institutioner, f.eks. 
II. Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmil-

jø. 
III. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vi-

densmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold 
til det omkringliggende samfund.  

IV. Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisations-
udvikling, herunder lærerkvalificering.  

V. Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af in-
stitutionens formål. 

Effektiv institutionsdrift, f.eks. 
VI. Initiativer, der sikrer en effektiv og målrettet personaleanven-

delse. 
VII. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrati-

ve drift. 
 
 
Institutionsspecifikke indsatsområder for skoleåret 2007/2008 
Institutionen skal yderligere formulere ét til to institutionsspecifikke ind-
satsområder. Indenfor institutionens formål er indsatsområderne valgfrie 
for bestyrelsen, og kan være områder, der inddrager organisationen som 
helhed. Bestyrelsen kan vælge at anvende et til to af de valgfrie indsats-
områder som deres institutionsspecifikke indsatsområder, såfremt disse 
afspejler institutionens målsætninger. 
 
Fastsættelse af maksimal udbetaling for øverste leder 
Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutio-
nens normale bevilling. Der medfølger således ikke yderligere bevilling 
med bemyndigelsen til at anvende resultatløn. 
 
De økonomiske rammer for resultatlønskontrakten fremgår af nedenstå-
ende tabel. Det skal bemærkes, at de angivne beløb er maksimumbeløb. 
Der er således intet til hinder for, at bestyrelsen vælger at indgå resultat-
lønskontrakt, der indeholder et lavere beløb end det angivne. 
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Fordelingen ser således ud: (niveau 1. april 2007) 
 

Antal årselever1/ STÅ for pro-
fessionshøjskoler 

Maksimal udbetaling 

1-500: 90.000 kr. 
(1.okt.1997 - 73.987 kr.)  

500-999: 110.000 kr. 
(1.okt.1997 - 90.318 kr.) 

1000-1999: 130.000 kr. 
(1.okt.1997- 106.740 kr.) 

2000-4999: 150.000 kr. 
(1.okt.1997 - 123.162 kr.) 

>5000: 170.000 kr. 
(1.okt.1997 - 139.583 kr.) 

 
Den samlede maksimale udbetaling af resultatløn må dog ikke overstige 
25 % af den enkelte øverste leders lønrammeløn inkl. varige tillæg fra 
cheflønpuljen. 
 

Eksempel: 
En bestyrelse ved en institution med 980 elever kan vælge indgå en aftale 
med en udbetaling på maksimalt 90.000 kr. 
Derved skal målene i resultatlønskontrakten være opfyldt med 100% for 
at der kan ske en udbetaling på 90.000 kr. Hvis det skønnes at de aftal-
te mål i resultatlønskontrakten er opfyldt med 80 % vil lederen, i dette 
eksempel, skulle modtage 72.000 kr. 

 
Det er bestyrelsen ved den enkelte uddannelsesinstitution, der ved kon-
traktindgåelse fastsætter kontraktens økonomiske ramme indenfor den 
maksimale udbetaling, der gælder for den enkelte institution.  
 
Efter endt kontraktperiode fastsætter bestyrelsen den endelige udbeta-
lingsprocent. 
 
Det skal pointeres, at forudsætningen er, at bestyrelsen aktivt skal vurde-
re og begrunde graden af målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præsta-
tion ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En 
udbetalingsgrad på 100 % forventes således kun i helt særlige tilfælde.  
 
Det skal desuden pointeres, at vurderingen af de præsterede resultater er 
bestyrelsens anliggende, og at lederen således ikke har formelt krav på, at 
der sker udbetaling. 
 
 
 

                                                 
1 Som indberettet ved seneste årsregnskab. 
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Indberetning 
Hvor der i de tidligere ordninger skulle fremsendes dokumentation til 
Undervisningsministeriet, både ved kontraktindgåelse og ved kontraktens 
udløb, skal der for fremtiden kun ske én enkelt indberetning, hvoraf 
fremgår kontraktens økonomiske ramme og den endelige udbetalings-
procent. 

Eksempel på indberetning: 
Bestyrelsen ved institutionen med 980 årselever indberetter, at der er indgå-
et en aftale med en maksimal udbetaling å 90.000 kr., og på baggrund af 
bestyrelsens vurdering, udbetales efter kontraktperiodens udløb 80 % af 
dette beløb, i alt 72.000 kr. 

 
Indberetningen sendes til ISIK3@UVM.dk. Anfør ”MRK. Resultatløn” i 
emnelinien. 
 
Gennemgang af indsendte tal 
Undervisningsministeriet har med det nye resultatlønskoncept ønsket at 
skabe mere fleksible rammer for bestyrelsernes anvendelse. Dette afspej-
ler sig bl.a. i forbedrede muligheder for lokal formulering og tilpasning af 
kontraktens målformulering, og at kravene til indberetning er ændret. 
 
Som led i det almindelige tilsyn, og på baggrund af en screening af udbe-
talingsprocenterne, vil et større antal institutioner dog blive bedt om 
efterfølgende at indsende deres resultatkontrakter og anden dokumenta-
tion for deres anvendelse af resultatløn. 
 
I tilsynet vil det bl.a. tilses, at de formelle rammer og vilkår er overholdt, 
f.eks. at kontrakten indeholder de obligatoriske indsatsområder, og den 
maksimale udbetalingsgrænse ikke er overskredet. Derudover vil tilsynet 
kunne vurdere bestyrelsens begrundelse for udbetalingsprocenten. 
 
Ved konstatering af mangelfuld eller uhensigtsmæssig anvendelse af re-
sultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at Undervisningsministeriet 
skal inddrages ved indgåelse af en evt. ny resultatlønskontrakt. 
 
Såfremt en bestyrelse fortsat ikke anvender resultatlønskonceptet efter 
den beskrevne hensigt, vil Undervisningsministeriet kunne tilbagekalde 
bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakter på institutionen. 
 
 
 
Offentliggørelseskrav 
For at resultatlønskontrakten får den ønskede effekt, og så institutionens 
strategi og målsætninger kommunikeres til hele organisationen, er det 
vigtigt at både ledelse og medarbejdere er bekendt med de prioriterede 
indsatsområder og de besluttede mål. Det er derfor et krav, at resultat-
kontraktens indsatsområder og mål offentliggøres, f.eks. på skolens in-
ternetside. I de fleste tilfælde, vil det være gavnligt også at offentliggøre 

 

mailto:ISIK3@UVM.dk
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en status over de opnåede resultater ved periodens udløb. Sidstnævnte er 
dog ikke et krav. 
 
Resultatlønskontraker for øvrige ledere 
Det anbefales generelt, at anvende resultatlønskontrakter for hele institu-
tionen. Den nye resultatlønsordning begrænser ikke mulighederne for at 
anvende resultatbaseret løn i hele organisationen, såfremt det ønskes. 
 
Resultatlønsniveauet for øvrige ledere og andre skal dog afspejle institu-
tionens hierarki og de konkrete opgaver, og niveauet skal fastlægges i 
respekt herfor, og må ikke overstige 25 % af lønrammeløn inkl. varige 
tillæg. 
 
Eventuelle kontrakters økonomiske ramme samt udbetalingsprocenter 
for andre end den øverste leder skal ikke indsendes til Undervisningsmi-
nisteriet. 
 
Tidsfrister 
For resultatlønskonceptet i skoleåret 2007/2008: 

• Grundet den sene udmelding af indsatsområder, skal resultat-
lønskontrakten være indgået hurtigst muligt efter udmeldingen 
og senest 1. december 2007. 

• Indberetning af aftalens økonomiske ramme og udbetalingspro-
cent skal ske til Undervisningsministeriet senest 1. september 
2008. 

 
For resultatlønskonceptet i skoleåret 2008/2009 og herefter: 

• Evt. udmelding af nye obligatoriske indsatsområder vil ske i løbet 
af maj måned. 

• Resultatlønskontrakten skal være indgået senest 1. september. 
• Indberetning af aftalens økonomiske ramme og udbetalingspro-

cent heraf til Undervisningsministeriet skal ske senest 1. septem-
ber. 

 
Processuelle overvejelser 
Bestyrelsens rolle 
Det er bestyrelsen, der bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med 
den øverste leder, og til at indgå aftaler med institutionens øvrige ledere. 
Det forventes dog, at bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt 
med institutionens øvrige ledere normalt videredelegeres til institutionens 
øverste leder.  
 
Ved kontraktindgåelse med den øverste leder drøfter bestyrelsen både 
aftalens økonomiske ramme, indsatsområder/mål og indikatorer. Heref-
ter bør det normalt være bestyrelsesformanden eller formandskabet, der 
afhandler med den øverste leder for institutionen om fastlæggelsen og 
udmøntning af mål. 
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Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrel-
sen. Det anbefales, at det normalt er bestyrelsesforman-
den/formandskabet, der afhandler og udmåler kontraktens økonomiske 
ramme med institutionens øverste leder. 
 
Bemyndigelse til at indgå kontrakt med de øvrige ledere forventes nor-
malt videredelegeret fra bestyrelsen til institutionens øverste leder. 
 
Indikatorer for valgfrie og institutionssupplerende indsatsområder 
Der er ikke fra Undervisningsministeriet fastsat endelige indikatorer for 
andre indsatsområder end de obligatoriske. Det skal dog understreges, at 
det er vigtigt, at der i kontrakten redegøres for, hvorledes opfyldelse af 
hvert enkelt mål kan vurderes. 
 
Udarbejdelse af mål 
Det er vigtigt, at målene er præcise, så det efterfølgende kan afgøres, 
hvorvidt de enkelte mål er helt, delvist eller slet ikke opfyldte, og at det 
angives, hvor stor en andel de enkelte mål udgør af den samlende resul-
tatløn. 
 
Der opstilles ikke en skabelon for, hvordan kontrakten skal udformes, da 
det i vid udstrækning skal afhænge af institutionens mål, vilkår og forud-
sætninger. Som en generel tommelfingerregel bør målene give en tilskyn-
delse til, at der anlægges et strategisk helhedsperspektiv på hele organisa-
tionen. 
 
Baggrunden for anbefalingen er først og fremmest et ønske om at 
undgå skævvridning i styringen af institutionen, dvs. modvirker at der 
gives for meget opmærksomhed til de dele af institutionens virke, der er 
omfattet af resultatkontrakten, mens andre områder gives for lidt op-
mærksomhed. 
 
Vægtning 
Det anbefales at vægte hvert mål, idet dette giver en differentiering imel-
lem målene. 
 
Opfølgning i løbet af året 
Det anbefales, at bestyrelsen løbende anvender resultatlønskontrakten, 
og i sit arbejde inddrager de i kontrakten aftalte indsatsområder.  
 
 
Merarbejde 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udbetale et engangsvederlag for eventu-
elt merarbejde/særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til 
omfanget og honorering af eventuelt merarbejde og den særlige indsats. 
Det forudsættes, at der er indgået en resultatlønskontrakt med lederen, 
og at merarbejde kun udbetales for aktiviteter, der falder uden for resul-
tatlønskontraktens aktivitetsområder.  
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Såfremt øvrige ledere skal honoreres for merarbejde eller en særlig ind-
sats forudsættes dog ikke, at der er indgået resultatlønskontrakt med den 
øverste leder. 
  
Bestyrelsen kan udbetale følgende beløb til ledere for evt. merarbej-
de/særlig indsats (niveau 1. april 2007). 
 
 L 32/34 L 35/36 L 37/38 / 39
Merarbejde/særlig indsats 35.000 

(1.okt.1997 - 
28.738 kr.) 

35.000 
(1.okt.1997 - 
28.738 kr.) 

35.000 
(1.okt.1997 - 
28.738 kr.) 

 
Det understreges, at udbetaling af engangsvederlag for særlig indsats eller 
for merarbejde kun kan ske i ganske særlige tilfælde. Her tænkes især på 
uforudsete opgaver eller ganske ekstraordinære resultater. Således kan 
denne bestemmelse ikke bruges som belønning for almindeligt veludført 
arbejde. Ej heller kan bestemmelsen bruges til at skabe eller udligne løn-
mæssige forskelle internt i organisationen.  
 
Yderligere spørgsmål 
Yderlige oplysninger og evt. aktuelle oplysninger vil også fremgå af 
www.uvm.dk  
(www.uvm.dk > For institutioner > Bestyrelser og ledelse > Resultatløn) 
 
Generelt kan henvises til Finansministeriets vejledning om resultatløn: 
”Effektiv opgavevaretagelse i staten”, oktober 2003. 
 
Generelle spørgsmål vedrørende denne vejledning kan rettes til: 
 
Resultatlønskontrakter:  
Fuldmægtig Trine Christiansen-Kragh, Trine.christiansen-
kragh@uvm.dk, tlf. 3392 5629 
 
Merarbejde/særlig indsats: 
Fuldmægtig Michael Rosenørn De Lasson, 
Michael.rosenoern.de.lasson@uvm.dk, tlf. 3392 5461 
 
                                                 
i En institution kan anvende resultatlønskontrakter såfremt denne er bemyndiget fra 
Undervisningsministeriet til at anvende resultatlønskontrakter. Disse er udstedt i kraft 
af overenskomst om chefløn § 5 i cirkulære nr. 9799 af 13/08/2003 om aftale om 
chefløn, perst nr 070-03, udmøntet i overenskomster med efterfølgende bemyndigelser 
jf. AC-overenskomsten, Cirkulære nr. 9045 af 11/01/2006 om overenskomst for aka-
demikere i staten), perst. nr. 004-06, GL-overenskomsten, Cirkulære 9737 af 
15/09/2006 om overenskomst for Lærere ved statslige, statslige selvejende og private 
gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser samt ved den studieforberedende enkelt-
fagsundervisning, perst nr. 047-06, Ledere og lærere ved en række videregående uddan-
nelsesinstitutioner, Cirkulære nr. 9657 af 2004 om overenskomst for ledere og lærere 
ved en række videregående uddannelsesinstitutioner, perst nr. 060-04, Løn for lærere 
ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 

 

http://www.uvm.dk/
http://www.uvm.dk/
mailto:Trine.christiansen-kragh@uvm.dk
mailto:Trine.christiansen-kragh@uvm.dk
mailto:Michael.rosenoern.de.lasson@uvm.dk
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Cirkulære 10097 af 19/12 2006 om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslig-
nende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, perst nr. 066-06 og endelig 
Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler, Cirkulære nr. 9110 af 2004 om Lønsystem for 
ledere ved erhvervsskoler, perst nr. 016-04.

 



Bilag 5.3 
 
Indsatsområder i forbindelse med resultatlønskontrakt. 
 
Undervisningsministeriet har fastlagt følgende model for de 3-5 indsatsområder i 
resultatlønskontrakten for rektor. 
 
1 fastlagt indsatsområde: 
Studieparathed (andel af elever, der gennemfører på normeret tid, samt fokus på den generelle 
karakterudvikling på institutionen). 
 
1-2 valgfrie indsatsområder indenfor en følgende kategori-inddelte liste: 
Højt fagligt niveau, f.eks. 

I. Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/de studerendes/kursisternes faglige 
niveau, så de får de bedste forudsætninger for forsat uddannelse og fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 

Stærke og udviklingsorienterede institutioner, f.eks. 
II. Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø. 

III. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt 
styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund.  

IV. Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder 
lærerkvalificering.  

V. Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål. 
Effektiv institutionsdrift, f.eks. 

VI. Initiativer, der sikrer en effektiv og målrettet personaleanvendelse. 
VII. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift. 

 
1-2 institutionsspecifikke indsatsområder, som gerne må være blandt de syv valgfrie. 
 

 
********** 

 
 
Forslag til valg af 4-5 indsatsområder: 
 
1. Studieparathed 
2. Initiativer, der synliggør Paderup Gymnasiums uddannelses- og vidensmæssige profil samt 

styrker Paderup Gymnasiums rolle i forhold til det omkringliggende samfund.  
3. Initiativer, der sikrer en effektiv og målrettet personaleanvendelse. 
4. Forberedelse af projektet med en Aspergerklasse 
5. Samt eventuelt et ekstra 
 



d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: PJ 

Ferieplan 2008-2009 for eleverne (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 6.1 Forslag til ferieplan 08-09 for eleverne 

  

 
Vedhæftede forslag til ferieplan 2008-2009 har været til høring i pædagogisk råd d. 27. 
september og elevrådet d. 30. oktober. 
 
Ifølge forslaget har eleverne første skoledag tirsdag d. 12. august 2008. Lærerne møder 
mandag d. 11. august til en række forberedende møder. 
 
Forslaget indebærer i øvrigt at skoleårets længde for eleverne bliver på 198 skoledage, 
hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor vi på grund af rykningen af ferien havde en 
ekstra uge til rådighed i skoleåret. 
 
 
 
Rektor indstiller:  
 
 At bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan 

Side 1 af 1 





d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Ny personalepolitik for Paderup Gymnasium (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 7.1 Foreløbigt forslag til ny personalepolitik 

Bilag 7.2 Statens overordnede personale og ledelsespolitik 

 
 
Paderup Gymnasium skal efter overgangen til Staten have nye lokalaftaler og politik-
ker til erstatning for de tidligere, som er udarbejdet under Århus Amt. Alle lokale og 
amtslige aftaler og politikker (inkl. heraf afledte individuelle rettigheder) indgået før d. 
1. januar 2007, bortfalder ved overenskomstperiodens udløb den 1. april 2008.  
 
Status på Paderup Gymnasium er pt. som vedtaget af bestyrelsen i januar 2007, at de 
lokale aftaler og politikker fortsat er gældende både for ansatte fra amtstiden og for 
senere ansatte. De amtslige aftaler og politikker bortset fra seniorpuljeordningen er 
fortsat som individuelle rettigheder.  
 
Nye aftaler og politikker bør som udgangspunkt være klar inden sommerferien 2008. 
 
Ifølge Paderup Gymnasiums vedtægt § 14, stk. 7, samt forretningsordenen for besty-
relsen § 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af gymnasiet, herunder at fastlægge 
gymnasiets løn- og personalepolitik. 
 
Der er vedlagt et foreløbigt forslag til personalepolitik for Paderup Gymnasium, bilag 
7.1. Forslaget er en generel ramme, som efterfølgende skal udfyldes med konkrete 
delpolitikker som f.eks. syge- og fraværspolitik, sundhedspolitik, seniorpolitik, lønpo-
litik mv. Ifølge forslaget overlades delpolitikkerne til vedtagelse i samarbejdsudvalget, 
eventuelt efter en drøftelse i bestyrelsen. Dog skal delpolitikker af større økonomisk 
betydning, som f.eks. lønpolitik og eventuelt seniorpolitik, godkendes af bestyrelsen.  
 

Side 1 af 2 



Forslaget skal drøftes i samarbejdsudvalget d. 30. oktober, og på baggrund heraf får 
bestyrelsen eventuelt et tilrettet forslag til selve bestyrelsesmødet. 
 
Forslaget til personalepolitik for Paderup Gymnasium er indrettet efter statens over-
ordnede personale- og ledelsespolitik fra 2003, vedlagt i bilag 7.2. 
 
 
Rektor indstiller:  
 
 At bestyrelsen vedtager Paderup Gymnasiums personalepolitik. 

 
 At vedtagelsen af en ny lønpolitik afventer resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne til foråret 2008.  
 
 At vedtagelsen af en ledelsespolitik ligeledes afventer resultatet af overenskomst-

forhandlingerne til foråret 2008.  
 
 

Side 2 af 2 



Paderup Gymnasium 
Oktober 2007.  

 
Personalepolitik 

 
 
Forankring 
Paderup Gymnasiums personalepolitik udfylder statens overordnede rammer for personale-
politik, som udtrykt i bilag 2, Statens personale og ledelsespolitik, (”Gør en Forskel”), 
2003. 
 
Paderup Gymnasiums personalepolitik har opgaven i centrum og understøtter Paderup 
Gymnasiums værdigrundlag og profil, juni 2007, bilag 3. 
 
Formål 
Paderup Gymnasiums personalepolitik har som overordnede formål: 
 
• At medvirke til at uddanne selvstændigt tænkende, kreative og innovative, samt socialt 

intelligente studenter. Dette gøres ved at arbejde seriøst med Gymnasiereformen og ved 
hele tiden at have fokus på faglighed, kreativitet og tryghed. 

 
• At medvirke til at sikre, at Paderup Gymnasium har gode medarbejdere. Dette gøres ved 

fastholde Paderup Gymnasium som en god og attraktiv arbejdsplads, herunder at give 
medarbejderne gode muligheder for både faglig og personlig udvikling, samt et godt fy-
sisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 
• At medvirke til at opfylde kravet om mangfoldighed og fleksibilitet i medarbejderstaben. 

Dette gøres ved at arbejde målrettet med rekruttering og efteruddannelse. 
 
Områder 
Paderup Gymnasiums personalepolitik indeholder en række emner, som hver for sig er be-
skrevet i en konkretiserende delpolitik. Delpolitikkerne drøftes og vedtages så vidt muligt i 
samarbejdsudvalget, eventuelt efter en konkret drøftelse i bestyrelsen. Delpolitikker af stør-
re økonomisk betydning godkendes af bestyrelsen. I bilag 1 føres en opdateret liste over 
delpolitikker, som er vedtaget efter overgangen til staten d. 1. januar 2007. Bestyrelsen ori-
enteres løbende om nye delpolitikker.  
 
Paderup Gymnasiums ledelsespolitik beskrives i en særskilt politik, som vedtages af besty-
relsen. 
 



 
Gyldighed 
Paderup Gymnasiums personalepolitik gælder fra d. XX. 2007, og erstatter Århus Amts 
”Den fælles personalepolitik”, som hermed ophæves. 
 
Formidling 
Paderup Gymnasiums personalepolitik inklusiv bilag lægges på Paderup Gymnasiums åbne 
hjemmeside. 
 
 
d. 
 
 
_______________________  ________________________ 
Karsten Pedersen   Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand   Rektor 
 
 
 
 
Bilagsoversigt 
 
Bilag 1 Aktuel liste over delpolitikker i henhold denne personalepolitik. 
 
Bilag 2 Statens personale og ledelsespolitik, ”Gør en forskel”, 2003. 
 
Bilag 3 Paderup Gymnasiums værdigrundlag og profil, juni 2007. 
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Staten som din arbejdsplads

Regeringen ønsker en fornyelse af den offentlige sektor,hvor men-

nesket sættes før systemet. Derfor har regeringen igangsat et mo-

derniseringsprogram for hele den offentlige sektor, der giver den

enkelte større valgfrihed, styrker retssikkerheden samt sikrer, at

offentlige midler anvendes til at skabe størst mulig velfærd.Moder-

niseringsprogrammet lægger fundamentet til fremtidens offentlige

sektor og et velfærdssamfund baseret på frihed og fællesskab.

Staten er en central del af denne udvikling. Derfor har regeringen

igangsat en større omprioritering for at etablere det bedste grundlag

for den videre modernisering.Det stiller nye krav til medarbejdere

og ledere i staten.Der er derfor behov for at se fremad mod de ud-

fordringer, staten står overfor.

Staten er privilegeret med mange dygtige og engagerede med-

arbejdere og ledere.Mennesker,som med stor omhu medvirker til

at opfylde regeringens mål om, at borgerne får en god service og

oplever en betydelig åbenhed og imødekommenhed.

Regeringen ønsker nu at præsentere sin vision for staten som 

arbejdsplads.Statens personale- og ledelsespolitiske vision er kernen

i en ny, moderne personale- og ledelsespolitik, der modsvarer de

udfordringer, moderniseringen indebærer.Visionen etablerer det

menneskelige fundament for moderniseringen.

Der er lyttet til både ledere,medarbejdere og de statslige personale-

organisationer i forbindelse med udviklingen af politikken.Hermed

er skabt en fremtidssikret personale- og ledelsespolitik.Regeringen

forventer nu, at de enkelte arbejdspladser i de kommende år –

gennem arbejdet med den lokale personale- og ledelsespolitik – vil

omsætte denne vision til virkelighed for de enkelte medarbejdere

og ledere.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

Forord

STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK
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STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK

Indledning

Denne præsentation af regeringens vision og mål for de kommende

års personale- og ledelsespolitiske arbejde henvender sig til med-

arbejdere og ledere på statens arbejdspladser, der skal arbejde

med at gøre visionen til virkelighed.

Visionen danner rammen for videreudviklingen af det personale- og

ledelsespolitiske arbejde på alle statens arbejdspladser. Den over-

ordnede personale- og ledelsespolitiske vision træder ikke i stedet

for en lokal politik.

Nogle arbejdspladser er nået meget langt med det personale- og

ledelsespolitiske arbejde, andre er knapt så langt.Visionen er det

mål på det personale- og ledelsespolitiske område, som statens 

institutioner skal stræbe efter. Topledelsen har ansvaret for at

sætte dagsordenen for dette arbejde samt sikre en god dialog både

i samarbejdsudvalgene og med bredere deltagelse af ledelse og

medarbejdere.

Forventningen er, at statens institutioner arbejder aktivt og mål-

rettet med den personale- og ledelsespolitiske udvikling.Derfor er

der i hvert af visionens afsnit formuleret konkrete forventninger

til institutionernes arbejde. Disse forventninger danner samtidig

udgangspunkt for opfølgningsarbejdet på den ny personale- og 

ledelsespolitik.

Det personale- og ledelsespolitiske arbejde starter ikke på bar bund.

Tværtimod. I løbet af de sidste 10 år er der i samarbejde med per-

sonaleorganisationerne blevet introduceret personalepolitiske

minimumskrav, udbredelse af medarbejderudviklingssamtaler og

aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling,udvikling

af værktøjer på personale- og ledelsesområdet og aftaler om mere

fleksible lønsystemer, der giver bedre muligheder for at skabe

sammenhæng mellem strategi,mål,personale-,ledelsespolitik og løn

i den enkelte institution.Den enkelte institution har derfor et solidt

fundament at bygge fremtidens personale- og ledelsespolitik på.

Visionen videreudvikler statens personalepolitik afgørende på 

en række områder:

• synliggørelse af fællesstatslige visioner

• opgaver og mennesker i centrum

• styrket kompetenceudvikling og fokus 

på talent- og karriereudvikling

• tryghed gennem kompetencer 

– ikke gennem livsvarig ansættelse

• mangfoldighed i fokus

• mobilitet for både medarbejdere og ledere

• ledelsesprofessionalisering – nye ledere,

den enkelte leder og ledergruppen
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Som arbejdsplads har staten opgaver og mennesker i centrum –

mennesker forstået som medarbejdere og ledere.

Det er noget særligt at være ansat i staten.Staten løser en lang række

vigtige opgaver,der hver især har til formål at drive og udvikle det

danske samfund som et af verdens mest velfungerende demokratier.

Det fælles mål gør, at der på tværs af staten er en række fælles 

visioner,der binder statens institutioner sammen,og samtidig gør

det særligt meningsfuldt at være medarbejder og leder i staten.

Værdi for borgerne

De opgaver, der løses i staten, har stor betydning for borgere og

virksomheder.Medarbejdere og ledere kan være stolte over at have

ansvaret for opgaver, der er afgørende for, at samfundet fungerer

og udvikles i overensstemmelse med de demokratisk fastsatte mål.

Integritet og retssikkerhed 

Borgernes retssikkerhed er fundamental.Det kræver, at medarbej-

dere og ledere har den faglige og personlige ballast, der giver den

enkelte en stor personlig integritet, og som gør medarbejdere og

ledere i stand til at påtage sig ansvaret for at sikre borgernes rets-

sikkerhed i praksis.

Åbne og serviceorienterede

Medarbejdere og ledere arbejder løbende på at gøre betjening af

borgere og virksomheder bedre, mere enkel og gennemskuelig.

Det forudsætter ikke mindst, at kommunikation mellem staten,

borgere og virksomheder er præget af åbenhed.

Ansvarlige og helhedstænkende 

Opgaverne i staten er komplekse og indgår ofte i komplekse sam-

menhænge. Det kræver medarbejdere og ledere, der tager ansvar

for, at opgaverne løses, og som har overblik over den helhed, den

enkelte opgave indgår i.

Nytænkende

At give borgere og virksomheder en god service forudsætter, at

statens arbejdspladser er nytænkende og i front med udviklingen på

deres kerneområde. Netop derfor skal der arbejdes med løbende

effektivisering af arbejdsprocesser og kvalitetsudvikling bl.a. gen-

nem anvendelse af digitale løsninger.

Mangfoldighed og individ i fokus

Statens opgaver påvirker alle borgere og virksomheder i Danmark.

En større mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere i staten

kan styrke forståelsen for de forskelligheder,der kendetegner bor-

gere og virksomheder. Hertil kommer, at staten som arbejdsplads

har et betydeligt socialt ansvar for integrationen af mindre stærke

grupper på arbejdsmarkedet. Det forudsætter, at der skabes ram-

mer, der er fleksible i forhold til den enkeltes forskellige behov 

og forudsætninger.

Dialog og samarbejde

Udviklingen af statens arbejdspladser bygger derfor i høj grad på

involvering af medarbejdere og på dialog og samarbejde både i

formelle og uformelle samarbejdsfora på arbejdspladsen.Attraktive

arbejdspladser i staten er kendetegnet ved god personaleledelse.

Staten som arbejdsplads

STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK
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STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK

Opgaven i centrum

Opgaverne skal være i centrum for arbejdet i staten.Det forudsætter

omstillingsevne og fleksible strukturer.Organisationsstrukturer og

traditioner må ikke stå i vejen for en effektiv opgaveløsning. For-

skellige opgaver kræver forskellig organisering.Det er den konkrete

opgave,der afgør,hvordan arbejdet bedst organiseres – overordnet

og i den enkelte institution.

Udstrakt samarbejde på tværs af institutioner og sektorer

I staten som sådan betyder det, at institutionsgrænser ikke må stå

i vejen for effektivitet, og samarbejde på tværs af sektorer skal an-

vendes,når det er fordelagtigt.Opgaveløsningen skal være kende-

tegnet ved samarbejde med andre institutioner med lignende op-

gaver – nationalt og internationalt – med henblik på at drage nytte

af andres erfaringer. Det forudsætter overblik og omstillingsevne

hos medarbejdere og ledere.

Løbende tilpasning

En mere fleksibel opgavevaretagelse med fokus på opgaven vil føre

til flere organisatoriske tilpasninger, end der tidligere har været

tradition for i staten. Bliver det i disse sammenhænge nødvendigt

at foretage personaletilpasninger,anser staten det for vigtigt, at de

afskedigede får en personalepolitisk ordentlig behandling og støtte

fra institutionen til at finde et nyt job.

Overensstemmelse mellem resultat og ressourceanvendelse

At sætte opgaven i centrum har også konsekvenser i de enkelte 

institutioner.Ledelsen skal sikre en prioritering af opgaverne,så det

er synligt hvorfor og hvordan, opgaverne skal løses. Større synlig-

hed af forholdet mellem anvendte ressourcer og resultater kan

medvirke til en bredere bevidsthed om effektiviseringsmuligheder.

Ledelsen kan i mange tilfælde med fordel fastlægge forskellige kva-

litetskrav til opgaver og dermed undgå ressourcespild.

Det kan bl.a. ske ved at vurdere behovet for kvalitetssikring af 

enkeltopgaver.Der skal være en fornuftig overensstemmelse mellem

konsekvenserne af fejl og de ressourcer,der anvendes på at undgå

dem. Det kan derfor være en fordel, at ledelsen i den enkelte insti-

tution drøfter traditioner og behov for kvalitetssikring og kontrol

og dermed også mulighed for delegering.

Roller defineres af opgaven – men alle har ansvar

I den enkelte institution er opgaven samtidig omdrejningspunkt

for fastlæggelse af arbejdsformer, kompetencebehov og ansvarsfor-

deling. Hermed sikres størst mulig sammenhæng mellem opgave

og arbejdsform, og mulighederne for at give medarbejdere moti-

verende, udfordrende og udviklende opgaver øges.

Medarbejdere og ledere har pligt til at søge den mest effektive 

arbejdsform.For at sikre det bedste resultat er det væsentligt,at alle,

der deltager i løsningen,udviser ansvarlighed i forhold til opgaven

– uanset om man er medarbejder eller leder.
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Staten har brug for ansvarlige og kompetente medarbejdere

Medarbejderne er kernen i betjeningen af borgere og virksom-

heder. Det er derfor vigtigt, at de i praksis medvirker til, at staten

af borgerne opleves som enkel,åben og lydhør.Det forudsætter,at

medarbejderne er kompetente, ønsker at gøre en forskel og yder

deres bedste.

Samtidig er det vigtigt, at staten kan tiltrække de medarbejdere,

der passer bedst til opgaverne ved at tilbyde attraktive,individuelle

udviklingsmuligheder. Selvom der bliver større konkurrence om

arbejdskraften i fremtiden, vil staten ikke stille færre krav til med-

arbejderne.

Strategisk og systematisk kompetenceudvikling 

er et gensidigt ansvar

Kompetencer skal løbende udvikles.Kompetenceudvikling i statens

institutioner skal fortsat være både strategisk og systematisk.Strate-

gisk via en strategi for institutionens kompetenceudviklingsindsats,

der udspringer af mål og opgaver.Systematisk via tilbagevendende

brug af værktøjer som f.eks. individuelle udviklingsplaner.

Der skal lægges stor vægt på, at alle udnytter muligheden for ud-

vikling af faglige og personlige kompetencer.Via en bred vifte af

metoder til kompetenceudvikling – fra at skabe gode læringsmiljøer

i hverdagen til egentlig længerevarende efteruddannelse – skal

det sikres,at alle reelt får mulighed for at leve op til forventningen

om løbende at udvikle sig.

Kompetenceudvikling skaber tryghed

Tryghed ligger i livslang kompetenceudvikling, ikke i livslang 

ansættelse.En ansættelse i staten skal være kvalificerende – også på

den øvrige del af arbejdsmarkedet – og er derfor befordrende for

et fortsat spændende arbejdsliv.

Medarbejderne skal have mulighed for løbende udvikling og et

karriereforløb, der tager hensyn til individuelle evner og ønsker.

Men medarbejderne har naturligvis også selv et ansvar for,at dette

kan realiseres.

Statens arbejdspladser skal lægge vægt på, at den enkelte leder

prioriterer udvikling af medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at 

lederen har reel mulighed for sammen med medarbejderne at skabe

kompetenceudvikling i en travl hverdag. Det er samtidig vigtigt,

at kompetenceudvikling prioriteres gennem hele arbejdslivet, så

fleksibilitet og evnen til at påtage sig nye opgaver opretholdes.

Der skal være rammer,der giver den enkelte medarbejder tid,rum og

incitament til udvikling.Det skal bl.a.ske gennem lokale politikker,

der understøtter udviklingen af medarbejderne.

Blik for helheden

En vigtig kompetence er at kunne se egne opgaver og funktioner i

den helhed,hvori de indgår,og aktivt søge og dele viden med kol-

leger for at fremme kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK

Gode medarbejdere
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Kreativitet og fornyelse

Staten sætter pris på kreative og fornyende medarbejdere,der stil-

ler spørgsmål ved det eksisterende og kommer med forslag til

forbedringer. Statens arbejdspladser skal give rum for nye idéer.

Udfoldelse af det unikke menneskelige potentiale

Traditioner og forskelle i uddannelsesbaggrund må ikke stå i vejen

for menneskelig udvikling. Det skal sikres, at unikke talenter kom-

mer frem i lyset. Der skal derfor fokus på reelle og ikke kun for-

melle kompetencer, når opgaver fordeles, og karrieremuligheder

afdækkes.

Lederens evner til at se talent – ikke kun ledelsestalent – er nøg-

len til, at dette kan føres ud i livet. Derfor skal ledernes kompe-

tencer styrkes, så de bliver bedre til at opdage og udvikle talenter.

Alsidige karrieremuligheder for alle

Jobudvikling og karriere skal være et anliggende for alle. Medar-

bejdere skal være bevidste om deres prioriteter i arbejdslivet og

dermed selv tage ansvar for egen udvikling.

Staten rummer en stor forskellighed af institutioner og arbejds-

opgaver og kan tilbyde meget alsidige karrieremuligheder. Der er

derfor gode betingelser for at indfri ønsker om karriere og fremme

mobilitet hos såvel nuværende som fremtidige medarbejdere,hvis

man ser på staten som en stor arbejdsplads.

Gode medarbejdere anerkendes og honoreres

Staten ønsker at fastholde dygtige og kompetente medarbejdere.

De store krav,der stilles,modsvares af gode vilkår i relation til job-

indhold,et godt arbejdsmiljø,udviklingsmuligheder og honorering

i forhold til indsats.

Medarbejderne skal værdsættes og gode resultater anerkendes.Det

forudsætter,at ledelsen bemærker det ekstraordinære og sikrer en

synlig sammenhæng mellem indsats og anerkendelse. De nye løn-

systemer er i denne sammenhæng et godt redskab, men anerken-

delse og honorering skal forstås bredt og være individuelt tilpasset.
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Mangfoldighed og fleksibilitet 

Mangfoldighed er en nødvendighed 

Staten anser mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere som en

nødvendighed for en effektiv opgaveløsning.En bredt sammensat

gruppe af medarbejdere og ledere har bedre forudsætninger for at

levere god service til borgere og virksomheder.Mangfoldighed gør

endvidere den enkelte arbejdsplads hurtigere og bedre i stand til at

omstille sig,da man har en bred vifte af kompetencer og erfaringer,

som kan bruges til at løse nye opgaver.

Derfor skal den enkelte arbejdsplads finde styrken i den enkelte

medarbejders kompetencer og anvende dem bedst muligt. Alle 

har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, familiemæssig

status, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, etnisk oprindelse,

arbejdsevne eller andre forskelle.

Mangfoldighed kræver bredere rekruttering

Hvis staten i højere grad end i dag skal tiltrække og fastholde med-

arbejdere og ledere med forskellig baggrund, forudsætter det, at

statens arbejdspladser ved rekruttering er opmærksomme på, at

den bedste til jobbet også kan være en,der kan tilføre nyt og ser på

tingene med andre øjne.Dermed vil det også blive attraktivt for flere

at søge ansættelse i staten.

Ikke kun socialt ansvar

Mangfoldighed er derfor ikke kun et socialt ansvar,hvor staten går

foran og medvirker til, at personer med nedsat arbejdsevne får en

mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og udfolde deres

talenter.Mangfoldighed er også en aktiv strategi til at rekruttere og

fastholde alsidige kompetencer.

Et godt arbejdsmiljø og fleksible jobvilkår

Mangfoldighed indebærer også at imødekomme de forskellige be-

hov,som medarbejdere og ledere stiller til en attraktiv arbejdsplads.

Det kan være hensyn til forskellige livsfaser og livsbetingelser,f.eks.

hos børnefamilierne og seniorerne.Statens arbejdspladser skal være

i stand til at håndtere individuelle behov og ønsker.Det stiller store

krav til arbejdspladsens fleksibilitet.

Statens arbejdspladser skal være imødekommende over for at op-

fylde særlige behov – i det omfang det er foreneligt med opgave-

varetagelsen – for at understøtte mangfoldighed.Samtidig forventes

medarbejdere og ledere ligeledes at være fleksible.

Tolerance blandt kolleger

I praksis er det i høj grad et spørgsmål om respekt, tolerance og

social ansvarlighed blandt medarbejdere og ledere, der afgør om

potentialet i mangfoldigheden udfoldes til alles fordel.Tolerance

er netop at acceptere, at ikke alle har samme tilgang til tingene,

og at ikke alle – selvom de yder deres bedste – har mulighed for at

bidrage på samme måde.

STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK
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Professionel ledelse

God ledelse i staten

God ledelse i udvikling er en forudsætning for opgaveløsningen og

den fortsatte udvikling af statens arbejdspladser nu og i fremtiden.

God ledelse handler overordnet om at have fokus på at opnå resul-

tater,at udvise omkostningsbevidsthed og om ledelse af mennesker.

Hvordan god ledelse skal komme til udtryk,vil dog variere.Derfor

er det opgaven for den enkelte ledelse nærmere at definere, hvad

der konkret er god ledelse på den enkelte arbejdsplads.

Fokus på resultater sikrer retning

Statens ledere skal have fokus på mål og resultater og løbende for-

søge at forbedre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.Det for-

udsætter,at ledelsen er synlig og sætter konkrete mål og resultatkrav

for opgaver og medarbejdere.Når målene er klare,er det lederens

opgave at følge op. Her skal lederne kunne give positiv, kritisk og

konstruktiv feedback samt håndtere konflikter og manglende mål-

opfyldelse,når det er nødvendigt.Det er også god personaleledelse.

Ledere skal gennem deres handlinger demonstrere,at de er de rette

til lederjobbet.

Strategisk overblik sikrer helhedstænkning

Det forventes,at ledere i staten har et overblik,der gør dem i stand

til at se strategisk på den enkelte opgave og se opgaven i den

sammenhæng, den indgår i. Ledelsen skal gå foran og har et sær-

ligt ansvar for at sikre helhedstænkning og samarbejde på tværs af

eksisterende systemer og organisationer.

Det er vigtigt, at lederne bidrager til, at staten er omstillingsparat.

Ledere skal kunne håndtere omprioriteringer og ændringer i aktivi-

tetsniveau ved professionelt at foretage de nødvendige personale-

tilpasninger.

Interesse for mennesker sikrer udvikling

Evnen til at skabe gode resultater forudsætter,at lederen forstår at

arbejde med mennesker og at udøve aktiv personaleledelse.Det gæl-

der både i dagligdagen og i arbejdet med at fremtidssikre opgave-

løsningen.Faglig ledelse og personaleledelse kan ikke adskilles,men

komplementerer hinanden.Den gode leder har en faglig forståelse,

men er ikke nødvendigvis faglig specialist.

Ledere skal have lyst og vilje til at arbejde med mennesker og være

gode til det.Det gælder både i dialogen med medarbejdere,borgere

og virksomheder. Lederne skal samtidig have blik for og kunne 

coache den enkelte medarbejder,samt kunne motivere og begejstre

den enkelte.

Rekruttering sikrer god ledelse i fremtiden

For at sikre at staten også i fremtiden har gode ledere, skal der 

arbejdes aktivt med at rekruttere og udvikle ledertalenter.

Det forudsætter, at ledere har øje for ledertalenter blandt med-

arbejderne og arbejder aktivt på at udvikle det. Ikke blot i forhold

til lederstillinger på den enkelte arbejdsplads, men også i forhold

til resten af staten.
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Udvikling af ledertalent før selve lederjobbet

Ledelsestalent skal udvikles og trænes. Det skal derfor være muligt for leder-

talenter at prøve kræfter med ledelsesopgaven gennem f.eks. projekt-

ledelse. Erfaring fra forskellige institutioner, sektorer og fagområder vil

også være et væsentligt element i forberedelsen til lederjobbet.

Mangfoldighed – også blandt ledere

For at sikre de bedste ledere er det samtidig vigtigt, at det bliver attraktivt

at søge lederstillinger uanset køn, alder, familiemæssig situation, etnisk

baggrund m.v. 

Der skal arbejdes på at støtte nye ledere og fjerne mulige barrierer til leder-

stillinger. I staten skal det være muligt at kombinere lederjob og familieliv.

Alle ledere kan og skal udvikle lederkompetencer

Ikke kun kommende men også nuværende ledere skal udvikle sig. 

Ledelse er en faglig disciplin på linje med andre. Staten har mange gode

ledere, men en yderligere professionalisering af ledelsen er nødvendig 

i de kommende år. 

Så længe man er leder, skal ledelseskompetencerne udvikles og holdes

ved lige. Derfor skal der lægges vægt på, at ledere har mulighed for at ud-

vikle deres ledelseskompetencer løbende og afstemt efter både opgaver

og ledelsesniveau. Men også medarbejderne bør engageres i den løbende

udvikling af ledelsen gennem systematiske ledelsesevalueringer.

Afgørende for den fortsatte udvikling af ledere er, at ledere også er mobile

efter første udnævnelse og derigennem udvikler deres kompetencer.

En velfungerende ledelsesgruppe har stor betydning for den enkelte 

leders udvikling. Derfor vil staten arbejde aktivt med at understøtte 

arbejdet med udviklingen i ledelsesgruppen. Mobilitet er et vigtigt element

i udviklingen af ledelseskompetencer. Derfor bør der ved ansættelser

lægges vægt på erfaringer fra forskellige institutioner eller sektorer.

Leder for en tid

Det stiller store krav at være leder. Derfor skal det i staten være naturligt

at veksle mellem lederjob og ikke-lederjob og mellem forskellige typer af

lederjob. Det kan være situationer, hvor den enkeltes kompetencer bedst

anvendes i andre funktioner, eller perioder, hvor den enkelte har lyst til

at prøve kræfter med en anden jobfunktion.

Det skal sikres, at der er incitamenter, der kan understøtte denne 

fleksibilitet, og at der ikke er systemer, som står i vejen for dette.

Fleksible rammer til at udøve ledelse

Lederne skal have mulighed for at tilpasse rammerne for god ledelse til

deres dagligdag. Det betyder, at de inden for fastsatte rammer skal have

udstrakte frihedsgrader til at organisere arbejdet, prioritere ressourcerne

og finde de rigtige metoder til at løse opgaverne. Samtidig skal uhen-

sigtsmæssige systemer og regler fjernes. Det giver mere tid til ledelse.

Ledelse med konsekvenser

Staten anerkender og honorerer god og professionel ledelse, som gør en

forskel. Mulighederne i det nye lønsystem skal anvendes til at honorere

ledere efter resultater, men også andre metoder til fleksibel honorering

skal benyttes. 

Dårlig ledelse skal have konsekvenser. Det er topledelsens ansvar at sikre

dette. Konsekvenserne kan være krav om forbedring af ledelsesadfærden,

udvikling af særlige kompetencer eller at finde et ansvarsområde, der

passer bedre til den enkelte leders kompetencer.
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d. 24. oktober 2007 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 5 
Torsdag d. 1. november 2007 

Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødedatoer for foråret 2008 (beslutning). 

 

 

  

  

 
 
Der foreslås følgende 2-3 mødedatoer i foråret 2008: 
 
Onsdag d. 5. marts. 
(som eventuelt kan kombineres med at overvære Paderup Gymnasiums skoleforestil-
ling, der denne aften spilles på ”Værket” i Randers). 
 
(Mandag d. 14. april).  
En reserveret mødedato, i tilfælde af at budget 2008 skal revideres som følge af søge-
tallet. F.eks. hvis søgetallet kun giver 5 nye 1.g-klasser. 
  
Tirsdag d. 3. juni. 
 
 
Rektor indstiller:  
 
 At bestyrelsen drøfter forslagene og vedtager en mødeplan for foråret 2008. 
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