




Paderup d. 27. februar 2008.  

 
Indkaldelse til 7. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Onsdag d. 5. marts 2008 kl. 16.30 – 18.00.  
 

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

 
 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Tiltrædelsesprotokollat for revisor 

3. Årsrapport for 2007 

4. Genfremsat Finanslov 2008 

5. Budget 2008  

6. Møde med Statsskolen 

7. Orienteringer 

8. Eventuelt 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 

Bestyrelsesformand  Rektor 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2007 

 
 
Referatet fra mødet d. 13. december 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer, og referatet har efterfølgende været rundsendt til 
underskrift.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Tiltrædelsesprotokollat for revisor (orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Tiltrædelsesprotokollat for PriceWaterhouse 

 
 
Paderup Gymnasium har valgt Pricewaterhouse Coopers som revisionsselskab.  
PWC redegør i tiltrædelsesprotokollatet for deres opgaver og ansvar, samt for samar-
bejdet med gymnasiets bestyrelse og med gymnasiets daglige ledelse. 
 
Revisor Susanne Varrisboel deltager i mødet under dette og det følgende dagsordens-
punkt. 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager tiltrædelsesprotokollatet til efterretning.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Årsrapport for 2007 (orientering og drøftelse). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 
Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007. 
Bilaget er også vedlagt i hæfteform. 

 
Pricewaterhouse Coopers påbegyndte i efteråret 2007 revisionen af Paderup Gymnasi-
ums årsrapport for 2007.  
 
PWC redegør i revisionsprotokollatet i bilag 3.1 for resultatet af det forberedende revi-
sionsarbejde med de af ledelsen etablerede regnskabssystemer og interne kontroller på 
følgende områder: 
• Gager og lønninger 
• Køb og kreditorer samt godkendelsesprocedurer generelt 
• Processer og kontroller ved udarbejdelse af indberetninger til undervisningsmini-

steriet 
• Principper for udarbejdelse af perioderegnskaber 
 
Revisor Susanne Varrisboel deltager i mødet under dette og det forrige dagsordens-
punkt. 
 
Arbejdet med den endelige årsrapport for 2007 pågår i øjeblikket. Årsrapporten fore-
lægges for bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Afhængigt af om den 
nuværende frist for indsendelse til undervisningsministeriet d. 7. april kan blive for-
længet, kan det blive nødvendigt med et bestyrelsesmøde allerførst i april. PWC un-
dersøger pt. hvorvidt fristen kan blive forlænget.  
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning og drøfter anbefalinger-

ne.  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Genfremsat finanslovsforslag 2008 (orientering) 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Orientering om revideret forslag til finanslov for 2008. 

Bilag 4.2 Obligatorisk opsparingsordning på 1 procent i 2008. 

 
Regeringen offentliggjorde d. 5. februar et revideret forslag til finanslov for 2008.  
Undervisningsministeriet udsendte en kort orientering til de almene gymnasier, som er 
vedlagt i bilag 4.1. En nærmere forklaring på opsparingsordningen er vedlagt som bi-
lag 4.2. 
 
For Paderup Gymnasium indebærer det reviderede forslag især 3 vigtige ændringer: 
 
• Forhøjelse af pris- og lønreguleringen med 0,4 procentpoint, således at der nu i ta-

xameteret 2008 er indbygget finansiering for lønstigninger svarende til 3,1 procent 
i helårsvirkning for 2008.  

 
• Fastlæggelse af udligningsordning for skriftlige censur. Ordningen er ikke helt så 

gunstig for Paderup Gymnasium som forventet. Den indebærer for 2008 en kom-
pensation på ca. 160.000 kr., mod forventet ca. 340.000 kr. 

 
• En ny tvungen opsparingsordning på 1 procent af budgettet, hvilket for Paderup 

Gymnasium svarer til en reduktion i tildelingsbudgettet på ca. 300.000 kr.  
 
Finansloven forventes endeligt vedtaget medio april. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager finanslovsforslaget til efterretning. 



 

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 

5. februar 2008 
Sags nr.: 
036.176.031 
  
 

 Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser 
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Orientering om revideret forslag til finanslov for 2008 
 
Regeringens reviderede forslag til finanslov for finansåret 2008 (FFL 
2008 II) er offentliggjort d. 5. februar 2008. Forslaget erstatter det tidli-
gere fremsatte finanslovforslag, der bortfaldt ved udskrivelsen af Folke-
tingsvalget d. 13. november 2007. Den endelige finanslov forventes ved-
taget medio april 2008. 
 
I det følgende redegøres for de væsentligste ændringer i forhold til det 
tidligere fremsatte forslag til finanslov for 2008, som ministeriet oriente-
rede om i breve af 28. august 2007, jf. ministeriets hjemmeside: 
http://www.uvm.dk/admin/Finanslovforslag2008.htm?menuid=401020 
 
Følgende væsentlige ændringer er indarbejdet på det nye finanslov-
forslag: 
 
Trepartsaftaler 
Regeringen har indgået trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om 
styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt trepartsafta-
ler i tilknytning til kvalitetsreformen med henblik på styrket kompeten-
ceudvikling og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. 
Trepartsaftalerne er indarbejdet på finansloven, men har ingen konse-
kvenser for de almengymnasiale institutioner. 
 
Ny forhøjet pris- og lønregulering 
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik d. 18. december 2007 en 
aftale om reviderede lønforudsætninger for 2008. Med aftalen blev løn-
forudsætningerne på statens område opjusteret, hvilket påvirker den ge-
nerelle pris- og lønregulering. Som følge heraf vil de takster, der reguleres 
med det generelle pris- og lønindeks, blive opjusteret med yderligere 0,4 
pct. point i forhold til 2007.   
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Den ændrede pris- og lønregulering af taksterne fremgår ikke af finans-
lovforslagets takstkataloger. Derimod er pris- og lønreguleringen indar-
bejdet i taksterne i det elektroniske takstkatalog på ministeriets hjemme-
side, jf. nedenfor. 
 
Obligatorisk opsparingsordning 
I lyset af konjunktursituationen er der fastsat en obligatorisk opsparings-
ordning på 1 pct. af statens samlede driftsudgifter i 2008, dvs. på samtli-
ge ministerområder. Opsparingen vil blive frigivet i 2009 i forbindelse 
med udarbejdelsen af finansloven for 2009 under hensyntagen til kon-
junkturudviklingen. Opsparingsordningen vil berøre alle selvejende ud-
dannelsesinstitutioner, der modtager taxameter-/driftstilskud fra Under-
visningsministeriet.   
 
Konsekvenserne af den obligatoriske opsparingsordning fremgår ikke af 
finanslovforslagets takstkataloger og øvrige tilskudskonti. Derimod er 
konsekvenserne af opsparingsordningen indarbejdet i taksterne i det 
elektroniske takstkatalog på ministeriets hjemmeside, jf. nedenfor. 
 
Gældende takster i elektronisk takstkatalog 
Grundet ovennævnte nye pris- og lønregulering samt den obligatoriske 
opsparingsordning er taksterne i finanslovforslaget ikke gældende.  
 
De gældende takster offentliggøres i Undervisningsministeriets elektroni-
ske takstkatalog på www.uvm.dk/takst. Undervisningsministeriet vil så-
ledes udbetale tilskud efter taksterne i det elektroniske takstkatalog – ikke 
efter taksterne i finansloven. De enkelte takster er vist i tabel 1.  
 
Efterregulering af udbetalt tilskud i 2008 
Som nævnt forventes finansloven for 2008 vedtaget medio april måned.  
Det vil først være efter finanslovens vedtagelse, at der kan ske en efterre-
gulering af det udbetalte tilskud for de første måneder af 2008 på bag-
grund af de nye takster for 2008. 
 
Ændringer for de gymnasiale uddannelser 
I det følgende redegøres nærmere for de væsentligste ændringer i finans-
lovsforslaget i forhold til det første forslag til finanslov for 2008 for de 
almengymnasiale uddannelser.  
 
Takster og tilskudsændringer 
Den nye taxametertilskudsmodel for de almene gymnasier blev ind-
budgetteret på det oprindelige finanslovforslag fra august måned.  
Ændringer i de almene gymnasiers tilskudsmodel fra det oprindelige til 
det foreliggende finanslovforslag beskrives her. 
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Højere tilskud til først udbudte uddannelse 
Den nye tilskudsmodel blev tiltrådt af forligspartierne umiddelbart før 
offentliggørelsen af finanslovforslaget i august, dog således at der var 
enighed om at forhøje (grund)tilskuddet til den først udbudte uddannelse 
mod en tilsvarende nedsættelse af undervisningstaxameteret til stx. 
 
Det betyder, at tilskuddet til den først udbudte uddannelse er hævet med 
250.000 kr., og at undervisningstaxameteret på stx er nedsat med 400 kr.  
 
Tilskud og takster for 2008 
Efter reduktion af stx. undervisningstaxametret, justering for ny PL-sats 
og obligatorisk opsparingsordning ser tilskud og takster i 2008 ud som 
følger: 
 
Taxametertilskud FFL 08  
Uddannelse Undervisnings- 

Taxameter 
Færdiggørelses-
Taxameter * 

Fællesudgifts-
taxameter 

Indvendig 
vedligeholdelse 
  

Stx 51.500 13.400 8.100 1.200 

2–årig Hf 57.300   9.000 10.200 1.200 

3–årig Hf 39.100   9.000 10.200 1.200 

Studenterkursus 79.400 20.800 12.600 1.200 

TeamDanmark 

- 4-årig 39.700 13.400 10.200 1.600 

IB 51.900 13.400 8.200 1.200 

Tillægstakst for bestået A-niveau **  10.000 kr. pr. elev 

*Taxametertilskuddet er pr. færdig elev. Den samlede effekt pr. årselev er betydeligt mindre, da 

der skal tages hensyn til frafald og uddannelseslængde for at beregne tilskuddet pr. årselev. 

** Der ydes tillægstaxameter ved bestået A-niveau i kemi, fysik, biologi og musik. 

 

Faste tilskud FFL 08 
   - Basisgrundtilskud 1,0 mio. kr.
   - Udbudstilskud til første uddannelse 1,75 mio. kr.
   - Udbudstilskud til anden uddannelse 0,25 mio. kr.
   - Udkantstilskud (op til) til stx* 2,25 mio. kr.
   - Tilskud til studieretning i græsk og latin 0,4 mio. kr.

* Udkantstilskuddet beregnes som (400 – antal stx årselever i 2007) * 45.000 kr. dog maksimalt 2,25 mio. kr. 

 
Tilskud til pædagogikumuddannelse 

Uddannelse Takst

     1 årig pædagogikumuddannelse 297.200 

2 årig pædagogikumuddannelse 1. år 335.500 

3 årig pædagogikumuddannelse 2. år 73.700 
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Tilskud til brobygning 
Følgende satser anvendes til tilskud til brobygningselever fra 1. januar 
2008 og til tilskud til introduktionskurser fra 1. august 2008. Satserne er 
pr. årselev. 
 
Taxametertilskud FFL 08 til brobygning og introduktionskurser 

Uddannelse Undervisnings- 
taxameter 

Fællesudgifts-
taxameter 

Indvendig vedligehol-
delse 
  

Brobygning 40.600 7.950 2.370 

Introduktionskurser 39.200 7.950 2.370 

 
En brobygningsårselev defineres som en elev, der modtager undervis-
ning i 37 timer om ugen i 40 uger. En introduktionskursusårselev er de-
fineret på tilsvarende vis. 
 
Institutionerne vil få nærmere information om indberetning af brobyg-
ningselever mv.  
 
Overgangsordninger 
Den generelle overgangsordning 
Der var i forligskredsen enighed om at etablere overgangsordninger for 
skolerne, der muliggør en gradvis tilpasning til den nye standard, herun-
der særlige ordninger for skoler, som rammes hårdest ved overgangen.  
 
På baggrund heraf er der indarbejdet en generel overgangsordning på fire 
år, der indebærer, at skoler, som fremover får en bedre standard end 
hidtil, betaler til de skoler, der skal tilpasse sig i negativ retning.  
 
Overgangsordningen er forlænget til fem år for skoler med et tilpas-
ningsbehov på mellem 8 og 10 pct. og 6 år for skoler med et tilpasnings-
behov på mellem 10 og 13 pct. Procenten til bestemmelse af overgangs-
ordningens længde er beregnet før den særlige opsparingsordning, der er 
indført for 2008.  
 
Der er udarbejdet forlængede overgangsordninger for skoler, der skal 
reducere deres bevillinger med over 13 pct. Disse skoler vil snarest få 
tilsendt en ny overgangsordning. For de øvrige institutioner er over-
gangsordningerne udmeldt den 15. november 2007 eller umiddelbart 
herefter, hvis der eksempelvis var behov for korrektion af aktivitets-
grundlaget. Den obligatoriske opsparing vil således ikke medføre æn-
dringer i overgangsordningerne. 
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Overgangsordning for censurudgifter 
I 2008 skal institutionerne selv afholde udgifter for lærere, der medvirker 
til skriftlig censur for andre institutioners elever. Da antal af censorer for 
de enkelte institutioner er ulige fordelt, etableres der en 4-årig over-
gangsordning: 
 
Tilskuddet beregnes som: 

((Antal skriftlige censorer i 2008*30.000 pr. skriftlig censor + antal 
rettede store opgaver i 2007 *12.000 kr. pr. skriftlig censor) – antal 
årselever i 2008 * 480 kr. pr årselev) * 0,8. I 2009 multipliceres det 
beregnede beløb med 0,6, i 2010 med 0,4 og i 2011 med 0,2. 
 

Hvis aktivitetsgrundlaget ændrer sig, kan udligningsbeløbene, der indgår i 
ordningen, tilpasses, således at ordningen er udgiftsneutral.  
 
Overgangsordning for den 2-årige hf på VUC. 
Der er etableret en 4-årig overgangsordning for den 2-årige hf udbudt 
som fuldtidsuddannelse på VUC. Der vil blive redegjort for overgangs-
ordningen i forbindelse med udsendelse af overgangsbeløbene til de en-
kelte VUC-institutioner. 
 
Tidligere amtslige bygninger 
De almene gymnasier anvender som hovedregel bygninger, lejemål m.v., 
der i forbindelse med kommunalreformen er blevet overført fra amterne 
til staten. Administrationsmodellen for disse bygninger, lejemål mv. vide-
reføres uændret i 2008.  
 
Gymnasial supplering 
Der henvises til selvstændigt papir for beskrivelse af ændringer i admini-
strationen og taksterne for de gymnasiale suppleringskurser. Papiret kan 
findes sammen med de øvrige orienteringsbreve via:  
http://www.uvm.dk/admin/orienteringsbreve.htm?menuid=401020 
 
Elektronisk takstkatalog og anmærkninger 
Det elektroniske takstkatalog findes på Undervisningsministeriets hjem-
meside: http://www.uvm.dk/takst.  
 
Finanslovforslaget for finansåret 2008 med anmærkninger og tekstan-
mærkninger kan læses eller udskrives fra Økonomistyrelsens hjemmeside 
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/. Der gøres opmærksom på, at de i 
finanslovforslaget angivne takster og tilskud ikke er gældende. Der hen-
vises til takstkataloget på Undervisningsministeriets hjemmeside for gæl-
dende takster. 
 
Følgende hovedkonti (anmærkninger) vedrører de almengymnasiale ud-
dannelser under Undervisningsministeriet: 
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Relevante finanslovskonti FFL 2008(II) 
§ 20. Undervisningsministeriets samlede kontoplan 
§ 20.4. Gymnasiale uddannelser 
§ 20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse m.v. 
§ 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser 
§ 20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale 

uddannelser 
§ 20.83.01 Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 

 
De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger kan findes på Økono-
mistyrelsens hjemmeside ved indtastning af relevant hovedkonto i søge-
funktionen (f.eks. 20.42.02). Alternativt kan der søges på tekststrenge 
som f.eks. ’private gymnasier’. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Jespersen 
specialkonsulent 
Direkte tlf. 3392 5630 
Christian.Jespersen@uvm.dk 
 



 
Sagsnr.: 040.667.121

 
Obligatorisk opsparing på 1 procent i 2008 
 
I lyset af konjunktursituationen indføres en obligatorisk opsparingsordning på 1 procent i 2008 
med henblik på at undgå en overophedning af økonomien. 
 
Opsparingsordningen på 1 procent gælder alle statsligt finansierede institutioner, herunder de selvejen-
de uddannelsesinstitutioner. Konkret medfører opsparingsordningen for disse institutioner, at taxamet-
rene nedsættes med 1 procent i 2008, ligesom en række faste tilskud reduceres. Opsparingen vil blive 
frigivet igen i 2009 under hensyntagen til konjunkturudviklingen. 
 
Aftalebelagte områder, herunder flerårsaftaler, er også omfattet af den obligatoriske opsparing. Det er 
for flerårsaftalers vedkommende ikke fastlagt, at midlerne skal finde anvendelse inden for et specifikt 
angivet finansår, og opsparede midler i 2008 vil derfor ofte kunne frigives inden for den samlede perio-
de, som en eventuel flerårsaftale er omfattet af.  
 
De frie grundskoler og private gymnasier har tidligere været friholdt for generelle takstreduktioner, for-
di deres driftstilskud følger udgiftsudviklingen i henholdsvis de kommunale udgifter pr. elev i folkesko-
len og udgifterne pr. elev i det amtskommunale gymnasium. De frie grundskoler og private gymnasier 
vil dog også være omfattet af den obligatoriske opsparing i 2008 på lige fod med alle øvrige uddannel-
sesinstitutioner.  
 
Opsparingen vedrører ikke overførsler og lovbundne tilskud som SU, SVU, VEU-godtgørelse mv. 
 
Udmelding af gældende taxametre 
Nedsættelsen af taxametre med 1 procent i 2008 er ikke gennemført på det nye finanslovforslag. De 
gældende taxametre vil i stedet blive offentliggjort i Undervisningsministeriets elektroniske takstkatalog 
på internettet.  
 
Taxametrene i det elektroniske takstkatalog vil endvidere være korrigeret med det nyeste skøn for den 
generelle pris- og lønudvikling fra 2007 til 2008.  
  
 
Yderligere oplysninger: Kontorchef Lone Hansen 3392 5627 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budget 2008 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 5.1 Forventet økonomisk resultat af OK-08 

 
Bestyrelsen vedtog på mødet d. 13. december 2007 budgettet for 2008. Budgettet in-
debærer udgiftsreduktioner i forhold til udgiftsanalysen for 2007: 
 
• Der er siden opstået 2 forhold, som kan gøre det nødvendigt at revurdere budget 

2008. Det reviderede finanslovsforslag, som bl.a. indeholder en tvungen opspa-
ringsordning. Finansloven forventes vedtaget medio april. 

 
• Resultatet af overenskomst 2008. Det økonomiske resultat af OK-08 ses i bilag 5.1. 

Det er stadig ikke helt klart, hvordan budgetbelastningen af puljerne bliver på 
gymnasielærernes område. Det forventes dog, at de vil medføre en ufinansieret 
vækst i institutionernes udgifter på ca. 0,5 % (helårsvirkning) i 2008. Overenskom-
sten forventes vedtaget ved afstemninger i marts/april. 

 
Det tredje forhold, som har stor betydning for budget 2008, er søgetallet og den for-
ventede klassedannelse til august 2008. Søgetallet ligger klar meget kort efter Påske, 
dvs. ultimo marts. Klassetallet og den gennemsnitlige klassekvotient har stor betyd-
ning for både budget 2008 og for budgetmodellerne for overgangsperioden. 
 
Når søgetallet foreligger, finansloven er vedtaget og den økonomiske belastning af 
OK-08 er kendt, kan en revurdering af budget 2008 tage hensyn til alle relevante pa-
rametre.  
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen venter med at revurdere budget 2008 indtil de ovenstående paramet-

re er kendte. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Møde med Statsskolen 

 
 
Primo februar var Karsten Pedersen og Jan Becher Sørensen til et møde med 
bestyrelsesformand og rektor for Randers Statsskole om fremtidige samarbejds-
muligheder imellem de to gymnasier. 
 
Karsten Pedersen vil referere fra mødet. 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter de fremtidige samarbejdsmuligheder med Randers 

Statsskole. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 7 
Onsdag d. 5. marts 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 7.1 Informationsskrivelse om aspergerklassen 

Bilag 7.2 Bevilling til pilotprojekt med en aspergerklasse. 

Bilag 7.3 Resultatlønskontrakter med ledelsen. 

Bilag 7.4 Brev om moderniseringsbehov for bygningen. 

 
 
 
Aspergerklassen. 
Paderup Gymnasium udsendte primo januar 2008 en informationsskrivelse om forsø-
get med en aspergerklasse, bilag 7.1.,  til alle specialskoler, UU-centre mv. i hele jyl-
land. Medio januar modtog vi den endelige bevilling fra undervisningsministeriet, bi-
lag 7.2.  
Til orienteringsaftenen d. 19. februar deltog et sted mellem 15 og 17 interesserede un-
ge og deres forældre. Ikke alle var interesserede i at begynde i år, men det skulle nu 
være helt sikkert, at vi får mindst 8 egnede ansøgere. 
 
 
Resultatlønskontrakter. 
Bestyrelsen bemyndigede på mødet d. 1. november 2007 formanden til at indgå en 
resultatlønskontrakt med rektor og rektor til tilsvarende at indgå kontrakter med den 
øvrige ledelse. Bestyrelsen blev på mødet d. 13. december orienteret om kontrakten 
med rektor, bilag 7.3. Nu foreligger kontrakterne med alle tre inspektorer. I bilag 7.3 
ses kontrakten med Peter Winther; kontrakterne med Helle Boelskifte Andersen og 
Flemming Kurdahl er magen til Peter Winthers, bortset fra at de er indgået med Gym-
nasieskolernes Lærerforening i stedet for med DJØF. 
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Moderniseringsbehov for bygningen. 
Paderup Gymnasium indsendte d. 31. januar 2008 en statusskrivelse om bygningens 
tilstand til Universitets og Bygningsstyrelsen, Ejendomscenter Vest. Konklusionen i 
statusskrivelsen er, at Paderup Gymnasium mangler lokaler for med uændret kapacitet 
at kunne leve op til kravene i gymnasiebekendtgørelsen om undervisning samt ar-
bejdsmiljølovens krav. Der peges i skrivelsen på 2 mulige løsningsveje: enten at udvi-
de med en tilbygning eller at inddrage og renovere Firkløverskolens bygning. 
 
 
 
 Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen orienteringerne til efterretning. 
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d. 4. januar 2008. 
 
 

Gymnasieklasse for unge med autisme / aspergers syndrom. 
Start august 2008 på Paderup Gymnasium ved Randers. 

 
 
Projektet. 
Projektet er et samarbejde mellem Paderup Gymnasium og Firkløverskolen. 
 
Paderup Gymnasium er et alment gymnasium beliggende i Paderup ved Randers. 
 
Firkløverskolen i Randers, Paderup, er en folkeskole for elever med bl.a. autismespektrumforstyr-
relser. Skolen har 160 elever og dækker hele Østjylland. 
 
Paderup Gymnasium og Firkløverskolen ligger som naboinstitutioner side om side og har særdeles 
gode forudsætninger for at kunne samarbejde om et gymnasieforløb for unge med de handicap, som 
er Firkløverskolens speciale.  
 
Projektet er finansieret af undervisningsministeriet, og afventer nu kun den sidste formelle frigivel-
se af pengene. Af hensyn til tidsfristerne udsendes informationen allerede nu. 
 
Det skal understreges, at alle unge med diagnosticeret autisme/asperger (ASF) kan søge om opta-
gelse uanset bopælskommune og uanset eventuel tidligere tilknytning til Firkløverskolen. 
 
 
Indholdet. 
Det overordnede mål er, at eleverne består en normal studentereksamen. Eleverne placeres i en sær-
lig klasse med kun 8 elever, som undervises med hensyntagen til deres handicap, men som i øvrigt 
følger skolens normale dagligdag. Denne model kendes fra Høje Tåstrup, hvor et lignende pilotpro-
jekt godkendt af undervisningsministeriet startede i begyndelsen af skoleåret 2007-2008.  
 
Der vil i uddannelsen blive arbejdet individuelt med at øge elevernes selvforståelse og dermed ev-
ner til selv at kompensere for faglige, personlige og sociale vanskeligheder. Undervisningen gen-
nemføres af gymnasielærere, der har deltaget i et særligt tilrettelagt kursus til at fremme forståelsen 
for eleverne og undervisningens tilrettelæggelse.  
 
 
Tilknyttede støttemuligheder. 
Ved siden af den normale undervisning indeholder projektet muligheder for  
støtte til strukturering af hjemmearbejde, møder med forældre og supervision af undervisningen 
foretaget af en psykolog. 
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Parallel klasse. 
Det er planen at lade en traditionel klasse med samme eller næsten samme studieretning som ASF-
klassen læse nogenlunde parallelt i fagene. Det vil gøre det muligt, at eleverne fra de 2 klasser kan 
samarbejde om f.eks. et forløb i Almen Studieforberedelse, som typisk foregår som samlede forløb 
af en uges varighed. Dette tiltag vurderes at kunne iværksættes i slutningen af 1.g eller i 2.g. Efter-
hånden som de 2 klasser lærer hinanden at kende, vil det også være en mulighed, at en elev fra 
ASF-klassen følger et undervisningsforløb i parallelklassen, eventuelt i flere eller alle fag i en peri-
ode. Vi vil dog lægge megen vægt på, at det skal ske frivilligt og kun, hvor psykologen vurderer, at 
det vil være en god ide at prøve. 
 
Efter studentereksamen. 
Vi forventer i samarbejde med Randers Kommune og Studievalg Østjylland at kunne tilbyde råd-
givning og vejledning mht. mulighederne efter gymnasiet, både med hensyn til jobmuligheder og 
med hensyn til videre uddannelse. 
 
Hvordan søger man? 
Det er et krav, at ansøgerne har diagnosticeret ASF, samt at Firkløverskolen vurderer dem som eg-
nede til den særlige gymnasieuddannelse. Derefter er det Paderup Gymnasium, der foretager den 
endelige optagelse. Ansøgninger skal være modtaget senest d. 15. marts, samme dato som for alle 
øvrige ansøgere. Alle ansøgere skal kontakte Paderup Gymnasium for at høre nærmere om den 
praktiske ansøgningsprocedure. 
 
Vi har endnu ikke en færdig plan for sammensætning af studieretning. Den kommer til en vis grad 
til at afhænge af elevernes primære interessefelter. 
 

Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte os allerede nu! 
 

Der bliver orienteringsaften for interesserede elever og forældre  
tirsdag d. 19. februar kl. 19.00 – 21.00 på Paderup Gymnasium. 

 
 
 

Inspektor Helle Boelskifte Andersen, Paderup Gymnasium.  
86 41 66 77;  HA@paderup-gym.dk

 
Rektor Jan Becher Sørensen, Paderup Gymnasium.  
86 41 66 77;  JB@paderup-gym.dk

 
Skoleleder Nis Christensen, Firkløverskolen. 
87 11 92 92;  nis.christensen@randers.dk
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Bevilling til elever med Aspergers på Paderup Gymnasium 
 
 
Sagsnr. 072.602.031 
Projektets titel: Oprettelse af specielklasser i det almene gymnasium for 
unge autister. 
Projektansvarlig: Paderup Gymnasium 
Kontaktperson: Rektor Jan Becher Sørensen 
Pulje: Særlig udviklingspulje i undervisningsministeriet med midler fra 
satspuljemidlerne. 
 
Undervisningsministeriet har den 13.12.2007 modtaget en projektansøg-
ning om oprettelse af et gymnasiespor for 8 unge autister med studieret-
ningen matematik og fysik med kemi på Paderup Gymnasium. Projektet 
sætter fokus på at afdække, hvilke muligheder der er for unge med  
Aspergers syndrom for at gennemføre og bestå en 3årig studentereksa-
men. 
Det drejer sig i første fase om etablering af et beskyttet pædagogisk læ-
ringsmiljø for unge autister, der som forsøg gennemløber et gymnasie-
forløb i 1. 2. og 3.g. I anden fase sættes der fokus på hvilke muligheder, 
der kan etableres med henblik på at integrere de unge både fagligt og 
socialt i de ordinære gymnasieklasser. Slutresultatet er en normal studen-
tereksamen efter 3 år. Projektet løber over 3 skoleår 2008/09, 2009/10 
og 2010/11. 
 
Det langsigtede mål for projektet er at afdække, om det er muligt at finde 
veje til at give unge med Aspergers syndrom mulighed for at tage en 
gymnasial uddannelse indenfor de givne rammer og støttemuligheder. 
 
Undervisningsministeriet vil i foråret 2008 igangsætte en ekstern løbende 
evaluering af projektet.  
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Under forudsætning af finanslovens fortsatte vedtagelse af projektet for 
2008, 2009, 2010 og 2011 forventes der i alt bevilget 2.915.897 mio. kr. 
til dækning af merudgifter udover de sædvanlige taxametertilskud til ele-
ver (p/l 2008).  
 
Beløbet ventes udbetalt i månedlige lige store rater i forhold til det bevil-
gede beløb i det givne skoleår - (se bilag A), idet det er forudsat, at der 
gives adgang til overførsel mellem finansår. 
 
 Beløbene vil blive udbetalt på skolens nem-konto. 
 
”Tilskuddene kan ikke anvendes til aktiviteter i udlandet, køb af fast 
ejendom, materialeanskaffelser over 30.000, anlægsudgifter og dækning 
af underskud”, (citat fra satspuljemidlernes tilskudsbetingelser). 
 
Såfremt der undervejs ønskes foretaget ændringer i projektet, som vil 
afvige væsentligt fra projektplanen, eller ændringer i det oprindelige bud-
get skal ministeriet godkende ændringerne. 
 
Undervisningsministeriet forudsætter, at der indsendes en kort statusrap-
port med mål og resultater og et delregnskab ved hvert finansårsskifte. 
Statusrapport og delregnskab sendes til Institutionsstyrelsen i Undervis-
ningsministeriet senest den 28.3.2009  
 
Regnskabet skal opfylde følgende krav: 

• tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost 
• tilskuddet skal være anvendt i tilskudsperioden 
• samtlige udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specifice-

ret 
(citat fra satspuljemidlernes tilskudsbetingelser). 
 
Slutprodukt og regnskab for projektet - sidstnævnte med påtegning af en 
statsautoriseret eller registreret revisor - bedes indsendt til ministeriet 
umiddelbart (og senest en måned) efter projektperiodens udløb. Regn-
skabet skal dække hele projektet, d.v.s. det særlige tilskud fra ministeriet, 
det ordinære tilskud samt evt. medfinansiering. 
Hvis gymnasiet skulle have uforbrugte midler, skal der ansøges om over-
førsel inden for projektperioden. Eventuelle uforbrugte midler ved pro-
jektperiodens udløb skal indbetales til ministeriets nem-konto med be-
nyttelse af SE-nummer 59744518 
 
Efter afslutning af projektet og en vurdering af rapporten træffes afgø-
relse om evt. officiel publicering eller anden bred formidling af projektets 
resultater. 
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Det er et krav, at der er offentlig adgang til resultater af forsøgs- og ud-
viklingsmidler, som er bevilget tilskud fra Undervisningsministeriet. Pro-
jektplan og mål og resultater bedes lagt på skolens hjemmeside. 
 
Alle henvendelser om projektets bedes påført sagsnummer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Merete Kærgård Jensen 
Udviklingskonsulent 
Direkte tlf. 3392 5116 
Merete.Kaergaard.Jensen@uvm.dk 
 
 
Bilag A:. 
 
Udgifter i alt til 3årigt aspergersforløb på Paderup Gymnasium med start 1.8.2008 
fordelt på finansår 

   
2008 2009 2010 2011   

1g 585416,7 819583,3  1405000 
2g  566666,7 793333,3  1360000 
3g  518750 726250  1245000 
Samlede udgifter  585416,7 1386250 1312083 726250  4010000 
Taxameterindtægt 104000 330800 368400 290900  1094100 
Nettoudgift/bevilling 481416,7 1055450 943683,3 435350  2915900 

   
Rateudbetalinger Paderup gymnasium til aspergersforløb med start aug. 
2008 

 

1 .rate jan.  87954,1 78640,2 36279,1   
2. rate feb.  87954,1 78640,2 36279,1   
3. rate marts.  87954,1 78640,2 36279,1   
4. rate april  87954,1 78640,2 36279,1   
5. rate maj  87954,1 78640,2 36279,1   
6. rate juni  87954,1 78640,2 36279,1   
7. rate juli  87954,1 78640,2 36279,1   
8. rate aug. 96283,2 87954,1 78640,2 36279,1   
9. rate sept. 96283,2 87954,1 78640,2 36279,1   
10. rate okt. 96283,2 87954,1 78640,2 36279,1   
11. rate nov. 96283,2 87954,1 78640,2 36279,1   
12. rate dec. 96283,2 87954,1 78640,2 36279,1   

481416 1055449 943682,4 435349,2  2915897 
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