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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 20. oktober 2008 

 
 
Referatet fra mødet d. 20. oktober 2008 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer og referatet har efterfølgende været rundsendt til 
underskrift, bilag 1.1. 
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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning medio december 2008 (Orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning medio december 2008 

 
 
Budgetopfølgningen foretaget pr. 10. december er vedlagt som bilag 2.1.  
 
Der udleveres på mødet en budgetopfølgning foretaget pr. 18. december, og der gives 
en orientering om de opdaterede forventninger til årets resultat. 
 
Som noget nyt er de månedlige budgetopfølgninger udvidet, så de fra nu af både rum-
mer resultatopfølgning og balance. Der arbejdes på yderligere at indbygge den løbende 
likviditetsopfølgning. Balance-tallene vil blive gennemgået på mødet. 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 
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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finanslov for 2009 (orientering) 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Orientering fra Rektorforeningens sekretariat om FL09 

Bilag 3.2 Finanslovsnotat fra Finansministeriet, uddannelsesafsnittet.  
 
 
Bestyrelsen blev på mødet d. 20. oktober orienteret om det daværende forslag til 
Finanslov for 2009, og bestyrelsen besluttede på baggrund af forslaget: 
 Indtil videre at fastholde den nuværende budgettilpasningsstrategi 
 At afvente ændringsforslagene til finanslov 2009 før stillingtagen til Paderup 

Gymnasiums budget for 2009. 
 
Regeringen fremsatte den endelige finanslov i uge 46. I forhold til finanslovsforslaget, 
som blev gennemgået på bestyrelsesmødet d. 20. oktober, er der ikke vedtaget 
ændringsforslag, som forandrer billedet væsentligt.  
 
Der er i bilag 3.1 vedlagt den orientering, som rektorforeningens sekretariat udsendte i 
uge 46. I orienteringen nævnes et notat fra Finansministeriet, hvor uddannelsesafsnittet 
er vedlagt som bilag 3.2. 
 
De største nyheder for STX i finanslovens endelige udgave er en nyskabelse i form af 
at alle elever, der tager en ungdomsuddannelse, skal have tilbudt et forløb med 
frivilligt arbejde på 20 timer, som ligger udenfor skoletiden. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Bilag 3.1 
Orientering om FL2009 fra rektorforeningens sekretariat, uge 46. 
 
 
Finanslov 2009 
Regeringen fremsatte i denne uge den endelige finanslov for 09. Der er endnu ikke kom-
met nogen udmelding omkring taksterne, men enkelte forhold står klart. Fase 3 af statens 
indkøbsprogram realiseres i 2009. Fase 3 af indkøbsprogrammet indeholder et besparel-
sespotentiale inden for indkøb af IT, kontormøbler, netværkskomponenter, flyrejser, hotel-
ophold i Danmark og rejsebureauydelser. Det endelige besparelsespotentiale for de alme-
ne gymnasier og hf er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i omegnen af 2 mio. Be-
sparelsen vil blive udmøntet som en reduktion af taxametrene på FL09. 
  
Finansministeriet har udsendt et notat om resultaterne af finanslovforhandlingerne. Ud-
dannelsesområdet er beskrevet på side 27-29. Notatet kan læses her: 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Tema/Finanslov/081111_aftaletekst_undervisningsministeriet.ashx. 
 
Af notatet fremgår det blandt andet, at der er afsat 143,3 mio. kr. til initiativer, der skal un-
derstøtte 95 procent målsætningen. Pengene anvendes til en styrket indsats overfor de 
svage elever i folkeskolen, pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og mere at-
traktive professionsuddannelser. 
 
Hhx uddannelsen er blevet tildelt et yderligere takstløft på 34 mio. kr. i 2009 og frem – i 
forhold til 2008. Derudover vil grundtilskuddet for erhvervsuddannelserne blive søgt juste-
ret fra 2010 således, at erhvervsskoler i udkantsområderne stilles lige med de øvrige ung-
domsuddannelser. Justeringen finansieres ved en omlægning af eksisterende tilskud til 
erhvervsrettet uddannelse. 
 
Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 til, at alle elever, der tager en ungdomsuddannelse, kan få 
tilbudt et forløb med frivilligt arbejde på 20 timer. Uddannelsesinstitutionerne skal være 
elever behjælpelige med at formidle kontakt til organisationer, der udfører frivilligt arbejde. 
Forløbet skal ligge uden for skoletiden. Foreningen er indkaldt til møde om sagen. 
Sekretariatet vil melde de endelige takster for 2009 ud, når disse offentliggøres. 
 
Kontakt: Liv Faden 

http://www.uvm.dk/%7E/media/Files/Tema/Finanslov/081111_aftaletekst_undervisningsministeriet.ashx
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Uddannelse og forskning  

Med globaliseringsaftalen fra 2006 er der afsat i alt 42 mia. kr. i årene 2007-2012 til at 
gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Midlerne er afsat 
til en øget forskningsindsats, til at nå målene om at henholdsvis 95 og 50 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående ud-
dannelse, til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats samt til øget innovation 
og iværksætteri. 

Fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling 
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har ind-
gået en aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling som 
opfølgningen på globaliseringsaftalen fra 2006. 

Der udmøntes med opfølgningsaftalen i alt 4,2 mia. kr. i 2009-2012 til blandt andet 
basismidler til universiteterne, fri forskning, strategisk forskning, innovation og in-
ternationalisering. Det kommer oven i de 5,8 mia. kr. i 2009-2012, som partierne i 
2006 aftalte at udmønte til forskning og udvikling. Dermed er der udmøntet i alt ca. 
10 mia. kr. i 2009-2012 til forskning og udvikling.  

Med opfølgningsaftalen om forskning og udvikling bekræfter partierne, at forskning 
og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbygning og erhvervsudvikling og 
dermed et grundlag for fortsat vækst og velstand. 

Flere midler til styrket overgang til ungdomsuddannelserne, ungdomsuddan-
nelsesområdet og professionshøjskolerne  
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har ind-
gået en aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.  

Partierne er enige om at anvende 143,3 mio. kr. til nye initiativer, som understøtter 
partiernes fælles målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gen-
nemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og at mindst 50 pct. skal have en videregå-
ende uddannelse i 2015. Midlerne anvendes til:  

48,0 mio. kr. til styrket overgang til ungdomsuddannelser blandt andet i form 
af turbodansk, lektiehjælp/undervisningsassistenter og erhvervsklasser i 2009-
2011.
44,8 mio. kr. til pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og yderligere 
styrkelse af uddannelsesmiljøerne i 2009-2011. 
50,5 mio. kr. til mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats imod 
frafald og til udvikling af sommerskoler i 2009-2011. 



 

Partierne er desuden enige om drøfte overgangs- og gennemførelsesvejledningen
blandt andet med henblik på at øge målretningen mod unge, som vurderes at have
vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse. 

Takstløft til handelsskoler 
Med finansloven for 2008 blev hhx-uddannelsen tildelt et takstløft på 97 mio. kr. i 
2008 og 131 mio. kr. fra 2009 og frem. Med finansloven for 2009 tilføres hhx der-
med et takstløft på 34 mio. kr. årligt i forhold til 2008. Hermed udlignes hele den
uforklarede forskel i undervisningstilskuddet mellem hhx-uddannelsen og de almen-
gymnasiale uddannelser fra og med 2009. 

Handelsskolerne kan selv frit disponere over de ekstra midler med henblik på for ek-
sempel at øge fagudbuddet, oprette lektiecaféer og reducere holdstørrelserne mv.

Erhvervsskoler i udkantsområder 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at søge den nuværende
grundtilskudsmodel for erhvervsskolerne justeret med virkning fra 1. januar 2010.
Justeringen skal sikre, at der sker et bredt, varieret og attraktivt tilbud af erhvervsret-
tet uddannelse i udkantsområder samt fremme ligestilling på tværs af institutioner,
der udbyder ungdomsuddannelser. Justeringen finansieres ved en omlægning af eksi-
sterende tilskud til erhvervsrettet uddannelse.

Etablering af et nationalt center for natur, teknik og sundhed 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at etablere et center 
for natur, teknik og sundhed til støtte for lærernes arbejde i grundskolen og i ung-
domsuddannelserne.

Der afsættes 15 mio. kr. i 2009, 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. årligt fra 2011 til
etablering og drift af centeret. Udgifterne finansieres inden for Undervisningsmini-
steriets ramme.

Undersøgelse af voksnes kompetencer 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at afsætte 25,2 mio. kr.
i perioden 2009-2011, heraf 8,5 mio. kr. i 2009, til dansk deltagelse i OECD’s inter-
nationale undersøgelse af voksnes kompetencer. Deltagelsen finansieres af de delta-
gende ministerier.

Tilbud om frivilligt arbejde  
Som led i kvalitetsreformen skal alle, der tager en ungdomsuddannelse, have tilbud
om et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet
af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. De enkelte uddannelsessteder skal væ-
re de unge behjælpelige med at formidle kontakten til organisationer mv., der udfører
frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivillige verden.
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Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at afsætte 8,4 mio. kr. i 
2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 8,7 mio. kr. i 2011 til at give elever på ungdomsuddan-
nelser et tilbud om et forløb med frivilligt socialt arbejde.

Reduktion af deltagerbetaling på uddannelserne til meritlærer og -pædagog  
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om behovet for at styrke 
rammerne for uddannelserne til meritlærer og -pædagog med henblik på at fastholde
tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft inden for det pædagogiske område og 
grundskoleområdet. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. årligt i perioden
2010 til 2012 til forhøjelse af taxametertilskuddene med henblik på at reducere delta-
gerbetalingen. Midlerne finansieres indenfor Undervisningsministeriets ramme. 
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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budget 2009 (Beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 4.1 Forslag til budget 2009 

 
I bilag 4.1 er vedlagt et forslag til Budget for 2009, som det ser ud taget direkte fra 
økonomiprogrammet Navision Stat. Det er den samme opsætning, som de løbende 
budgetopfølgninger findes i. 
 
Budgettet er opdelt i de samme hovedkonti som de tidligere år, og der er også vedlagt 
en underopdeling i aktivitetsdimensioner. Bestyrelsen skal vedtage budgettet på ho-
vedkontoniveau. I budgettet er indarbejdet Finanslov 2009. Taksterne er foreløbig sat 
til at være de samme som fra ændringsforslaget til Finansloven. 
 
Budgetforudsætningerne er i øvrigt: 
• Et optag på 6 nye 1.g klasser i august 2009, med en gennemsnitlig klassekvotient 

på 27,5 ved første tælling i september 2009.  
• Et gennemsnitligt frafald på 15 % over 3 år. 
• Et nogenlunde uændret ressourceforbrug i forhold til 2008 
 
Med hensyn til investeringer er der i budgetforslaget indarbejdet samlede afskrivninger 
i 2009 for ca. 400.000 kr. Heraf er ca. de 50.000 et afsat skøn over en ramme til nye 
større investeringer. Alt afhængig af beslutninger om større investeringer kan dette 
beløb justeres. Der udleveres på mødet en likviditetsoversigt for 2009, som kan bruges 
i forbindelse med vurdering af investeringer. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen vedtager Budget 2009. 

 
 At bestyrelsen på første møde i 2009 eventuelt ændrer på det afsatte beløb til af-

skrivninger som følge af beslutninger om større investeringer. 
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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Investeringsstrategi (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 Oversigt over foretaget investering i skolemøbler 

  

  

 
 
Bestyrelsen drøftede på mødet d. 20. oktober, hvilke behov der kunne være for større 
investeringer, herunder i IT-udstyr. Bestyrelsen besluttede at iværksætte punkt b og c i 
den forelagte investeringsplan i skolemøbler. Skolemøblerne er nu bestilt og vil blive 
leveret i starten af februar 2009. En samlet oversigt over indkøbet er vedlagt i bilag 
5.1. Gymnasiet er, ud over den resterende skolemøbelinvestering, i gang med at be-
skrive et behov for udskiftning af gardiner og enkelte punkterede termoruder. En sådan 
investering kan i overslag sættes til ca. 150.000 kr.  
 
Bestyrelsen vedtog endvidere, at rektor til næste møde skulle fremlægge forslag til en 
investeringsstrategi i IT-udstyr, herunder beregninger for indkøb og lokaleindretning 
mht. Smartboards. 
 
Paderup Gymnasium havde på et møde i pædagogisk råd i november en konsulent fra 
firmaet Dansk Data Display til at demonstrere et Smartboard og et Dokumentkamera. 
Efterfølgende var der spørgsmål og debat, og efter et gruppearbejde var der generel 
debat om behov og interesse for investeringer i IT. Mange lærere var meget positive 
overfor mulighederne i at kunne inddrage en sådan teknologi i undervisningen. Samti-
dig var de fleste enige om, at skolens eksisterende teknologi med projektorer og op-
kobling fra bærbare computere, samt trådløst netværk, skulle bringes til at virke opti-
malt, inden der skulle investeres i noget nyt.  
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Gymnasiet arbejder på en plan for det eksisterende udstyr, der bl.a. indeholder tydelige 
vejledninger i brugen af det, samt udbygning af kapaciteten i det trådløse netværk. Det 
vurderes pt., at planen kan opfyldes indenfor en udgiftsramme, som ikke økonomisk 
set forhindrer investeringer i nyt udstyr.  
 
I starten af december havde vi besøg af en konsulent fra firmaet Nord Light, som de-
monstrerede et såkaldt Clever board, der fungerer ligesom Smartboardet og også kan 
tilsluttes et dokumentkamera. 
 
Smartboardet og Cleverboardet kan pædagogisk set det samme, men der er dog nogle 
forskelle i deres tekniske virkemåde, som vi pt. er ved at overveje. Kort ridset op: 
Smartboardet har flere tilhørende programmer, Cleverboardet har en større og mere 
robust skærm.  
 
Prismæssigt ligger både Smartboard og Cleverboard på samme niveau, således at et 
klasseværelse ville kunne udstyres med board og tilhørende dokumentkamera for mel-
lem 20.000 og 30.000 kr., alt afhængig af om der skal en ny projektor med eller om 
den eksisterende kan bruges. For begge boards vedkommende kan priserne forhandles, 
alt afhængig af ordrens størrelse. I forbindelse med anskaffelsen skal den nuværende 
tavle eventuelt flyttes over på en sidevæg, ligesom der vil være behov for noget maler-
arbejde. I forbindelse med anskaffelsen af IT-udstyret er meget vigtigt at planlægge 
med kurser for lærerne i brugen af det. 
 
Samlet set kan det i runde tal vurderes, at et klasseværelse ville kunne indrettes for ca. 
40.000 kr., og at en hjemstavn dermed ville kunne indrettes for ca. 250.000 kr. 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter investeringsrammer for IT-udstyr, med henblik på endelig 

beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
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d. 12. december 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 11 
Torsdag d. 18. december 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mulig tilbygning (orientering) 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 6.1 Skitse af tilbygningsforslag 

 
Arbejdstilsynet besøgte Paderup Gymnasium lige før sommerferien som et led i deres 
screening af samtlige gymnasier i Danmark. Besøget resulterede som tidligere 
orienteret om i tre bygningspåbud:  
 

• Lydisolering af musiklokalerne 
• Udluftning og flugtvej i pedelværkstedet 
• Nye bordplader i kemi 

 
Derudover lukkede arbejdstilsynet idræts undervisnings- og motionsrum, pga. 
manglende lys og udluftning. 
 
 
Statens bygningsstyrelse (UBST) har fået udsat fristen for at efterkomme påbudene til 
slutningen af foråret 2009, og har efterfølgende sat et arkitektfirma (Årstiderne) til at 
udarbejde et løsningsforslag, som bl.a. indeholder en tilbygning til gymnasiet, se et 
skitseforslag hertil i bilag 6.1. (På skitsen mangler et nyt undervisningsrum til idræt). 
En sådan tilbygning vil samtidig kunne løse en række andre plads- og 
renoveringsbehov. 
 
Kort opsummeret håber vi at få bevilget et samlet forslag inkl. tilbygning, som vil løse 
følgende problemer:  
 
• Resultere i et ekstra kombineret laboratorium / undervisningslokale i naturfag 

(indrettes i det tidligere store musiklokale). 
• Renovering af de eksisterende lokaler i naturvidenskab 
• Nye og lydisolerede musiklokaler i en tilbygning. 

 
Side 1 af 2 



• Nyt undervisningslokale til idræt i en tilbygning. 
• Udvidelse af mediefag (i det tidligere lille musiklokale). 
• Nyt stort auditorium, som ud over samlet undervisning og forelæsninger for flere 

klasser ad gangen som anbefalet i reformen, også kan bruges til dramatik, teater, 
filmforevisning, musik osv. Det er endvidere planen at indrette auditoriet med 
faciliteter, så det kan bruges til undervisning i naturvidenskabelige fag. Et andet 
vigtigt argument for et auditorium er det øgede kapacitetsbehov som følge af 
aspergerprojektet.  

 
 
 
Status på sagen er den, at arkitektfirmaets skitser og økonomiske overslag ligger til 
vurdering og eventuel bevilling i UBST.  
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Skitseforslag 1

Placering

Auditorium og musiklokaler placeres centralt ved 

indgang, kantine og idrætshal, derved kan lo-

kalerne nemt anvendes ved større arrangementer, 

hvor der før har været brugt tid på fl ytning af 

instrumenter og stole.

Funktioner

Auditorium til et klassetrin muliggører under-

ivsning ved forelæsning. Derudover kan lokalet 

bruges som normalundervisningslokale og yder-

ligere til forevisning af naturfaglige eksperimenter 

hvis, det indrettes med demonstrations kateder. 

Et auditorium kan derfor være med til at løse 

gymnasiets problematik med manglende normal 

undervisningslokaler.

Der indrettes 2 musik undervisningslokaler af 80 

m2 med fælles depot og grupperum. Derudover 

indrettes der gruppe spils lokale på 40 m2

Flugtvej fra idrætshal opretholdes imellem de to 

funktioner, derved mindskes omkostningerne til 

lydisolering. 

Arkitektur

Ved at følge den oprindelige form er de nye byg-

nigner med til at forstærke gymnasiets hovedgreb 

om at skabe en grøn kile mod syd som rækker ind  

til gymnasiets hjerte og terasseområdet. Placer-

ingen eksponere ligeledes det nye auditorium der 

henvender sig mod kantineområde og gymnasi-

ets centrum. Auditoriet tænkes udført med store 

glaspartier mod terasse området mod nord og 

landskabet mod syd. Auditoriet udnytter terræn-

faldet mod søen.
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Eksisterende forhold

Paderup gymnasium er opført sidst i 70'erne og er 

som mange andre gymnasier fra denne tid tegnet 

af arkitekterne Friis og Moltke. Gymnasiet er or-

ganiseret omkring fælles funktionerne som gang, 

kantine og studieområde der fungere som rygrad 

i gymnasiet. På denne er koblet 3 hjemstavns 

blokke, hver blok indeholder en årgang på 1 sal og 

har så en fælles funktion på stueetagen: Adminis-

tration, Naturfag og Bibliotek/Medie/Musik. 

Hallen er placeret ved indgangen da det var tan-

ken at denne skulle kunne bruges når gymnasiet 

var afl åst. 

Den interne trafi k foregår langs fællesrummets 

grænse der er sænket i forhold til undervisning-

srummene. Fællesrummet ligger med direkte 

adgang til sydvendt terasse og er rettet mod 

udsigten over Paderup Mose. Det virker til at 

gymnasiets fællesfunktioner blev nedprioteret for 

at kunne realisere en vision om at have studieom-

råder i hjemstavnene. Dette har givet gymnasiet 

gode decentrale studieområder. Men har desværre 

haft nogle uheldige konsekvenser for de 

overordnede fællesfunktioner. 

Som mange af Friis af Moltkes gymnasier fra den 

tid er gymnasiet udført i tunge materialer og med 

et mørkt farve valg. 

Området SØ for idrætshallen var i sin tid tiltænkt 

udbygning i form af en svømmehal. Hvilket man 

ser forberedt i udførelsen af landskabet syd for 

terasserne.

HAL

HJEMSTAVN

HJEMSTAVN

HJEMSTAVN

FÆLLES

Situationsplan
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Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Aspergerprojektet (Godkendelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 7.1 Orienteringsbrochure for 2009 

 
 
Aspergerprojektet med den nuværende klasse 1h forløber planmæssigt, og erfaringerne 
er indtil videre gode. Der gik 2 elever ud inden efterårsferien, men de resterende 7 ele-
ver ser ud til at befinde sig godt på gymnasiet. 
 
Projektet bliver evalueret for undervisningsministeriet af EVA, og mentordelen af pro-
jektet bliver evalueret af os selv for Region Midtjylland. 
 
Pt. foregår drøftelser med undervisningsministeriet om mulig oprettelse af nye asper-
gerklasser til næste år. Paderup Gymnasium er ligesom Høje Tåstrup Gymnasium inte-
resserede i at fortsætte projektet med oprettelse af en ny klasse til næste år. For vores 
vedkommende den 2. klasse og for Høje Tåstrups vedkommende den 3. klasse. 
 
 Resultatet af drøftelserne er endnu ikke klart, men vi har pga. det fremskredne tids-
punkt valgt at udsende vedlagte orienteringsbrochure til folkeskoler, UU-vejledere mv.  
Brochuren ligger også i en elektronisk version på hjemmesiden. Der tages naturligvis 
forbehold for endelig godkendelse og bevilling fra undervisningsministeriet. 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender fortsættelsen af aspergerprojektet. 
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Paderup Gymnasium 
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Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: JB 

Besparelser på busruter (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 8.1 Spørgeskema til alle skoler i skolesamarbejdet 

 
 
Region Midtjyllands trafikselskab ”Midttrafik” varslede i 2008 besparelser på rutenet-
tet med virkning fra 2009. Bestyrelsen drøftede besparelserne og betydningen for Pa-
derup Gymnasium på mødet d. 1. september 2008. De planlagte besparelser på rutenet-
tet blev efterfølgende udskudt fra 2009 til 2010, idet der dog allerede i 2009, i dialog 
med kommunerne og Region Midtjylland, kan ske en reduktion af afgange på udvalgte 
ruter.  
 
 
En sådan ”mindre” reduktion i aften- og weekendafgange er netop blevet varslet i 
Randers, og elevrådene på Paderup og Randers Statsskole har i fællesskab engageret 
sig i modstanden mod forslagene. Deres argumenter er, at selv om reduktionerne ikke 
direkte rammer afgangene til og fra ungdomsuddannelserne i skoletiden, så rammes 
eleverne med hensyn til de aktiviteter, der ligger udenfor skoletiden. Elevrådsformæn-
dene vil redegøre nærmere på mødet. 
 
 
Den nye høringsproces for de ”store” reduktioner indeholder møder med de berørte 
kommuner, og går i gang i december 2008. Tidsplanen ser indtil videre således ud i 
korte træk: 
 
 
 

Fase 1: 
Møder mellem region, kommuner og Midttrafik begynder i december 
2008. 
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Fase 2:  
Møder i den etablerede styregruppe. Styregruppen opsamler resultaterne 
af møderne i kontaktforum. Fase 2 vil sandsynligvis også indeholde et 
møde i kommunekontaktrådet. 
Fase 2 begynder ultimo januar. 
 
Fase 3: 
Ruteplanlægning og køreplansudarbejdelse. Der er endnu ret få informati-
oner om hvornår dette arbejde vil blive gennemført. De to mest sandsynli-
ge tidspunkter er april – juni 2009 og september – oktober 2009. 

 
 
 
Paderup Gymnasium og Randers Statsskole har taget initiativ til, at skolerne i skole-
samarbejdet foretager den samme spørgeskemaundersøgelse blandt deres elever, såle-
des at svarene kan samles i en samlet rapport, der kan dokumentere konsekvenserne 
for ungdomsuddannelserne i Randers. Forslaget til spørgeskema er vedlagt som bilag 
8.1. 
 
Rapporten kan forhåbentlig være færdig ultimo januar 2009.  
 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 

 At bestyrelsen drøfter sagen 
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Bilag 8.1 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM BUSRUTER 
 

1. Hvilken uddannelse er du i gang med? 

HG  □    HHX □    HF  □    STX □ EUD □ HTX □    10. Klasse □ 

2. Kører du med bus eller tog til/fra skole?    Ja  □  Nej □  

(Hvis nej, tak for hjælpen.) 

 ____________ ___ ______ 3. Hvor stiger du på? (Hvilken by) _______________________________________________ ____ _

 4. Skal du skifte bus eller mellem bus og tog for at komme til/fra skole?    Ja  □            Nej □ 

5. Hvis ja, hvor skifter du bus/tog (hvilken by)? __________________________________________________________ 

 

6. H ________________________________________ vilken buslinje tager du med til skole? ________________________

(Hvis du tager med mere end én bus, skriv så alle buslinjer) 

7. Har du mulighed for at tage en anden buslinje eller med tog til skole?     Ja  □    Nej □ 

Hvis ja, hvilke(n)? ______________________________________________

8. Hvis  kører med til skole bliver lukket, vil du så? 

___________________________________________ 

 den bus du

□ Tage toget 

□ Flytte til Randers 

□ Tage min uddannelse i en anden by 

□ Vente med at tage en uddannelse 

□ Ikke tage en uddannelse  

□ Andet. Angiv hvilket: _________________________________________________________________________________ 
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Sagsfremstilling 
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Orienteringer 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 9.1 Rapport om det psykiske arbejdsmiljø. 

  

 
 
Elevernes valg af studieretning 
Eleverne i 1g har netop afleveret blanketter med deres studieretningsvalg. Studieret-
ningsforløbet begynder i januar, når grundforløbet slutter. Flere elever end sædvanligt 
har valgt en anden studieretning end den, de oprindeligt tilkendegav. Der forestår nu 
nogle overvejelser og en planlægningsproces for at få flest mulige af valgene opfyldt 
bedst muligt, samtidig med at klasserne ikke bliver for store. Bestyrelsen orienteres på 
mødet om status i arbejdet. 
 
Rapport om psykisk arbejdsmiljø 
Bestyrelsen blev på mødet d. 1. september orienteret om, at gymnasiet efter påbud fra 
arbejdstilsynet har haft en ekstern arbejdsmiljørådgiver til at udarbejde en rapport om 
det psykiske arbejdsmiljø. Rapporten, en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), er nu 
færdig, og er vedlagt særskilt som bilag 9.1. Opfølgningen på rapporten indledes med 
et fælles 2-dages seminar for alle ansatte d. 9-10. januar 2009. Konsulenten planlægger 
og styrer seminaret, i samarbejde med MIO-udvalget. Sidst i januar skal arbejdstilsynet 
have en tilbagemelding i form af en handlingsplan for at løse problemerne. 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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