




 

Paderup d. 26. august 2008.  

 
Indkaldelse til 9. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Mandag d. 1. september 2008 kl. 17.00 – 19.30.  
 

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

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning august 2008 

3. Evalueringer 

4. Omorganisering af ledelsen 

5. Løntillæg til rektor 

6. Resultatløn evaluering for skoleåret 07-08 

7. Resultatløn indsatsområder for skoleåret 08-09 

8. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 

9. Besparelser på busruter 

10. Orienteringer 

11. Mødeplan for efteråret 

12. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 



d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2008 

 
 
 
Referatet fra mødet d. 29. april 2008 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer og referater har efterfølgende været rundsendt til 
underskrift. 
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d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning august 2008 (Orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning august 2008 

 
 
Budgetopfølgningen foretages pr. 28. august og eftersendes som bilag 2.1 til bestyrel-
sens medlemmer pr. mail. 
 
Ved at foretage udtrækket d. 28. august opnås at langt de fleste af de ”nye” månedlige 
udgifter efter sommerferien er kommet ind i systemet, samtidig med at august måneds 
lønudbetalinger kan fremgå nøjagtigt. 
 
Der gives en orientering om budgetopfølgningen på bestyrelsesmødet. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 
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d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: FK 

Evalueringer (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 3.1 Evalueringsrapporter for de fire regelmæssige evalueringer 

Bilag 3.2 Bilag fra kvalitetssystemet om nøgleevaluering 

Bilag 3.3 
Beskrivelse af nøgleområdet ”gennemførelsesprocent og fra-
fald” 

Bilag 3.4 Evaluering vedrørende studieværksted 

Bilag 3.5 Evaluering vedrørende studieretningsprojekt 

 
 
Paderup Gymnasiums kvalitetssikringssystem indebærer at der én gang årligt skal eva-
lueres på 4 fastlagte områder, de såkaldte ”regelmæssige evalueringer”. De 4 emner er 
”Arbejdet med studieplanen”, ”Grundforløbet”, ”Undervisningen” og ”Evalueringen af 
den enkelte elev”. Bestyrelsen skal forelægges evalueringsrapporterne og skal godken-
de de tilhørende handleplaner. Evalueringsrapporterne er vedlagt i bilag 3.1. 
 
Evalueringsrapporterne viser overordnet, at der ikke er anledning til ændre væsentligt i 
den eksisterende praksis på de 4 områder. 
 
Ifølge Paderup Gymnasiums kvalitetssikringssystem skal der derudover udvælges et 
særligt nøgleområde, hvor der skal foretages en evaluering over en 3-årig periode, jf. 
bilag 3.2. Bestyrelsen vedtog på mødet i december 2007 at området for den første nøg-
leevaluering skal være ”gennemførelsesprocenter og frafald”. 
 
I bilag 3.3 er vedlagt en plan for gennemførelsen af nøgleevalueringen. 
 
Elevrådet på Paderup Gymnasium har i foråret 2008 gennemført en evaluering af initi-
ativet med studieværksted, som er en ugentlig lektion midt på dagen, hvor 1.g og 2.g 
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elever ikke har normal undervisning men kan få lektie- og studiehjælp af lærere i fag 
og emner efter de enkelte elevers eget valg. Resultatet er vedlagt som bilag 3.4, og 
viser overordnet tilfredshed og opbakning til initiativet. 
 
I foråret 2008 gennemførte gymnasiet endvidere en evaluering af det første forløb med 
det såkaldte studieretningsprojekt, som er en af nyskabelserne i gymnasiereformen. 
Resultatet er vedlagt i bilag 3.5. Udarbejdelse af en handlingsplan har afventet under-
visningsministeriets landsdækkende evaluering af studieretningsprojektet, som netop 
er udkommet i sidste uge. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender planen for gennemførelsen af nøgleevalueringen ”gen-

nemførelsesprocenter og frafald”. 
 
 At bestyrelsen tager de 4 regelmæssige evalueringer til efterretning og vedtager de 

foreslåede handlingsplaner.  
 
 At bestyrelsen tager de øvrige evalueringsresultater til efterretning. 
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Evalueringsrapporter 2008.  
 

De 4 regelmæssige evalueringer.  
• Arbejdet med studieplanen  

• Grundforløbet  

• Undervisningen  

• Evalueringen af den enkelte elev  

 

 

Arbejdet med studieplanen.  
Gennemførelse af undervisning  

Statistikken over gennemførelsen af undervisningen i skoleåret 2007-2008 viser, at der gennemsnit-

ligt over alle tre årgange afvikles tæt på 98 % af den planlagte undervisning. Variationerne fra klas-

se til klasse er meget små og svinger med få procent. 

  

Handlingsplan for Lectio 

Ledelsen besluttede sidste år at skifte elektronisk studieplanværktøj i forbindelse med et generelt 

skifte til systemet ”Lectio”. Lectio er en samlet administrationsplatform til undervisningsplanlæg-

ning (”ugeskemaer”), studieplan, karaktergivning, forsømmelsesregistrering, eksamensplanlægning, 

elevoplysninger, timeregnskaber for lærere mv. 

 

Systemet fungerer meget brugervenligt, men har pt. stadig nogle lidt for arbejdskrævende procedu-

rer for inspektorerne og sekretariatet på den administrative side. Det er disse uhensigtsmæssigheder, 

som Paderup Gymnasium vil arbejde for at rette op på i det kommende skoleår. 

 

Grundforløbet  
Evalueringsrapport  

I både 2006, 2007 og 2008 har der blandt alle elever været foretaget en spørgeskemaundersøgelse 

om bl.a. grundforløbet og de enkelte dele heri. De omfattende resultater fra 2005-2006, 2006-2007 

og 2007-2008 kan efter ønske udleveres som bilag på bestyrelsesmødet. 



 

På næste side er resultaterne af de tre undersøgelser sammenlignet for udvalgte spørgsmål.  

Evalueringerne viser, at eleverne generelt mener – og tilmed år for år i voksende grad – at grundfor-

løbet gør dem mere afklarede med hensyn til valg af studieretning, hvilket var et af reformens vig-

tigste formål med grundforløbet. I skoleåret 2007-2008 er det 69 %, der er enige heri og kun 14 %, 

der er uenige. Andelen af enige er desuden steget i forhold til det første skoleår med ikke mindre 

end 29 %. Stadig færre elever mener, at arbejdsbelastningen er for stor, sådan at vi nu er nede på 6 

%, hvilket er mere end en halvering i forhold til forrige skoleår.  

 

Der er en meget markant ændring fra 2005-2006 via 2006-2007 til 2007-2008 i vurderingen af om-

fanget af de tværfaglige forløb i forhold til omfanget af ”almindelig” undervisning. Andelen af ele-

ver, der mener, at de tværfaglige forløb var for stort, er faldet fra 60 % til 17 %, og andelen, der er 

uenige heri er steget fra 19 % til 38 %. Denne udvikling kan helt sikkert tilskrives, at omfanget af 

almen studieforberedelse ifølge bekendtgørelsen er sænket fra 20 % af al undervisning til ca. 10 % 

af al undervisning i grundforløbet. Desuden er planlægningsstrategien ændret som et resultat af 

drøftelserne på lærernes pædagogiske dage: Vi planlægger de flerfaglige forløb så vidt muligt 

umiddelbart før eller efter en ferieperiode – for at minimere antallet af brud i den ”normale” under-

visning. Denne planlægning har medført en større grad af tilfredshed blandt både elever og lærere. 

Endelig tyder det på, at skolens lærere er blevet markant bedre til at håndtere reformens krav til den 

flerfaglige undervisning. 

 

Handlingsplan  

Ud fra de foretagne evalueringer vil Paderup Gymnasium fortsætte med den nuværende indarbejde-

de planlægning af almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Almen sprogforståelse 

ligger i perioden mellem sommerferien og efterårsferien og varetages af latin, dansk og alle sprog-

fagene i forening. Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele efteråret, og er strukture-

ret i emneforløb fælles for alle fire involverede fag.  

Det samlede omfang af almen studieforberedelse i hele gymnasieforløbet forbliver uændret på 10 % 

af undervisningen. Hvor det er praktisk og logisk oplagt, vil vi til stadighed arbejde på at indtænke 

almen studieforberedelse i andre aktiviteter, f.eks. studietur, videnskabsteori og 

dansk/historieopgave. 

 



 
Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever om grundforløbet.  
Sammenligning af svarene i 2005-2006, 2006-2007 og 2007-2008 på udvalgte 
spørgsmål.  
 

Udsagn  Svarmuligheder  2005-
2006  

2006-
2007  

2007- 
2008 

”Helt enig” + ”enig”  40 %  58 %  69 % 

”Neutral”  40 %  28 %  17 % 

Jeg er efter grundforløbet mere afklaret 

med hensyn til studieretningsvalg end jeg 

var før.  

”Uenig + helt uenig”  20 %  14 %  14 % 

”Helt enig” + ”enig”  15 %  13 %  6 % 

”Neutral”  48 %  53 %  54 % 

Arbejdsbelastningen (=lektiemængden) i 

grundforløbet var for stor.  

”Uenig + helt uenig”  37 %  34 %  40 % 

”Helt enig” + ”enig”  60 %  19 %  17 % 

”Neutral”  22 %  41 %  45 % 

Omfanget af de flerfaglige forløb (almen 

studieforberedelse, almen sprogforståelse 

og naturvidenskabeligt grundforløb) i for-

hold til omfanget af ”almindelige” timer i 

fagene var for stort.  
”Uenig + helt uenig”  19 %  40 %  38 % 

”Helt enig” + ”enig”  62 %  60 %  66 % 

”Neutral”  20 %  26 %  29 % 

Det var god planlægning, at almen studie-

forberedelse blev afviklet som koncentre-

rede forløb af en hel uges varighed.  

”Uenig + helt uenig”  18 %  14 %  5 % 

”Helt enig” + ”enig”  57 %  54 %  51 % 

”Neutral”  27 %  29 %  31 % 

Almen studieforberedelse har givet mig 

en klar forståelse af forskellene mellem 

natur-videnskabelige, samfundsvidenska-

belige og humanistiske fags indhold og 

metoder.  ”Uenig + helt uenig”  16 %  17 %  17 % 

”Helt enig” + ”enig”  38 %  71 %  69 % 

”Neutral”  21 %  12 %  18 % 

Det var god planlægning, at almen sprog-

forståelse blev afviklet af latin, dansk og 

alle sprogfagene på skift.  

”Uenig + helt uenig”  41 %  17 %  13 % 



”Helt enig” + ”enig”  27 %  64 %  54 % 

”Neutral”  29 %  30 %  32 % 

Fordelingen af de grammatiske og sprog-

historiske emner på de involverede fag 

forekom logisk.  

”Uenig + helt uenig”  44 %  6 %  14 % 

”Helt enig” + ”enig”  37 %  57 %  56 % 

”Neutral”  21 %  23 %  17 % 

Det var god planlægning, at naturviden-

skabeligt grundforløb blev afviklet af 2-3 

lærere i forløb, som strakte sig over hele 

grundforløbet.  
”Uenig + helt uenig”  42 %  20 %  26 % 

”Helt enig” + ”enig”  49 %  63 %  64 % 

”Neutral”  25 %  17 %  29 % 

Sammenhængen mellem de involverede 

fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi, 

var tydelig.  

”Uenig + helt uenig”  26 %  20 %  7 % 

 

 

 

Undervisningen  
Evalueringsrapport  

Pædagogisk udvalg udarbejdede i starten af efteråret 2006 tre modeller til undervisningsevaluering. 

De tre modeller kaldes for hhv. ”mini”, ”midi” og ”maxi”, og er vedlagt som bilag C. Alle 3 skema-

er kan udfyldes elektronisk via Lectio. Lærerne har givet en tilbagemelding på valget af model til 

undervisningsevalueringen i efteråret. De konkrete resultaterne er desværre bortkommet i forbindel-

se med et sekretærskifte ved starten af 2008, men fordelingen mellem de 3 modeller så ikke væsent-

lig anderledes ud end året før, hvor de i runde tal var: Mini 60 %, Midi 20 %, Maxi 20 %. Resultatet 

vurderes stadig som et tegn på at de tre modeller opfylder behovene. De skriftlige resultater af de 

enkelte evalueringer opbevares af eleverne og læreren i den enkelte klasse/hold.  

 

Paderup Gymnasium har i skoleåret 2007-2008 prioriteret ekstra og særlige reformrelevante evalue-

ringer af lektiecafe og studieretningsprojekt, og har udskudt den næste store ”skoleevaluering” til 

skoleåret 2008-2009. I skoleevalueringen svarer eleverne bl.a. på spørgsmål om, hvad de synes om 

virkningen af undervisningsevaluerings-systemet.  

 



Handlingsplan  

Paderup Gymnasium fortsætter i skoleåret 2007-2008 med de samme tre modeller for undervis-

ningsevaluering. Det er fortsat obligatorisk for den enkelte klasse og lærer at foretage en undervis-

ningsevaluering i efterårssemesteret 2008, medens det gøres valgfrit, om man vil foretage en opføl-

gende evaluering i forårssemesteret 2009. Valget skal træffes af elever og lærer i fællesskab, og ved 

uenighed skal evalueringen foretages. 
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Bilag 2. 
 

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



Bilag 3.3 

 

Særlig evaluering af nøgleområdet ”gennemførelsesprocent og 

elevfrafald” 

  
Mål. 

Hovedmålet er at begrænse frafaldet mest muligt. Et delmål er at få beskrevet og legitimeret den del 

af frafaldet/omvalget, som er berettiget og på sin vis ønskeligt. Et middel til begge mål er at 

indsamle og opbygge viden om frafald og årsager. 

 

Handlingsplan 

Der er via lovgivningen besluttet nye procedurer i forbindelse med elevers udmeldelse af en 

ungdomsuddannelse. Internt suppleres denne procedure med, at den pågældende elev skal have en 

samtale med en studievejleder eller den ansvarlige inspektor, som noterer 

- årsagen til udmeldelsen 

- elevens fremtidsplaner  

- skolens tidligere indsats for at bevare eleven i systemet, herunder brug af studieværksted 

- I særlige tilfælde suppleres oplysningerne med kommentarer fra team- eller kontaktlærer. 

 

De to første parametre systematiseres, sådan at tallene kan sammenlignes fra år til år. 

Notatet suppleres med en udskrift af elevens fraværsregistrering fra Lectio kombineret med 

dokumentationen for studievejledernes og inspektors tidligere samtaler med eleven samt dennes 

eventuelle redegørelser for fravær. Oplysningerne er interne og opbevares i et aflåseligt skab på 

studievejlederkontoret. 

 

For at fremme den tidlige og forhåbentlige præventive indsats overfor elevers fravær og manglende 

opgaveafleveringer, har ledelsen ved starten af skoleåret 2008-2009 indført og udmeldt, at alle 

lærere skal føre deres regnskab om forsømmelser elektronisk direkte i lectio, og at de skal opdatere 

oplysningerne en gang ugentligt. 

 



Bilag 3.4 

 

Evaluering vedrørende Studieværksted 

 
I 2. semester af skoleåret 2007-2008 gennemførte Paderup Gymnasium et forsøg med en skemalagt 

lektion til afholdelse af Studieværksted i 1. og 2. g. Ved forsøgets start var der en del utilfredshed 

med arrangementet, fordi eleverne hurtigt gennemskuede, at en sådan skemalægning, hvor 

Studieværkstedet var placeret i 2. lektion, medførte en ekstra 4.-lektion. 

Konceptet for Studieværkstedet var beskrevet sådan for eleverne: 

 

Som I kan se på Lectio, er der hver onsdag lagt en lektion ind i skemaet, som benyttes til 
studieværksted og lektiecafé. 
 
Både erfaringer og de nyeste undersøgelser viser, at indøvelse af gode lektievaner og især 
regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater hjælper flere elever mindre smertefuldt gennem 
gymnasiet – samtidig med, at mange opnår højere karakterer… 
 

• Lektionen kan benyttes til almindelig lektiecafé, hvor eleverne henvender sig til de 
faglærere, som man ønsker lektiehjælp fra.  

• Klassens lærere kan henvise elever med specielle, faglige problemer til at søge hjælp hos 
lektiecaféens faglærer. 

• Derudover kan man bruge studieværkstedet til gruppearbejde, udarbejdelse af skriftlige 
besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har man mulighed for at 
indhente bistand fra faglærerne. 

• Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge lektionen til at komme 
på omgangshøjde med de øvrige. 

• Endelig kan studieværkstedet bruges til at indhente forsømmelser. Hvis en elev står overfor 
at blive sat på særlige vilkår, kan man i visse tilfælde indgå en kontrakt med undertegnede, 
som forpligter den pågældende elev til at møde op i studieværkstedet. Såfremt man bruger 
onsdagstimen til dette formål, udfylder man en speciel godskrivningsseddel, som udleveres 
af undertegnede, og får den lærer, som har ydet lektiehjælp, til at attestere, at man faktisk 
har brugt studieværkstedet til at udfylde huller i det pågældende fag. Godskrivningssedlen 
afleveres herefter på kontoret. 

• Desuden er der mulighed for at møde studievejlederne 
 
Lektiehjælpen og kontakten til en faglærer får man ved at henvende sig i lærerens lokale i 1. eller 
2.g hjemstavn. En plan herfor vil blive ophængt i hjemstavnene. 
Godskrivning gives kun af den faglærer, man har modtaget undervisning fra. 
Øvrigt skolearbejde – gruppearbejde og alm. forberedelse – foregår i de to hjemstavnsområder og i 
kantinen. 
 



I forbindelse med skoleårets – og forsøgets – afslutning gennemførte Elevrådet en undersøgelse 
med ganske få spørgsmål til de berørte elever. Resultatet blev sådan: 
 
 
Studieværkstedets placering i ugeskemaet:  

58 % var tilfredse, 
22 % var ligeglade  
20 % var utilfredse 

Vedrørende utilfredsheden: Man kan af kommentarerne se, at elever, som ikke bruger 
Studieværkstedet, eller som ikke har behov for lektiehjælp, opfatter lektionen som en mellemtime, 
der kunne erstattes af en 4.-lektion.  
 
Det faglige tilbud i Studieværkstedet: 
 Her var der kun positive kommentarer 
Det var da også planlagt sådan, at man kunne inddrage et hvilket som helst fag i Studieværkstedet, 
hvis behovet viste sig. 
 

 

Handlingsplan 

Studieværkstedet gøres permanent og placeres hver onsdag, 2. lektion, i skemaet for 1. og 2. g. Hvis 

arrangementet skulle tilbydes i 3g, ville det betyde, at vi måtte skemalægge undervisning i 5. 

lektion, hvilket er håbløst p.g.a. bustiderne. 

 

Studieværkstedet er et frivilligt tilbud, men såfremt en elev har mange forsømmelser, kan 

vedkommende efter aftale med inspektor ”tvinges” i Studieværkstedet for at modtage ekstra 

undervisning i bestemte fag. Denne undervisning godskrives senere, hvorfor elevens 

forsømmelsesprocent nedbringes. 

 

Lektiehjælpen i 3g organiseres sådan, at interesserede elever melder til inspektor, hvilke fag, de 

ønsker at modtage lektiehjælp i. Inspektor organiserer derefter lektiehjælpen og formidler en 

kontakt mellem elev(er) og faglærer. 

 



Bilag 3.5 

 

Evaluering vedrørende studieretningsprojektet 

 
Mål 

Formålet med evalueringen er at få oplysninger om, hvad der er gået godt og mindre godt i 

forbindelse med arbejdet med studieretningsprojektet op til skriveperioden, for at finde ud af, om 

der er noget, vi kan gøre bedre i forbindelse med planlægningen af studieretningsprojektet næste år.  

Vi udformede en række spørgsmål, som vi bad både elever og vejledere om at besvare. 

Spørgsmålene til lærerne og eleverne var stort set identiske.  

 

Ministeriet har i læreplanen fastsat nogle bestemmelser i forbindelse med studieretningsprojektet, 

som vi ikke kan ændre på. Det gælder fx opgavens placering og tidspunktet, hvor eleven skal vælge 

fag og område samt hvilket/e fag, der skal være hovedfag. Disse forhold indgår derfor ikke i 

evalueringen. 

 

Rammerne for udarbejdelsen af studieretningsprojektet kan ses i følgende uddrag fra 

bekendtgørelsen: 

 

1.3 Udarbejdelsen af studieretningsprojektet skal ske i løbet af 2 sammenhængende 

uger (i alt 10 skoledage) i perioden fra 15. oktober til 1. marts.  

 

2.3 Eleven skal senest 6 uger inden projektperiodens start skriftligt meddele de valgte 

fag og område. Eleven meddeler samtidig, hvilke(t) af de indgående fag der er 

projektets hovedfag. Hvis der kun er ét hovedfag, skal det være et studieretningsfag på 

mindst B-niveau. Hvis der er flere hovedfag, skal mindst ét af dem være et 

studieretningsfag på mindst B-niveau. 

 

Evalueringsrapport 

Elever og lærere blev præsenteret for en række udsagn, som de skulle erklære sig enige eller uenige 

i ud fra en skala på 6 trin. I nedenstående rapportering er svarene slået sammen i 3 kategorier. 



 

Handlingsplan 

Pædagogisk Udvalg tager stilling til handlingsplan og eventuelle ændringer i Paderup Gymnasiums 

praksis, når også resultaterne af undervisningsministeriets landsdækkende evaluering er kommet. 

Ministeriets rapport udkom d. 20. august, og følges op af politiske drøftelser mellem 

forligspartierne i efterårssamlingen. 

 

 

Udsagn (Elever) Svarmuligheder 2007-2008 

”Helt enig” + ”enig” 40 % 

Neutral 50 % 

I den skriftlige vejledning til eleverne er rammerne og de faglige krav til 
studieretningsprojektet klart beskrevet 

”Uenig + helt uenig” 10 % 

”Helt enig” + ”enig” 57 % 

Neutral 40 % 

I den skriftlige vejledning til eleverne er der en klar tidsplan for arbejdet 

”Uenig + helt uenig” 3 % 

”Helt enig” + ”enig” 43 % 

Neutral 43 % 

Det har fungeret godt, at informationen om valg af fag og område blev 
givet centralt, sådan at alle fik den samme besked 

”Uenig + helt uenig” 4 % 

”Helt enig” + ”enig” 37 % 

Neutral 50 % 

Faglærerne har som optakt til opgaven givet gode eksempler på 
velegnede områder og opgaveformuleringer 

”Uenig + helt uenig” 13 % 

”Helt enig” + ”enig” 30 % 

Neutral 30 % 

Det er godt, at studieretningsprojektet i 2.g skal skrives i 
studieretningsfagene, og at dansk og historie først kommer til som en 
valgmulighed i 3.g 

”Uenig + helt uenig” 40 % 

”Helt enig” + ”enig” 37 % 

Neutral 43 % 

Det har ikke været noget problem for lærerne og eleverne at planlægge 
tidspunkterne for vejledningen 

”Uenig + helt uenig” 17 % 

”Helt enig” + ”enig” 57 % 

Neutral 33 % 

For at få mest muligt ud af vejledningen skal eleven på forhånd lave et 
skriftligt oplæg 

”Uenig + helt uenig” 10 % 

”Helt enig” + ”enig” 57 % 

Neutral 30 % 

Vejlederne har været gode til at hjælpe med at afgrænse projektets 
problemstilling og give inspiration til projektet 

”Uenig + helt uenig” 10 % 

”Helt enig” + ”enig” 13 % 

Neutral 44 % 

Det er som hovedregel bedst at få vejledning i hvert fag for sig 

”Uenig + helt uenig” 44 % 



”Helt enig” + ”enig” 54 % 

Neutral 44 % 

Det er som hovedregel bedst at vejlederne er til stede samtidig 

”Uenig + helt uenig” 3 % 

”Helt enig” + ”enig” 47 % 

Neutral 37 % 

Opgavens ordlyd har været i overensstemmelse med mine forventninger 
på baggrund af vejledningen 

”Uenig + helt uenig” 13 % 

”Helt enig” + ”enig” 57 % 

Neutral 43 % 

Jeg har været god til at planlægge min arbejdsproces og til at benytte 
mig af lærernes tilbud om vejledning 

”Uenig + helt uenig” 0 % 

Udsagn (Lærere) Svarmuligheder 2007-2008 

”Helt enig” + ”enig” 33 % 

Neutral 58 % 

I den skriftlige vejledning til eleverne er rammerne og de faglige krav til 
studieretningsprojektet klart beskrevet 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 75 % 

Neutral 17 % 

I den skriftlige vejledning til eleverne er der en klar tidsplan for arbejdet 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 67 % 

Neutral 25 % 

Det har fungeret godt, at informationen om valg af fag og område blev 
givet centralt, sådan at alle fik den samme besked 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 50 % 

Neutral 33 % 

Det var godt, at der blev afholdt ½ pædagogisk dag som indledning til 
forløbet 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 67 % 

Neutral 25 % 

Det er godt, at studieretningsprojektet i 2.g skal skrives i 
studieretningsfagene, og at dansk og historie først kommer til som en 
valgmulighed i 3.g 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 17 % 

Neutral 33 % 

Det har ikke været noget problem for lærerne og eleverne at planlægge 
tidspunkterne for vejledningen 

”Uenig + helt uenig” 50 % 

”Helt enig” + ”enig” 67 % 

Neutral 25 % 

For at få mest muligt ud af vejledningen skal eleven på forhånd lave et 
skriftligt oplæg 

”Uenig + helt uenig” 0 % 

”Helt enig” + ”enig” 33 % 

Neutral 58 % 

Vejlederne har haft gode muligheder for at hjælpe med at afgrænse 
projektets problemstilling og give inspiration til projektet 

”Uenig + helt uenig” 8 % 



”Helt enig” + ”enig” 8 % 

Neutral 41 % 

Det er som hovedregel bedst at få vejledning i hvert fag for sig 

”Uenig + helt uenig” 50 % 

”Helt enig” + ”enig” 42 % 

Neutral 50 % 

Det er som hovedregel bedst at vejlederne er til stede samtidig 

”Uenig + helt uenig” 8 % 

”Helt enig” + ”enig” 34 % 

Neutral 50 % 

Det er gået fint med at udarbejde opgaveformuleringer på tværs af fag 

”Uenig + helt uenig” 16 % 

”Helt enig” + ”enig” 17 % 

Neutral 50 % 

Eleverne har været gode til at planlægge deres arbejdsproces og til at 
benytte sig af lærernes tilbud om vejledning 

”Uenig + helt uenig” 33% 

 

 



d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Omorganisering af ledelsen (Orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 4.1 Protokollat om stillinger for pædagogisk ledelse 

Bilag 4.2 Notat om ledelse 

 
 
Den nye overenskomst 2008 for lærere og ledere i gymnasiet indeholder en mulighed 
for, at rektor organiserer ledelsen således, at den gamle ordnings ”inspektorer” erstat-
tes af ”pædagogiske ledere”. En pædagogisk leder er en rigtig lederstilling, til forskel 
fra en inspektor, som er en lærerstilling med et tilknyttet hverv som leder. 
 
I bilag 4.1 ses overenskomstens protokollat om stillinger for pædagogiske ledelse. 
 
Rektor for Paderup Gymnasium har valgt, at ledelsen på Paderup Gymnasium skal 
overgå til den nye ordning fra starten af dette skoleår. Ledelsen kommer herefter til at 
bestå af 1 rektor og 3 pædagogiske ledere, hvoraf den ene er vicerektor.  
 
En nærmere beskrivelse af organiseringen og overgangen er vedlagt i bilag 4.2. 
Bilag 4.2 indeholder endvidere en kort beskrivelse af et udvalg af projekter med fokus 
på ledelse indenfor skoleverdenen. 
 
For en god ordens skyld skal det nævnes, at overgangen ikke indebærer ikke et skifte 
med hensyn til personer, idet de nuværende 3 inspektorer alle fortsætter som pædago-
giske ledere, ligesom ledende inspektor overgår til stillingen som vicerektor. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTERIET OG AC 2008  
 
 

Bilag 6 
 

      Underbilag 1 
 

PROTOKOLLAT OM STILLINGER FOR PÆDAGOGISK 
LEDELSE VED REKTORLEDEDE INSTITUTIONER FOR 
GYMNASIALE UDDANNELSER  
 
 
Nærværende protokollat supplerer og/eller fraviger overenskomst for lærere og pædago-
giske ledere ved gymnasieskoler mv.  
 
Dækningsområde mv. 
§ 1. Protokollatet finder anvendelse for pædagogiske lederstillinger under rektorniveau 
ved rektorledede gymnasieskoler mv., der oprettes som alternativ til den eksisterende 
inspektorordning, jf. §§ 5, 9, stk. 1 og 2, §§ 24 og 27, stk.9 i overenskomst for lærere og 
pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 
 
Stk. 2. Protokollatet indebærer, at skolerne fra den 1. april 2008 og derefter kan vælge at 
overgå til en ledelsesstruktur, der er baseret på nærværende protokollat.  
 
Stk. 3. Besættelse af lederstillinger efter nærværende protokollat, sker efter reglerne om 
offentligt opslag.  
 
Ledelsesstruktur 
§ 2. Ledelsesstrukturen for pædagogisk ledelse omfatter 2 stillingsgrupper. Skolen kan 
frit oprette og besætte stillinger i de 2 stillingsgrupper idet indplacering i stillingsgruppe 
foretages af skolen ud fra en samlet vurdering af stillingens indhold og placering i orga-
nisationen  
 
Bemærkninger: 
Protokollatet begrænser ikke mulighederne for at aftale funktionstillæg for lærere, der varetager ledelses-
mæssige funktioner. Vælger skolen at opretholde den eksisterende ordning, skal kravene i overenskom-
sten med hensyn til ledelsesmæssige ressourcer fortsat følges. 
 
Stk. 2. En lederstilling efter nærværende protokollat kan alene oprettes, hvis stillingsind-
holdet i overvejende grad omfatter pædagogiske ledelsesmæssige funktioner.  
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 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTERIET OG AC 2008  
 
 

Bilag 6 
 

Løn  
§ 3. Lønsystemet omfatter en basisløn og en tillægsdel.  
 
Stk. 2. Lønnen i de 2 stillingsgrupper udgør: 
  
   niveau 1.10.1997 
Stillingsgruppe 1  Basisløn 370.000 kr. 
Stillingsgruppe 2  Basisløn 328.400 kr.  
 
Tillæg 
§ 4. Udover basislønnen efter § 3 kan der lokalt aftales midlertidige eller varige funkti-
ons- og kvalifikationstillæg med henvisning til en stillingsindehavers konkrete funktioner 
og/eller personlige kvalifikationer.  
 
Engangsvederlag 
§ 5. Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte. 
Engangsvederlag kan f.eks. ydes som  

• Honorering af særlig indsats 
• Resultatløn 
• Honorering af merarbejde. 

 
Forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg.  
§ 6. Aftaler om varige og midlertidige tillæg efter § 4 indgås på grundlag af en forhand-
ling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade 
sig bistå af sin faglige organisation.  
 
Stk. 2. Resultatet af forhandlingen indsendes til Gymnasieskolernes Lærerforening til 
godkendelse.  
 
Stk. 3. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan organisationen (med-
mindre der er aftalt en længere frist) inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af 
forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt sådant krav ikke er 
fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisatio-
nen.  
 
Stk. 4. Såfremt vedkommende ikke ønsker selv at forhandle varige og midlertidige tillæg 
med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte 
mellem ansættelsesmyndigheden og Gymnasieskolernes Lærerforening.  
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 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTERIET OG AC 2008  
 
 

Bilag 6 
 

Arbejdstid 
§ 7. Lønnen efter §§ 3 og 4, forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 
37 timer ugentlig. 
 
Stk. 2. Evt. merarbejde kan honoreres efter bestemmelsen i § 5. 
 
Lønregulering 
§ 8. Lønnen efter §§ 3 og 4, reguleres med de generelle stigninger, der aftales ved over-
enskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 
 
Pension 
§ 9. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag i henhold til overenskomstens § 
14 af basisløn, jf. § 3, varige tillæg efter § 4 samt midlertidige tillæg efter § 4, medmindre 
andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale.  
 
Overgangsordning 
§ 10. Ved overgang til en stillingsstruktur efter nærværende protokollat, indplaceres le-
dende inspektor i stillingsgruppe 1 med bevarelse af hidtidig løn.  
 
Stk. 2. Opsigelse af hvervet som øvrig inspektor i forbindelse med skolens beslutning 
om overgang til ny ledelsesstruktur kan – hvis det ikke jf. overenskomstens § 5 sker med 
4 måneders varsel til udgangen af juli – ske med det individuelle opsigelsesvarsel jf. over-
enskomstens kapitel 5.  
 
Fravigelse af overenskomsten 
§ 11. Følgende bestemmelser i overenskomsten finder ikke anvendelse: 
§§ 5-13 og § 15 stk.2-5 
Kapitel 3 
Kapitel 6, §§ 38-39 
Kapitel 7, §§ 41 -43 
Kapitel 8, § 44 
 
Ikrafttræden mv. 
§ 12. Protokollatet træder i kraft 1. april 2008 og kan opsiges med 3 måneders varsel til 
udgangen af marts måned, dog tidligst 31. marts 2011. 
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Bilag 4.2 
Notat om ledelse. 
 
 
1. Ny organisering af ledelsen på Paderup Gymnasium 
 
Ifølge ”Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.”  
(Institutionsloven) ledes gymnasiet af en bestyrelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, der 
er den daglige leder af gymnasiet. Rektor har endvidere en række ledelsesfunktioner fastsat i ”Lov 
om uddannelsen til studentereksamen (stx)” (Gymnasieloven) og i den tilhørende bekendtgørelse. 
 
Arbejdsopgaverne for bestyrelse og rektor er yderligere fastsat i forretningsordenen og i 
regnskabsinstruksen for Paderup Gymnasium. 
 
Den daglige ledelse har hidtil været organiseret som et ledelsesteam bestående af rektor og 3 
inspektorer: 1 ledende og 2 øvrige.  
 
Fremover vil ledelsen bestå af rektor og 3 pædagogiske ledere, hvoraf den ene er stedfortræder og 
har titel af vicerektor. De pædagogiske ledere ansættes i henhold til ”Protokollat om stillinger for 
pædagogisk ledelse ved rektorledede institutioner for gymnasiale uddannelser” i overenskomst 
2008 for lærere og ledere ved gymnasieskoler mv. Pædagogisk leder er en lederstilling og ikke et 
hverv, som det var for de hidtidige øvrige inspektorer. 
 
Som overgangsordning ansættes de nuværende 3 inspektorer som pædagogiske ledere, og den 
nuværende ledende inspektor ansættes som vicerektor. I forbindelse med ansættelsen aftales en ny 
lønopbygning i henhold til § 3-6 i protokollatet.  
 
Anvendelsen af resultatløn er obligatorisk for rektor og vil ligeledes blive anvendt for pædagogiske 
ledere. For at styrke ledelsens organisering som team vil indsatsområderne fortrinsvis være de 
samme for alle medlemmer af teamet. Lederstillinger er ifølge AC-overenskomsten stillinger uden 
øverste arbejdstid, men med mulighed for vederlag for merarbejde. 
 
Til at varetage rent administrative opgaver uden ledelsesansvar kan der fortsat afsættes timer og 
eventuelt aftales et funktionstillæg til andet personale. 
 
Der ændres i øvrigt ikke i strukturen og retningslinjerne for beslutninger, som de er aftalt i  
Samarbejdsudvalget d. 18. maj 2006. Strukturaftalen fra 2006 var en tilpasning til både 
selvejestrukturen og gymnasiereformen. 
 
 

Side 1 af 2 



2. Fokus på ledelse 
 
Selvejereformen og gymnasiereformen har ført til et større fokus på ledelse i gymnasiet. Også i de 
fleste andre lande er der en voksende interesse for skoleledelse og for ledelsens vilkår i 
skoleverdenen. 
 
Aktuelt har undervisningsministeriet iværksat et stort samarbejdsprojekt om rammer ledelse på hele 
ministeriets område. Projektet løber frem til foråret 2009, med både Gymnasieskolernes 
Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Ledelsesforening og Gymnasieskolernes Rektorforening 
som deltagere. 
 
Projektet er en direkte følge af OECD-konferencen ”Improving Leadership”, som blev afholdt i 
april 2008 i København med undervisningsministeriet som vært. Der kan læses om konferencen på 
ministeriets hjemmeside under skoleledelse. 
 
I september 2008 er Gymnasieskolernes Lederforening vært for en stor europæisk konference i 
København for European School Heads Organisation (ESHA). Konferencens titel er ”Conditions of 
Leadership” og emnet for konferencen er vilkårene for skoleledelse set i sammenhæng med de store 
opgaver, som lægges på ledelsen. Der kan læses om konferencen på hjemmesiden 
www.esha2008.dk 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Løntillæg til rektor (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 Aftale om chefløn 

Bilag 5.2 Klassificeringsaftale af 1993 

 
Det er bestyrelsens kompetence at ansætte og afskedige rektor, herunder at aftale rek-
tors løn. I bilag 5.1 er vist personalestyrelsens resume af principperne i aftalen om 
chefløn i staten.  
 
Rektorer, der er tjenestemænd, er omfattet af en klassificeringsaftale fra 1993, vedlagt 
som bilag 5.2. Udover de i klassificeringsaftalen nævnte grundlæggende tillæg kan 
rektorer få tillæg i henhold til aftale om chefløn. Undervisningsministeriet har i for-
bindelse med indgåelse af overenskomsten for overenskomstansatte rektorer tilkende-
givet, at ministeriet 1 gang årligt vil føre en opgørelse over anvendelsen af chefløn. 
 
Anvendelsen af cheflønsaftalen har gennem årene ført til, at stort set alle rektorer har 
et eller flere personlige tillæg ud over klassifikationstillæggene. 
 
Jan Becher Sørensen er ansat som tjenestemand og har været rektor siden 1. marts 
2005. Jan Becher Sørensen aflønnes efter klassifikationsaftalen fra 1993 og har derud-
over ingen tillæg fra chefløn. 
 
Bestyrelsesformanden vurderer, at det er tidspunktet at følge op på samtalen mellem 
rektor og bestyrelsesformand fra september 2006 med en ny samtale, og herunder 
eventuelt at aftale et løntillæg. 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsesformanden bemyndiges til på baggrund af en samtale med rektor om 

de forløbne 3 ½ år at aftale et cheflønstillæg. 
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Bilag 5.1 

 

Fra personalestyrelsens administrative vejledning. 

14.3. Chefløn 
Aftalen om chefløn omfatter ansatte i stillinger i lønramme 35 - 41, bortset fra departementschefer, jf. 
Fmst. cirk. 14/4 2000 om aftale om tillæg mv. til ansatte i visse stilllinger i lønramme 40, 41 og 42. Også 
aftalen om chefløn bygger på princippet om frivillighed. Karakteristisk for cheflønsordningen er de 
fleksible regler for lokale forhandlinger:  

• Den enkelte ansatte kan selv forhandle med ledelsen om tillæg. Forhandlingsresultatet sendes til den 
forhandlingsberettigede organisation til godkendelse. Resultatet anses for godkendt, hvis 
organisationen ikke anmoder om forhandling inden for 7 dage fra modtagelsen.  

• Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag 
kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Ansatte med topcheftillæg kan dog 
ikke honoreres for merarbejde.  

Ansatte, der følger de fleksible forhandlingsregler, er herefter undtaget fra de almindelige regler om 
merarbejdsgodtgørelse.  
 
De fleksible forhandlingsregler gælder generelt også for ansatte i lønramme 35 og 36. For ansatte i 
lønramme 35 på AC's forhandlingsområde har reglerne dog hidtil kun været gældende for 
institutionschefer. Ved OK 08 er det imidlertid aftalt at ophæve denne særbestemmelse på AC-området, 
således at de fleksible forhandlingsregler herefter gælder generelt også for akademikere i lønramme 35. 
Tillæg ydes af cheflønspuljen. Tilsvarende gælder for engangsvederlag efter de hidtidige 
forhandlingsregler - dog kan engangsvederlag ydes uden for pulje, hvis der er tale om resultatløn. 
Engangsvederlag efter de fleksible forhandlingsregler ydes generelt uden for pulje.  
 
Ved OK 08 er det aftalt, at ansatte i stillinger som professor pr. 1. april 2008 ikke længere er omfattet af 
cheflønspuljen. De øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder fortsat.  
 
Ved OK 08 er der opnået enighed mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om at indgå en 
aftale om kontraktansættelse af chefer i departementer, styrelser og direktorater. Aftalen vil omfatte 
chefer i stillinger, som p.t. er klassificeret i lønramme 37 - 40. Aftalen, der vil træde i kraft 1. januar 
2009, vil inden for sit dækningsområde træde i stedet for Fmst. cirk. 28/8 1995 om klassificering og 
omklassificering og Fmst. cirk. 13/8 2003 om chefløn. Inden for aftalens rammer vil de konkrete lønvilkår 
mv. blive aftalt direkte mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Kontraktansatte chefer vil ikke være 
omfattet af cheflønspuljen.  
  
 

http://pav.perst.dk/PAV/Indstillinger/Linkbibliotek/2000/Fmst%20CIR%2014%204%202000%20Tillaeg%20mv%20til%20ansatte%20i%20visse%20stillinger%20Fmstnr%20037_00.aspx
http://pav.perst.dk/PAV/Indstillinger/Linkbibliotek/1995/Fmst%20CIR%2028%208%201995%20om%20klassificering%20og%20omklassificering%20Fmstnr%2023%2095.aspx
http://pav.perst.dk/PAV/Indstillinger/Linkbibliotek/1995/Fmst%20CIR%2028%208%201995%20om%20klassificering%20og%20omklassificering%20Fmstnr%2023%2095.aspx
http://pav.perst.dk/PAV/Indstillinger/Linkbibliotek/2003/Fmst%20CIR%2013%208%202003%20om%20aftale%20om%20chefloen%20Perstnr%20070_03.aspx
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2.kt. j.nr.
91-41113/002-6

AFSKRIFT

AFTALE

MELLEM FINANSMINISTERIETOG

AKADEMIKERNESCENTRALORGANISATIONOM OMKLASSIFI-
CERING AF

STILLINGER SOM REKTORVED GYMNASIESKOLERMV.

I medfør af § 45, stk. 1 i lov om tjenestemænd og i henhold til § 2,
stk. 2 i den mellem ministeriet for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer den 27. ok-
tober 1969 indgåede hovedaftale aftales følgende:

§..J.. Stillinger som rektor for gymnasier, studenterkurser og selv-
stændige 2-årige hf-kurser klassificeres således:

Stk. 2. Rektorer på gymnasieskoler med tilknyttet grundskoleafdeling
på mindst 650 grundskoleelever klassificeres i lønramme 38 med et
særligt tillæg pa 14.700 kr. under forudsætning af, at antallet af gym-
nasieelever ink!. kursister i 2-årigt hf-forløb er på mindst 300.

Antal eleverlkursister
ekskl. enkeltfagskur- Særligt
sister Lønramme tillæg

Under 200 37 33.000 kr.

200-699 37 40.300 kr.

700 og derover 38 14.700 kr.



S.22.22.5
Side 2
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.§ g. Ud over den i § 1 nævnte løn ydes følgende særlige tillæg til
rektorer ved:

§...§.De nævnte særlige tillæg er anført i årlige grundbeløb i oktober
1984-niveau.

Gvmnasier:

2-årige hf-kurser 35.200 kr.
§..2. Aftalen har virkning fra den 1. august 1991.

hf-enkeltfag (på skoler uden
2-årige hf-kurser) 24.200 kr.

Stk. 2. Samtidig ophæves den mellem Finansministeriet og Akademi-
kernes Centralorganisation den 6. juni 1989 indgåede aftale om om-
klassificering af stillinger som rektor ved gymnasieskoler mv.

hf-enkeltfag (på skoler med
2-årige hf-kurser) 12.100 kr. København, den 5. juli 1993

kostafdeling 24.200 kr.

Studenterkurser:
Akademikernes
Centralorganisation
(Tjenestemandsudvalget)

Finansministeriet

2-årige hf-kurser 35.200 kr.
P.M.V.
E.B.

aftenundervisning. 12.100 kr.

Selvstændiae 2-åriae hf-kurser:
J.F. Christensen H.C. Jensen

hf-enkeltfag 12.100 kr.

Stk. 2. Der kan mellem Finansministeriet og Akademikernes Cen-
tralorganisation - eller dem der måtte blive bemyndiget til det indgås
aftale om særligt tillæg til rektorer ved særligt store skoler eller skoler
med mere end 2 uddannelser.

U. Klassificeringen af stillinger som rektor foretages hvert år pr. 1.
september på grundlag af elevtallet pr. 1. september.

Stk. 2. Lavere klassificering som følge af faldende elevtal gennem-
føres dog først ved ledighed i stillingen.

U. De i § 2 nævnte særlige funktionstillæg ydes, så længe funk-
tionen varetages.
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Resultatløn for skoleåret 2007-2008 (orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 6.1 Rapport om realisering og målopfyldelse 

 
 
Ifølge resultatlønskontrakten for rektor for skoleåret 2007-2008 skal bestyrelsesfor-
manden på baggrund af en rapport fra rektor beslutte, i hvilken grad der er sket målop-
fyldelse af kontrakten. Forinden har rektor drøftet rapporten med den øvrige ledelse, 
som har de samme mål i deres resultatlønskontrakter.  
 
Rektors rapport er vedlagt som bilag 6.1. De nævnte målopfyldelser i rapporten er 
dem, som bestyrelsesformanden har besluttet efter dialog med rektor. 
 
Den samlede målopfyldelse er 92 % 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager målopfyldelsen til efterretning 

 
 At bestyrelsen kort evaluerer det første år med resultatlønskontrakt, inden behand-

lingen af resultatløn for det næste år.  
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d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Resultatløn for skoleåret 2008-2009 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 7.1 Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter 

Bilag 7.2 Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere 

Bilag 7.3 Indikatorer for studieparathed 

Bilag 7.4 Oplæg til indsatsområder på Paderup Gymnasium 

 
 
Undervisningsministeriet har i brev af 1. juli 2008 bemyndiget bestyrelsen til ”at indgå 
resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og institutionens øvrige ledere”, 
jf. bilag 7.1. Bestyrelsen skal som følge af bemyndigelsen indgå resultatlønskontrakt 
med rektor og kan bemyndige rektor til at indgå resultatlønskontrakter med de øvrige 3 
pædagogiske ledere. I tilknytning til bemyndigelsen har undervisningsministeriet ud-
sendt retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere, jf. bilag 7.2. 
 
Det fremgår af bemyndigelsen og retningslinjerne at: 
 

• Indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder er obligatorisk. 
 
• Resultatløn bør så vidt muligt udbredes til hele personalet. Særligt væsentlig er 

det, at resultatlønskontrakterne også omfatter øvrige ledere, da det vil under-
strege det forhold, at der arbejdes for fælles mål. 

 
• Ved kontraktindgåelse med den øverste leder drøfter bestyrelsen både aftalens 

økonomiske ramme, indsatsområder/mål og indikatorer. Herefter bør det nor-
malt 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 bestyrelsen. Det 
anbefales, at det normalt er bestyrelsesformanden/formandskabet, der afhandler 
og udmåler kontraktens økonomiske ramme med institutionens øverste leder. 

 
• Kompetencen til at indgå resultatlønskontrakter for institutionens øvrige ledere 

bør normalt så vidt muligt videredelegeres til institutionens øverste leder. 
 
 
Ligesom for perioden 2007-2008 har undervisningsministeriet fastlagt obligatoriske 
indsatsområder. For perioden 2008-2009 er der 2 obligatoriske indsatsområder, hvoraf 
det førstnævnte er nyt i forhold til sidste år: 
 

• Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskom-
ster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.  

 
• Studieparathed. 

 
Ministeriets uddybning af indsatsområdet studieparathed er vedlagt som bilag 7.3. 
 
Et drøftelsesoplæg til indsatsområder for Paderup Gymnasium er vedlagt i bilag 7.4  
 
Kontrakten skal ifølge ministeriets retningslinjer indgås senest d. 1. oktober. 
 
 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter og vedtager indsatsområder for skoleåret 2008- 2009 

 
 At bestyrelsen bemyndiger formanden til at indgå resultatlønskontrakten med rek-

tor. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om kontrakten. 
 
 At bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med de øvrige 

3 ledere i ledelsesteamet. Bestyrelsen orienteres om kontrakterne efterfølgende. 
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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 erhvervsrettet uddannelse 
Almene gymnasier 
Private gymnasieskoler 
Professionshøjskoler og  
andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 
Social- og sundhedsskoler 
Voksenuddannelsescentre 
  
  
    
  1. juli 2008 

Sags nr.: 
031.896.031 
  
 

Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt 
 
Undervisningsministeriet bemyndiger hermed bestyrelsen til at indgå 
resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og institutionens 
øvrige ledere, jf. Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere 
ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 1. juli 2008. 
 
Indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder er obligatorisk. Be-
styrelsen skal som følge heraf indgå en resultatlønskontrakt med institu-
tionens øverste leder og derefter yde denne en på forhånd aftalt resultat-
løn på grundlag af bestyrelsens vurdering af kontraktens opfyldelsesgrad. 
 
Med bemyndigelsen gives bestyrelsen 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. 
 
Det bemærkes, at bestyrelserne for voksenuddannelsescentre omfattes af 
en bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt under forudsætning af, 
at overenskomstgrundlaget 2008 falder på plads. Den beskrevne ordning 
kan således endnu ikke tages i brug på voksenuddannelsescentrene. Når 
overenskomstforholdet er endeligt afklaret, vil der tilgå bestyrelserne for 
voksenuddannelsescentrene en særskilt bemyndigelse. 
 
Bemyndigelsens økonomiske ramme for resultatløn for øverste leder: 
(niveau 1. april 2008) 
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Antal årselever1/STÅ for profes-
sionshøjskoler 

Beløbsramme 

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. 
 
Resultatløn bør så vidt muligt udbredes til hele personalet. Særligt væ-
sentlig er det, at resultatlønskontrakterne også omfatter øvrige ledere, 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 lederes resultatløn, men 
resultatlønnen skal dog afspejle institutionens hierarki og opgavernes 
karakter, og niveauet skal fastlægges i respekt herfor. Det er i den for-
bindelse ministeriets forventning, at udbetalingen normalt ikke vil over-
stige 25% af lønrammelønnen inkl. varige tillæg. 
 
For skoler med en grundskoleafdeling, kan ledere ved grundskoleafdelin-
gen ikke omfattes af denne ordning. 
 
For så vidt angår gymnasieskolerne gælder, at øvrige pædagogiske ledere 
end rektor omfattes af resultatlønsordningen, når OK08 foreligger i un-
derskrevet form. Der udsendes særskilt bemyndigelse herom senere. 
  
Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutio-
nens normale bevilling. Der medfølger således ikke yderligere bevilling 
med bemyndigelsen til at anvende resultatløn. 
 

                                                 
1 Som indberettet ved seneste årsregnskab.  
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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 en resultatlønskontrakt 
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 
institutionens øvrige ledere. 
 
Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for 
ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 1. juli 2008. 
 
For professionshøjskolernes vedkommende bemærkes afslutningsvis, at 
de nærmere regler for udbetaling af merarbejde beror på en afklaring af 
de igangværende drøftelser om rammerne for den lønmæssige indplace-
ring. 
 
Spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til: 
 
Resultatlønskontrakter: 
Fuldmægtig Karen-Iben R. Perelman, tlf. 3392 5015, e-mail: karen-
iben.perelman@uvm.dk,  
 
Merarbejde/særlig indsats: 
Fuldmægtig Michael Rosenørn de la Motte, tlf. 3392 5461, e-mail: 
michael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Karen-Iben Perelman 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5015 
Karen-Iben.Perelman@uvm.dk 

 

mailto:karen-iben.perelman@uvm.dk
mailto:karen-iben.perelman@uvm.dk
mailto:michael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk


 

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 
 

 

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

1. juli 2008 
Sags nr.: 
031.896.031 
 

 
Disse retningslinjer 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 er bemyndiget til at 
indgå aftale om resultatløn med institutionens øvrige ledere normeret i 
lønramme 32 og højere.i

 
For så vidt angår institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene 
gymnasier, private gymnasieskoler, social- og sundhedsskoler, voksenud-
dannelsescentre, professionshøjskoler og andre institutioner for mellem-
lange videregående uddannelser henvises til bemyndigelse af 1. juli 2008.  
 
Med bemyndigelsen fastlægges de rammer og vilkår inden for hvilke be-
styrelsen uden konkret godkendelse fra ministeriet selv kan indgå aftaler 
om resultatløn med den daglige ledelse på institutionen.  
 
Resultatlønskonceptet 
Siden resultatlønsordningens introduktion på Undervisningsministeriets 
område i 2000 er ordningen løbende blevet revideret og udbygget. Det 
resultatlønskoncept, som disse retningslinjer i mindre justeret form base-
res på, blev introduceret i 2007 ved brev af 1. oktober 2007. 
 
Undervisningsministeriet har i det forløbne år været i dialog med interes-
senterne af styringsinstrumentet om det i 2007 introducerede resultat-
lønskoncept og har i den forbindelse fundet det hensigtsmæssigt at fore-
tage få justeringer for at imødekomme ønske om at smidiggøre og for-
enkle ordningen yderligere. Der er ikke herved ændret ved hovedprin-
cipperne ved konceptet, idet strukturen fortsat baseres på obligatoriske, 
valgfrie og institutionsspecifikke indsatsområder. Som noget nyt er der 
tilføjet et supplerende obligatorisk indsatsområde gældende for alle insti-
tutioner. 
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Institutioner omfattet af resultatlønsordningen 
Retningslinjerne gælder for de kontrakter, der skal være indgået pr. 1. 
august 2008 og fremefter, og omfatter øverste leder og øvrige ledere i 
lønramme 32 og højere ved selvejende institutioner, dvs. institutioner for 
erhvervsrettede uddannelser, almene gymnasier, private gymnasieskoler, 
social- og sundhedsskoler, voksenuddannelsescentre, professionshøjsko-
ler og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser.1

 
For skoler med en grundskoleafdeling, kan ledere ved grundskoleafdelin-
gen ikke omfattes af ordningen. 
 
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. 
fokuseres på institutionens strategiske indsatsområder, når der forhand-
les løn for institutionens medarbejdere. 
 
Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at anvendelsen af resultatløn under-
bygger institutionens strategi og overordnede målsætninger. 
 
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 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 

                                                 
1 Voksenuddannelsescentre omfattes under forudsætning af, at overenskomstgrundlag 
2008 falder på plads.  
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afhandler med den øverste leder for institutionen om fastlæggelsen og 
udmøntning af mål. 
 
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. 
 
Indikatorer for valgfrie og institutionsspecifikke 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 samlede resultat-
løn. 
 
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. modvirke at der gives for 
meget opmærksomhed til de dele af institutionens virke, der er omfattet 
af resultatkontrakten, mens andre områder gives for lidt opmærksomhed. 
 
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. 
 
Rammer og vilkår i resultatlønskonceptet 
Obligatorisk af anvende 
Anvendelsen af resultatlønskontrakt for den øverste leder er obligatorisk, 
og med ordningen lægges der et større ansvar ud til bestyrelserne om, at 
resultatlønnen anvendes efter den beskrevne hensigt. 
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Hvis helt særlige omstændigheder gør, at institutionen ikke finder det 
muligt at udarbejde en resultatlønskontrakt, skal dette samt årsagen hertil 
meddeles Undervisningsministeriet senest den 15. august. 
 
Form og varighed 
For at kontrakten kan anvendes som dokumentation, og er anvendelig 
for bestyrelsens, den øverste leders og organisationens arbejde forudsæt-
tes skriftelighed, 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, og som udgangspunkt løbende 
fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. For institutioner, der ønsker 
at overgå til finansår som løbeperiode for resultatlønsordningen er dette 
imidlertid muligt. 
 
For at komme ind i den rette kadence vil der være mulighed for undta-
gelsesvis at tegne en kontrakt, der løber over halvandet år, således at den 
kommende resultatlønsperiode bliver fra 1. august 2008 til 31. december 
2009 – hermed vil de pågældende institutioner være klar til at overgå til 
finansår fra 1. januar 2010. Da resultatlønskontrakter normalt maksimalt 
kan være etårige skal resultatlønskontrakten i givet fald formuleres såle-
des, at der vurderes den 31. juli 2009 med mulighed for udbetaling af den 
normale maksimale ramme og igen den 31. december 2009 med mulig-
hed for udbetaling af 5/12 af den normale ramme.  
 
Professionshøjskoler, der har tegnet en halvandet-årig kontrakt gældende 
fra 1. januar 2008 til 31. juli 2009 kan ved ønske om overgang til finansår 
som løbeperiode tegne en halvårig kontrakt fra 1. august 2009 til 31. de-
cember 2009 med mulighed for udbetaling af 5/12 af den normale ram-
me. 
 
Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for at veksle tilbage til 
skoleår. 
 
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 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 ram-
me. 
 
Det bør angives i kontrakten, hvis et mål er et delmål af et længerevaren-
de projekt. 
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 Obligatoriske indsatsområder og målepunkter.  

Indsatsområdestrukturen er ændret i forhold til sidste år, således at der 
nu vil være ét obligatorisk indsatsområde for hver uddannelse, som insti-
tutionen udbyder samt ét supplerende obligatorisk indsatsområde gæl-
dende for alle institutioner. 
 
Det nye, supplerende obligatoriske indsatsområde gældende for alle 
institutioner er:  
 
Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med 
henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.  
 
Indsatsområdet er tilføjet i lyset af det effektiviseringspotentiale, som 
arbejdstidsundersøgelsen fra Rambøll Management viste på de statslige 
uddannelsesområder generelt.2

 
Institutionerne stilles frit med hensyn til målepunkter for indsatsområdet; 
idet der dog umiddelbart kan peges på følgende mulige eksempler til 
måling af indsatsen: 
 
 Differentierede forberedelsesfaktorer.  

Det kan gøres til et indsatsområde i resultatkontrakten, at der lokalt 
aftales forberedelsesfaktorer, som er mere målrettet de enkelte lære-
res behov – f.eks. således, at der differentieres mellem nyuddannede 
og mere erfarne lærere, fagniveauer, forskellige undervisningshold el-
ler parallelhold. 

 
 Mere principiel tilstedeværelse. 

Det kan gøres til et indsatsområde i resultatkontrakten, at en andel af 
øvrige opgaver herunder forberedelse løses på skolen i et vist antal 
timer med mindre andet er aftalt med lederen. Dette dokumenteres 
enten i institutionernes lokale aftaler eller ved lederens praksis. 

 
Formålet med indsatsområdet er især at bringe diskussionen om anven-
delsen af lærernes arbejdstid ind i bestyrelseslokalet. Den førstkommen-
de resultatlønskontrakt vil hensigtsmæssigt kunne fokusere på tilveje-
bringelse af det fornødne datagrundlag til belysning af institutionens 
aktuelle situation og forbedringspotentiale. Endvidere bør der fokuseres 
på medarbejdernes inddragelse og motivation. 
 
De obligatoriske indsatsområder for stx, htx og hhx er fortsat stu-
dieparathed, og for de resterende uddannelser skal der være fokus på 
                                                 
2 ”Anvendelse af lærernes arbejdstid” – En sammenfatning af undersøgelser blandt 
social- og sundhedsskoler, voksenuddannelsescentre, erhvervsskoler, almene gymnasier 
og institutioner for mellemlange videregående uddannelser, Januar 2008, Rambøll Ma-
nagement A/S.  
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frafald dog med undtagelse af AMU-området, hvor der fokuseres på 
gennemførelse af aktivitet for medarbejdere fra virksomheder med under 
20 ansatte (for social- og sundhedsskolers AMU-aktivitet skal der alene 
fokuseres på gennemførsel af aktivitet på AMU-området) og AVU-
området, hvor der fokuseres på prøvefrekvens. 
 
Det vil sige, at en erhvervsskole, der udbyder f.eks. htx/hhx/eud vil få i 
alt to obligatoriske indsatsområder; frafald og studieparathed; mens en 
professionshøjskole kun vil få ét; frafald.  
 
For indsatsområdet studieparathed skal institutionerne vælge mindst 2 
indikatorer som målepunkt ud af de 4 i bilag til disse retningslinjer anfør-
te indikatorer. Det er således ikke obligatorisk at anvende karakterudvik-
lingen som indikator for indsatsområdet studieparathed. Opmærksom-
heden skal dog samtidig henledes på anbefalingen i bilaget om, at studie-
parathed mest hensigtsmæssigt vurderes ved en kombination af alle 4 
indikatorer. 
 
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 heraf. Det samme gælder for social- og sundhedsskolers AMU-
aktivitet. 
 
Som indikator for prøvefrekvens bruges antallet af kursusdeltagere, der 
aflægger prøve. 
 
 Valgfrie indsatsområder  

Ud over de obligatoriske indsatsområder skal institutionen vælge et eller 
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 fortsat 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 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 insti-
tutionens formål. 
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Effektiv institutionsdrift, f.eks. 

VI. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative 
drift, herunder administrative fællesskaber. 

 
 Institutionsspecifikke indsatsområder  

Institutionen skal yderligere formulere ét til to institutionsspecifikke ind-
satsområder. Inden for institutionens formål er indsatsområderne valg-
frie for bestyrelsen, og kan være områder, der inddrager organisationen 
som helhed. Bestyrelsen kan vælge at anvende et eller to af de valgfrie 
indsatsområder som deres institutionsspecifikke indsatsområder, såfremt 
disse afspejler institutionens målsætninger. 
 
Bemyndigelsens økonomiske ramme 
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. Inden for beløbsrammen skal der være sammenhæng mellem 
de krav, der stilles og det beløb, der konkret aftales. Fordelingen ser så-
ledes ud: (niveau 1. april 2008): 
 
Antal årselever3/STÅ for profes-
sionshøjskoler 

Beløbsramme 

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. 
 
For at tage højde for den større administrative ledelsesopgave, der er 
forbundet med håndtering af årselever, der består af flere cpr-numre, kan 
institutioner med aktive udbud af AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og 
                                                 
3 Som indberettet ved seneste årsregnskab. Det bemærkes, at det er 2007-regnskabet, 
der lægges til grund for, hvorfor dannelsen af Erhvervsakademierne ikke påvirker sko-
lerne. 
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ordblindeundervisning vægte årselever fra disse uddannelser jf. skema 
nedenfor. Øvrige årselever har vægten 1. 
 
Udbud Vægtning 
AVU 1,5 
Hf-enkeltfag 1,5 
Ordblindeundervisning 3 
FVU 3 
AMU 4 

 
Eksempel: 
En bestyrelse ved en institution med 980 elever kan vælge at 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 aftalte 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 inden for 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 målopfyldelsen, og at en tilfredsstillende præ-
station 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. 
 
Indberetning  
Hvor der i tidligere ordninger skulle fremsendes dokumentation til Un-
dervisningsministeriet, både ved kontraktindgåelse og ved kontraktens 
udløb, skal der nu kun ske én enkelt indberetning, hvoraf fremgår kon-
traktens økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent. 
 
Eksempel på indberetning: 
Bestyrelsen ved institutionen med 980 årselever indberetter, at der er 
indgået en aftale med en maksimal udbetaling på 90.000 kr., og på den 
baggrund af bestyrelsens vurdering, udbetales efter kontraktsperiodens 
udløb 80 % af dette beløb, i alt 72.000 kr. 
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Indberetningen sendes til ISIK3@UVM.dk. Anfør ”Resultatlønsindbe-
retning” i emnefeltet. 
 
Gennemgang af indsendte tal 
Undervisningsministeriet har med resultatlønskonceptet ønsket at skabe 
et fleksibelt styringsredskab til bestyrelsernes anvendelse. Dette afspejler 
sig bl.a. i forbedrede muligheder for lokal formulering og tilpasning af 
kontraktens målformulering, og i 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 eventuelt 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-
lønskontraktens indsatsområder og mål offentliggøres, f.eks. på skolens 
internetside. I de fleste tilfælde vil det være gavnligt også at offentliggøre 
en status over de opnåede resultater ved periodens udløb. Sidstnævnte er 
dog ikke et krav. 
 
Resultatlønskontrakter for øvrige ledere  
Det anbefales generelt at anvende resultatlønskontrakter for hele institu-
tionen. Resultatlønsordningen begrænser ikke mulighederne for at an-
vende 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. 
 

 

mailto:ISIK3@UVM.dk
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Eventuelle kontrakters økonomiske ramme samt udbetalingsprocenter 
for andre end den øverste leder skal ikke indsendes til Undervisningsmi-
nisteriet, men vil være omfattet af ministeriets generelle løntilsyn. Det er i 
den forbindelse ministeriets forventning, at udbetalingen normalt ikke vil 
overstige 25% af lønrammelønnen inkl. varige tillæg. 
 
Tidsfrister 
 Eventuel udmelding af nye obligatoriske indsatsområder vil ske i 

løbet af maj måned 
 Resultatlønskontrakten skal være indgået senest den 1. oktober 
 Indberetning til Undervisningsministeriet af aftalens økonomiske 

ramme og udbetalingsprocent heraf skal ske senest den 1. september. 
 For institutioner, der ønsker at overgå til finansår den 1. januar 2010 

skal resultatlønskontrakten være indgået senest den 1. februar 2010. 
 Ved opgørelse den 31. december 2009 skal indberetning til Under-

visningsministeriet af aftalens økonomiske ramme og udbetalings-
procent heraf ske senest den 1. februar 2010. 

 
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. 
 
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 2008): 
 
 Lønramme 

32/34 
Lønramme 
35/36 

Lønramme 
37/38/39 

Merarbejde/ 
særlig ind-
sats 

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 engangsvederlag for særlig indsats eller for merar-
bejde er et redskab, som institutionen bør bruge i særlige tilfælde. Der er 
tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforud-
sete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Således kan den-
ne 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. 
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For professionshøjskolernes vedkommende bemærkes afslutningsvis, at 
de nærmere regler for udbetaling af merarbejde beror på en afklaring af 
de igangværende drøftelse om rammerne for den lønmæssige indplace-
ring. 
 
Kontakt 
Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af 
Undervisningsministeriets hjemmeside 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 til denne vejledning kan rettes til: 
 
Resultatlønskontrakter 
Fuldmægtig Karen-Iben R. Perelman, tlf. 3392 5015, e-mail: karen-
iben.perelman@uvm.dk 
 
Indikatorer for studieparathed 
Undervisningskonsulent Jørgen Balling Rasmussen, tlf. 3395 4617, e-
mail: Joergen.Balling.Rasmussen@uvm.dk 
 
Merarbejde/særlig indsats 
Fuldmægtig Michael Rosenørn de la Motte, tlf. 3392 5461, e-mail: mi-
chael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk 
 
 
Karen-Iben Perelman 
Lokal tlf.: 25015 
Institutionskontor 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uvm.dk/
http://www.uvm.dk/
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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 bemyn-
digelser jf. AC-overenskomsten, Cirkulære nr. 9045 af 11/01/2006 om overens-
komst for akademikere i staten, perst. nr. 004-06,  

 GL-overenskomsten, Cirkulære nr. 9737 af 15/09/2006 om overenskomst for 
Lærere ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkur-
ser, hf-kurser samt ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning, perst. nr. 
047-06,  

 Ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (AC’s for-
handlingsområde), Cirkulære nr. 10192 af 12/10/2007 om overenskomst for ledere 
og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (AC’s forhandlings-
område), perst. nr. 085-07,  

 Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, Cirkulære nr. 10097 af 19/12/2006 om aftale om løn for 
lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, perst. nr. 066-06 og endelig 

 Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler, Cirkulære nr. 9110 af 2004 om Lønsy-
stem for ledere ved erhvervsskoler, perst. nr. 016-04.   

 Lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, perst. nr. 023-08 

Kommende aftaler: 
 Ledere ved voksenuddannelsescentre (VUC). AC’s forhandlingsområde. (Endnu 

ikke gældende) 

 



 

Afdelingen for gymnasiale 
uddannelser 
 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K. 
Tlf. 3392 5600 
Fax 3392 5666 
E-mail uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr. 20-45-30-44 
 

 

Indikatorer for studieparathed 1. juli 2008 
Sags nr.: 
091.207.021 
 

 
 
Indledende bemærkninger 
En indikator fortæller pr. definition ikke den fulde sandhed om det em-
ne, der indikeres om. Ingen indikatorer kan derfor benyttes ukritisk, især 
ikke indikatorer for komplekse forhold som fx studieparathed.  
 
Studieparathed i fortsættelse af en studieforberedende ungdomsuddan-
nelse forudsætter studiekompetence – samt evne og vilje til relevant an-
vendelse af studiekompetencen, herunder til at vælge og påbegynde den 
rigtige videregående uddannelse. 
 
Studiekompetence og studieparathed består af evne, lyst og indsigt i en 
række forhold af betydning for efterfølgende uddannelse.  
 
At give elever i studieforberedende uddannelser studieparathed forudsæt-
ter, at undervisningen og uddannelsen lykkes på en række parametre, og 
at eleverne desuden er parate til at udnytte de opnåede resultater til efter-
følgende uddannelse. Vellykket undervisning og opnåelse af de ønskede 
resultater sker i kraft af skolens indsats, men ikke uafhængig af andre 
faktorer (omgivelserne). Hvis en skole i ressourcetildelingen og input i 
øvrigt kompenseres for de forhold i omgivelserne, som giver skolen dår-
ligere forudsætninger for målopfyldelse end andre, kan der uden korrek-
tion foretages vurderinger af målopfyldelse ved brug af ens kriterier. 
Hvis der ikke i skolernes input er kompenseret på denne måde, skal der 
foretages korrektion ved vurdering af målopfyldelse. 
 
De konkrete forslag 
Følgende 4 hovedelementer bør indgår i vurdering af elevernes studiepa-
rathed og skolernes indsats til bedre målopfyldelse: 

1. Gennemførelse af uddannelsen - og forbedringer i forhold til tidlige-
re 

2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til 
tidligere 
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3. Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse - og 
forbedringer i forhold til tidligere 

4. Skolens egen målfastsættelse for realisering af krav om studieparat-
hed samt skolens egen kvantitative opgørelse af opnåede resultater.  

Det er vigtigt, at der ikke udelukkende benyttes indikatorer for det sim-
ple output og outcome, men at der så vidt muligt  

• indgår et mål for værditilvækst, således at der tages højde for eks-
terne faktorer, input og niveau ved indgang  

• indgår et mål for positiv udvikling over tid 
• indgår et mål for, hvordan skolen via kvalitetssystem (kvalitetshjul) 

foretager en systematisk indsats til forbedring af resultater.   

Ad 1.  
Gennemførelse af uddannelsen og forbedringer i forhold til tidligere 
1. fuldførelsesfrekvenser 
2. fuldførelsestider 
3. frafaldstidspunkter  
 
Ad 2.  
Resultater af gennemført uddannelse – og forbedringer i forhold til tidli-
gere 
4. resultater i afsluttende skriftlige prøver  
5. resultat i studieretningsprojekt 
6. resultat i almen studieforberedelse og studieområde 
7. prøve- og eksamensresultater generelt 
 
Ad 3.  
Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse - og for-
bedringer i forhold til tidligere  
8. overgangsfrekvenser til anden uddannelse  
9. overgangsfrekvenser til beskæftigelse 
 
Ad 4.  
Skolens egen målfastsættelse samt egen kvantitative opgørelse af opnåe-
de resultater.  
De nærmere kriterier for dette punkt fastsættes af skolen selv. 
 
 
Jørgen Balling Rasmussen 
Lokal tlf.: 54617 
Afdelingen for gymnasiale uddannelser 

 



Bilag 7.4 
 
Indsatsområder i forbindelse med resultatlønskontrakt. 
 
Undervisningsministeriet har fastlagt følgende model for de 3-5 indsatsområder i 
resultatlønskontrakten for rektor. 
 
2 obligatoriske indsatsområder: 
 
• Studieparathed 
Ifølge ministeriet (bilag 7.3) bør følgende 4 hovedelementer indgå: 

o Gennemførelse 
o Resultater (karakterer) 
o Fortsat uddannelse efter studentereksamen 
o Skolens egen målsætning og opgørelser  

 
 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med 

henblik på kompetenceudvikling og effektivisering  
 
Ministeriet har tilføjet indsatsområdet i lyset af det effektiviseringspotentiale, som 
arbejdstidsundersøgelsen fra Rambøll Management viste på de statslige uddannelsesområder 
generelt. Ifølge ministeriets retningslinjer stilles institutionerne frit med hensyn til målepunkter for 
indsatsområdet; idet ministeriet dog umiddelbart kan peges på følgende mulige eksempler til måling 
af indsatsen: 
 
o Differentierede forberedelsesfaktorer.  

Det kan gøres til et indsatsområde i resultatkontrakten, at der lokalt aftales 
forberedelsesfaktorer, som er mere målrettet de enkelte læreres behov – f.eks. således, at der 
differentieres mellem nyuddannede og mere erfarne lærere, fagniveauer, forskellige 
undervisningshold eller parallelhold. 

 
o Mere principiel tilstedeværelse. 

Det kan gøres til et indsatsområde i resultatkontrakten, at en andel af øvrige opgaver herunder 
forberedelse løses på skolen i et vist antal timer med mindre andet er aftalt med lederen. Dette 
dokumenteres enten i institutionernes lokale aftaler eller ved lederens praksis. 

 
Formålet med indsatsområdet er især at bringe diskussionen om anvendelsen af lærernes arbejdstid 
ind i bestyrelseslokalet. Den førstkommende resultatlønskontrakt vil hensigtsmæssigt kunne 
fokusere på tilvejebringelse af det fornødne datagrundlag til belysning af institutionens aktuelle 
situation og forbedringspotentiale. Endvidere bør der fokuseres på medarbejdernes inddragelse og 
motivation. 
  
Paderup Gymnasium analyserede i 2007 anvendelsen af lærernes arbejdstid, som en vigtig del af 
tilpasningen til det statslige taxameter. Analysen førte i budget 2008 til en større effektivisering og 



besparelse i anvendelsen af lærernes arbejdstid, især med fokus på de arbejdsopgaver, som ikke er 
direkte undervisning. Denne udvikling følges fortsat nøje. Paderup Gymnasium har i 
arbejdstidsaftalen for skoleåret 2008-2009 ikke differentieret lærernes forberedelsestid. Det skal 
dog nævnes, at der er indført forelæsninger i en lang række fag, hvor en lærer underviser flere 
klasser eller en hel årgang for samme forberedelse, som til en enkelt klasse. 
 
1-2 indsatsområder indenfor følgende 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 fortsat 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 effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder 
administrative fællesskaber. 

 
1.2 institutionsspecifikke indsatsområder  
Institutionen skal yderligere formulere ét til to institutionsspecifikke indsatsområder. Inden for 
institutionens formål er indsatsområderne valgfrie for bestyrelsen, og kan være områder, der 
inddrager organisationen som helhed. Bestyrelsen kan vælge at anvende et eller to af de valgfrie 
indsatsområder som deres institutionsspecifikke indsatsområder, såfremt disse afspejler 
institutionens målsætninger. 
 
I denne kategori kan nævnes Paderup Gymnasiums nye initiativ med en klasse for unge med 
aspergers syndrom. 

 
********** 

 
Drøftelsesoplæg til valg af indsatsområder på Paderup Gymnasium: 
 
1. Studieparathed 
2. Fleksibel anvendelse af lærerressourcer 
3. Effektiv økonomisk drift og budgetoverholdelse 
4. Indsats imod frafald 
5. Forsøgsprojekt med aspergerklasse 
6. Initativer indenfor psykisk arbejdsmiljø 
7. ? 
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Kodeks for godt bestyrelsesarbejde (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 8.1 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på det strategiske niveau 

 
Punktet er udsat fra mødet d. 29. april. 
 
Undervisningsministeriet udsendte i januar 2008 et såkaldt ”kodeks for godt bestyrel-
sesarbejde”, se bilag 8.1. 
 
Kodeks er et sæt af anbefalinger, som kan bruges lokalt til at fastlægge og synliggøre 
fælles normer og rammer for, hvad det gode bestyrelsesarbejde bør indeholde. Kodeks 
erstatter ikke love, bekendtgørelser og vedtægter.  
 
Formålet med en kodeks er at inspirere bestyrelserne til at sætte fokus på og reflektere 
over, hvordan arbejdet i praksis udfoldes i det konkrete bestyrelsesarbejde på den en-
kelte institution med henblik på: 

• at kvalificere og effektivisere arbejdet i bestyrelsen og  
• at skabe åbenhed og gennemskuelighed i bestyrelsesarbejdet i relation til sko-

len/institutionen - indadtil, og i relation til eksterne partnere – udadtil. 
 
Der er lagt stor vægt på at synliggøre bestyrelsens strategiske rolle og funktion i en 
sammenhængende og helhedsorienteret institution, hvor bestyrelsen har det overord-
nede ansvar for, at gældende love overholdes. 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter anbefalingerne i Kodeks, herunder hvorvidt Paderup Gym-

nasium skal have en overordnet og samlet strategi. 
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Bilag 8.1 
 
Følgebrev fra Undervisningsministeriet til Kodeks. 
 
------------------------------------------------ 
 
 
Hvad er kodeks?  
Kodeks er et sæt af anbefalinger, som kan bruges lokalt til at fastlægge og synliggøre fælles normer 
og rammer for, hvad det gode bestyrelsesarbejde bør indeholde. Kodeks erstatter ikke love, bekendtgø-
relser og vedtægter.  
 
Formålet med en kodeks er at inspirere bestyrelserne til at sætte fokus på og reflektere over, hvordan 
arbejdet i praksis udfoldes i det konkrete bestyrelsesarbejde på den enkelte institution med henblik på: 

• at kvalificere og effektivisere arbejdet i bestyrelsen og  
• at skabe åbenhed og gennemskuelighed i bestyrelsesarbejdet i relation til skolen/institutionen - 

indadtil, og i relation til eksterne partnere – udadtil. 
 
Kodeks som lokal forankring.   
Målgruppen for denne kodeks består af meget forskellige institutioner. Det betyder, at kodeks indehol-
der et sæt af generelle anbefalinger, som kan suppleres af en lokalt tilpasset kodeks. Inspiration til dette 
kan hentes hos de enkelte bestyrelsesforeninger, som bl.a. findes på foreningernes hjemmesider.  
 
Udgangspunkt for kodeks.  
Der er lagt stor vægt på at synliggøre bestyrelsens strategiske rolle og funktion i en sammenhængende 
og helhedsorienteret institution, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at gældende love 
overholdes. 
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Kodeks for godt bestyrelsesarbejde  
- med fokus på arbejdet på det strategiske niveau 
 
Erhvervsskoler, gymnasier og hf-kurser, vuc, sosu og 
professionshøjskoler, ingeniørhøjskolerne og den kom-
mende Medie- og journalisthøjskole  
- selvejende uddannelsesinstitutioner med udbud af regulerede 
uddannelser er omfattet.  
 
Kodeks er udarbejdet i et samarbejde med bestyrelsesrepræsentanter for 
de selvejende uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet med 
inddragelse af ledelsesforeningsrepræsentanter.(link til projektgruppe) 
 
Kodeks for bestyrelsens strategiske niveau 
Bestyrelsesarbejde er et strategisk arbejdsfelt med de processer, funktio-
ner og beslutninger, der 
- på den ene side er forbundet med fastlæggelse af - og opfølgning på - 
institutionens overordnede mål og politikker,  
- og på den anden side er forbundet med valg, udvikling og prioritering 
af de ressourcer, der i en driftsikker økonomisk sammenhæng skal danne 
grundlag for målenes realisering. 
 
Bestyrelsen drøfter i funktionsperioden institutionens overordnede stra-
tegi løbende. Hvis forudsætningerne for strategien ændres, revideres den. 
I de løbende strategiske drøftelser - herunder budget- og regnskabsmæs-
sige drøftelser, indgår realisering, opfølgning og kvalitetssikring på et 
strategisk niveau. 
 
Begreberne mission (hvad er institutionen til for?), vision (hvor vil den 
hen?) og målsætning er centrale udtryk, som omsat til konkrete mål dan-
ner grundlag for institutionens strategi på kort og lang sigt.  
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En vigtig del af denne strategitænkning er udarbejdelse af handleplaner, 
som løbende drøftes og følges op i bestyrelsen. Handleplanerne skal søge 
at fastlægge, hvor institutionen skal bevæge sig hen, hvilke konkrete mål 
der skal styre denne udvikling, og hvordan der dokumenteres og kvali-
tetssikres. 
 
Den daglige leder kvalificerer bestyrelsens arbejde med analyser og ind-
læg om relevante tendenser i uddannelsespolitikken og i den samfunds-
mæssige udvikling såvel lokalt som nationalt med relevans for mission, 
vision og handleplaner. 
 
Bestyrelsesformanden skal i sit virke sikre, at bestyrelsen har fokus på det 
strategiske niveau og i den forbindelse fastholde institutionens helhedsin-
teresse i forhold til vedtagne visioner og målsætninger.  
 
Det er afgørende, at der sker en kobling mellem bestyrelsens strategiske 
virksomhed og institutionens dagligdag med en tydelig arbejdsdeling 
mellem strategisk bestyrelsesarbejde og daglig ledelse af institutionen. 
 
Bestyrelsen bør skabe åbenhed og synlighed omkring det strategiske ar-
bejde både internt og eksternt. 
 
 
Kodeks for bestyrelsens strategiske opgave - eksempler 
 
De følgende felter er centrale eksempler på det strategiske niveau. Ud-
gangspunktet er, at bestyrelsen arbejder strategisk, hvor ansvar og be-
slutninger ses i sammenhæng med bestyrelsens kontrolopgave og den 
økonomiske driftssikring.  
 
Udvikling 
Bestyrelsens strategiske opgave er at sætte overordnede rammer og angi-
ve retning for institutionens virksomhed. Bestyrelsen har derfor som en 
af sine vigtige opgaver at sætte tanker og processer i gang og følge op. 
Både kvalitetsudvikling og -sikring af institutionens virksomhed indgår i 
bestyrelsens strategiske arbejde. Et godt bestyrelsesarbejde har fokus på 
kvalitet, økonomi og fremtid, hvor de nævnte aspekter ses i en sammen-
hæng. 
 
Bestyrelsen drøfter, afklarer og fastlægger:  
• mission, vision og målsætning i et strategisk perspektiv - på kort og 

lang sigt 
• den samlede strategi, som tager udgangspunkt i en analyse af institu-

tionens stærke og svage sider, herunder om institutionen er bæredyg-
tig - kvalitativt og økonomisk 
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• uddannelsesudbud og den faglige og pædagogiske profil i forhold til 
institutionens målgrupper 

• målopfyldelse for institutionen, herunder behov for særlige indsatser, 
handleplaner, milepæle og evalueringer 

• sikring og udvikling af kvaliteten i forhold til uddannelsesaktiviteten, 
herunder elevers, kursisters og studerendes undervisningsmiljø  

• en personalepolitik for institutionens medarbejdere, herunder en 
kompetenceudviklingsstrategi set i sammenhæng med institutionens 
målsætninger  

• institutionens relationer til omverdenen, herunder kontakt med eks-
terne aktører med lokale uddannelsesmæssige behov 

• kontakt og dialog med bevillingsmyndigheder med udgangspunkt i 
bl.a. nøgletal fra f.eks. et konkret ressourceregnskab for institutionen. 

 
 
Organisering  
Etablering, vedligeholdelse og udvikling af institutionens organisation og 
rammer er afgørende for realisering af den strategiske planlægning i for-
hold til mission og vision samt mål og handleplaner. 
 
Bestyrelsen drøfter, afklarer og fastlægger: 
• en hensigtsmæssig organisation og ledelsesstruktur for institutionen 
• hvordan organisation og ledelsesstruktur vedligeholdes og udvikles  
• de økonomiske og bygningsmæssige rammer i forhold til institutio-

nens opgaver 
• samarbejdet med interne og eksterne interessenter, lokale og natio-

nale, med henblik på inspiration og medindflydelse  
• effektive og tidssvarende administrative systemer. 
 
 
Kommunikation 
At opfange relevante politiske signaler og at afsøge lokale og regionale 
muligheder er grundlæggende for at udvikle og kvalitetssikre en instituti-
on med fokus på uddannelse på et strategisk niveau. Videns-indsamling 
og -formidling indgår som centrale elementer for bestyrelsens overvejel-
ser og beslutninger.  
 
Bestyrelsen drøfter, afklarer og fastlægger: 

• inddragelse af overordnede politiske signaler – så som uddannel-
sespolitiske målsætninger og initiativer inden for arbejdsmarked, 
integration og globalisering 

• inddragelse af lokale og regionale politiske initiativer, interesser 
og muligheder af relevans for institutionen 

• en strategi for synliggørelse af institutionens aktiviteter over for 
omverdenen 
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• målrettede aktiviteter i hensigtsmæssige netværk med institutio-
nens interessenter, aftagere, virksomheder og vidensformidlende 
institutioner - lokalt og regionalt 

• en kommunikationsstrategi indadtil og udadtil, herunder udvik-
ling af en fælles praksis for, hvilke bestyrelsesbeslutninger der 
vurderes egnet til offentliggørelse internt og eksternt samt en fæl-
les forståelse mellem bestyrelse og ledelse af, hvem der i en given 
situation tegner institutionen.  

 
 

Opfølgning 
Opfølgning på visioner, mål og handleplaner samt sikring af kontrolop-
gaver og en effektiv økonomisk drift er en væsentlig del af bestyrelsens 
strategiske arbejdsfelt. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der 
indeholder retningslinjer for bestyrelsens pligter i forhold til opfølgning 
og kontrol, såvel internt som eksternt. 
 
Bestyrelsen drøfter, afklarer og fastlægger: 
• indholdet af en forretningsorden, der sikrer bestyrelsens indsigt med 

institutionens virksomhed, herunder kvalitetsmæssige og økonomi-
ske sammenhænge 

• den fornødne finansielle, risiko- og ledelsesmæssige kontrol og 
• løbende vurdering af ledelsens og institutionens virksomhed. 
 

 
Godt bestyrelsesarbejde i et samarbejdsperspektiv 
 
En forudsætning for et godt bestyrelsesarbejde er dels det enkelte med-
lems engagement og aktivitet, dels etableringen af rammer for bestyrel-
sen, der fremmer et godt og konstruktiv samarbejde blandt bestyrelses-
medlemmerne. Bestyrelsen bør løbende drøfte, hvordan den gennem 
tilrettelæggelsen af arbejdet kan skabe rammer, der fremmer det gode 
bestyrelsesarbejde. 
 
Det er i denne forbindelse bestyrelsesformandens opgave at tilrettelægge 
og lede bestyrelsesmøderne, således at den samlede bestyrelse kan delta-
ge i beslutningsprocessen og altid har skolens interesse som sit fokus. 
 
Som eksempler på temaer, der erfaringsmæssigt kan være værd at drøfte i 
denne sammenhæng, kan skitseres følgende: 
 
1) Bestyrelsesmøderne: 
• Hvad forstås ved god mødeledelse, herunder hvordan skal mø-

derne struktureres? 
• Hvordan skabes åbenhed i bestyrelsesarbejdet internt og eks-

ternt? 
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• Hvad er et godt mødemateriale, der sikrer et klart beslutnings-
grundlag? 

• Hvilke faktorer kan på lokalt plan fremme bestyrelsesmedlem-
mernes engagement i arbejdet? 

• Hvordan implementeres, og hvordan følges der op på beslutnin-
ger? 

• Hvordan skal eventuelle temadrøftelser om strategiske spørgsmål 
gennemføres?  

 
2) Kvalificering af bestyrelsesarbejdet: 
• Hvordan skal arbejdet og – møderne evalueres? 
• Hvordan sikres, at medlemmernes kompetencer udnyttes bedst 

muligt i bestyrelsesarbejdet?  
• Hvordan udarbejdes og udvikles en kompetenceprofil for besty-

relsen, der ses i sammenhæng med en selvevaluering af bestyrel-
sens arbejde og institutionens behov? 

• Er tilrettelæggelse af temadage og kurser en mulighed for at in-
spirere bestyrelsesmedlemmerne enkeltvis og som gruppe?  

 
3) Bestyrelsen og institutionen: 
• Hvordan sikres en klar synliggørelse af bestyrelsens mål og inte-

resser, herunder loyalitetsforpligtelsen over for institutionen som 
helhed? 

• Hvad skal rammerne være for den løbende kontakt med institu-
tionen – eksempelvis i forskellige møde- og kulturfora? 

• Hvilken løbende information ønskes fra ledelsen? 
 
Det vil afhænge af det enkelte bestyrelsesmedlems ønsker, forudsætnin-
ger og muligheder på den ene side, og institutionens situation og udvik-
lingsplan/-behov på den anden side, hvilke temaer der kan være relevan-
te. 
 
Ideer til implementering af kodeks for det gode bestyrelsesarbejde 
 
• Kodeks i den enkelte bestyrelse:  

o Kodeks sættes på dagordenen i relation til drøftelser af for-
retningsorden, arbejdsplan mv. 

o inddrages i bestyrelsernes netværksarbejde  
o anvendes som opfølgning på deltagelse i bestyrelseskurser, 

konferencer m.v.. 
 

• Kodeks i bestyrelsesforeningsregi:  
o inddrages på møder i de respektive bestyrelsesforeninger og i 

diverse netværk i foreningsregi 
o på årlige seminarer i bestyrelsesforeningsregi og 
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o i forbindelse med kursusvirksomhed, arrangeret af bestyrel-
sesforeningerne. 

 
Kodekspapirets videre forløb 2008 
Kodeks sendes til bestyrelsesforeningerne, som implementerer lokalt og i 
sektorsammenhæng.  
 
 
 
 
 
 



d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 9                                                                    Sagsbehandler: JB 

Besparelsesforslag fra Midttrafik 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 9.1 Spareforslag for busruter i Randersområdet 

Bilag 9.2 Brev fra Regionsrådet til Midttrafik 

Bilag 9.3 Brev Skolesamarbejdet i Randers 

Bilag 9.4 Undersøgelse af elevernes transport 

 
Besparelser på regionale busruter 
Region Midtjyllands trafikselskab ”Midttrafik” har varslet besparelser på rutenettet.  
Besparelsesforslagene er sendt til høring hos kommunerne, herunder Randers Kom-
mune. ”Skolesamarbejdet” for ungdomsuddannelser i Randers har reageret overfor 
både Randers Kommune og Region Midtjylland i forhold til de rutenedlæggelser, der 
vil berøre transporten af elever til uddannelserne. Brevet er vedlagt i bilag 9.3. 
 
For Paderup Gymnasium og de øvrige ungdomsuddannelser i Paderup’s vedkommen-
de drejer det sig om linje 221, der kører på ruten Randers-Voldum-Hornslet. Jf. bilag 
9.1. Paderup Gymnasiums elever har svaret på en lille undersøgelse om deres transport 
til skole, resultatet er vedlagt som bilag 9.4. Det ses, at rute 221 benyttes af ganske 
mange elever. Derudover er der også elever, der benytter andre ruter nævnt i sparefor-
slaget, såsom ruten Randers – Fjellerup – Grenå. 
 
Region Midtjylland har udarbejdet nogle overordnede principper for det fremtidige 
rutenet mellem hovedbyer, hvoraf det fremgår, at der fortsat kan opretholdes andre 
ruter, når det drejer sig om befordring af uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser 
og videregående uddannelser. Jf. punkt 1 og 2 på side 2 i bilag 9.2. 
 
Rektor indstiller: 
 

 At bestyrelsen drøfter sagen 
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Kommune: Randers

18. juni 2008

Rute Rutenavn
Køreplan
timer pr. år

Passa-
gerer på
ruten, pr.
år

Udgifter i
alt B07, kr.

Indtægter i
alt B07, kr.

Netto-
udgift i alt
B07, kr.

Selvfinan-
sierings-
grad, %

Forslag til
nedlæggel-
se af ruter

Forslag til
nedlæg-
gelse af
ture / stræk-
ninger

Koordine-
rings- og
udviklings-
projekter

Tidspunkt for
gennemførelse Bemærkninger kommune

62 Viborg-Ørum-Randers 7.915 169.931 3.650.986 2.477.708 1.173.278 68 x
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Der arbejdes med forslag til betjening af Foulum af hensyn til
studerende fra Århus Universitet. Se også 953X (Randers-Viborg-Herning) Viborg, Randers

118 Århus-Randers 18.989 446.862 10.398.171 13.842.899 -3.444.728 133 x Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Nuværende lynbusafgange foreslås at overgå til rute 918X. Århus, Favrskov, Randers

115 Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers 26.932 641.532 14.622.554 13.988.588 633.966 96 x K09
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Forslag om, at betjeningen af Vissing nedlægges med
virkning fra juni 2009. Århus, Favrskov, Randers

235 Randers-Mariager-Hadsund 11.807 224.445 6.309.372 3.828.321 2.481.051 61 x x K09
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet efter gennemførelse af forslag om, med virkning fra juni 2009
at rette ruten ud: Assens-Mariager-Spentrup-Randers. Randers, NT

918X Århus-Randers-Aalborg 6.786 197.775 3.656.852 3.489.361 167.491 95 x K09
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Det overvejes at overføre lynbusture fra rute 118 (Århus-
Randers) til 918X NT, Århus, Randers, Favrskov

953X Randers - Viborg - Herning 3.831 71.650 2.127.519 1.446.360 681.159 68 x K09

Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Der arbejdes med forslag til betjening af Forskningscenter
Foulum af hensyn til studerende fra Århus Universitet, koordineret med rute 62 (Viborg-Randers). Forslaget er ikke prissat, men
effekten forventes positiv. Desuden overvejes om ruten skal forlænges til Grenaa. Randers, Viborg, Herning

117 Århus-Spørring-Hadsten-Langå 11.354 273.407 6.081.033 4.074.098 2.006.935 67 x Jan. 09

Strækningen Hadsten – Langå nedlægges som regional strækning og overtages af Favrskov kommune, med virkning fra januar
2009, når ny rute 104 (Hammel-Foldby-Søften-Skejby-Århus universitet) etableres. Den resterende del af rute 117 forventes at
indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet Århus, Favrskov, Randers

211 Randers-Ørsted-Udbyhøj 9.424 145.575 4.300.711 3.109.296 1.191.415 72 x K09
Strækningen Ørsted-Udbyhøj foreslås nedlagt som regionalt betjent strækning med virkning fra juni 2009. Herefter forventes ruten
at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Randers, Norddjurs.

221 Randers-Voldum-Hornslet 4.357 69.793 2.348.068 1.202.028 1.146.040 51 x K09 Ruten foreslås nedlagt som regional rute fra juni 2009. Randers, Favrskov, Syddjurs
230 Randers-Fårup-Hobro 4.746 142.378 3.710.706 2.466.385 1.244.321 66 x K09 Ruten foreslås nedlagt som regional rute fra juni 2009. Randers, NT

212 Randers-Ryomgård-Ebeltoft 13.509 185.389 6.248.647 3.897.365 2.351.282 62 x K09
Strækningen Ryomgård-Kolind-Tirstrup-Ebletoft foreslås nedlagt med virkning fra juni 2009. Herefter forventes ruten at indgå i et
fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Norddjurs, Syddjurs, Randers

213 Randers-Fjellerup-Grenaa 13.828 158.862 6.443.486 3.901.498 2.541.988 61 x K09
Strækningen Fjellerup - Grenaa foreslås nedlagt med virkning fra juni 2009. Herefter forventes ruten at indgå i et fremtidigt
effektivt og moderne rutenet. Randers, Norddjurs.

217 Randers-Rønde 7.347 124.425 3.809.654 2.238.601 1.571.053 59 x K09
Strækningen Hornslet-Rønde foreslås nedlagt med virkning fra juni 2009. Herefter forventes ruten at indgå i et fremtidigt effektivt
og moderne rutenet. Syddjurs, Randers

214 Randers-Auning-Grenaa 14.511 212.115 7.267.963 5.278.753 1.989.210 73 x K10 eller K11
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Foreslås udrettet så Ryomgård ikke betjenes. X bus Randers-
Grenaa overvejes, fx ved forlængelse af 953X. Norddjurs, Syddjurs, Randers

61 Viborg-Løvskal-Randers 4.145 54.241 1.758.894 785.071 973.823 45 x x K10 eller K11
Ruten foreslås nedlagt som regional rute med virkning fra 2010 eller 2011. Der er skoleruter/bybuskørsel, som kan inddrages i
områdernes betjening som tilbringer til rute 62 (Viborg-Ørum-Randers). Viborg, Randers

73 Randers-Bjerringbro-Silkeborg 12.091 199.532 5.407.774 2.799.780 2.607.994 52 x K10 eller K11
Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Weekendkørslen foreslås reduceret, skal dog undersøges
nærmere.

Randers, Viborg, Favrskov,
Silkeborg

223 Randers-Hammel-Silkeborg 13.886 199.535 6.925.050 4.651.585 2.273.465 67 x K10 eller K11 Ruten forventes at indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Der overvejes nedlæggelse af ture / delstrækninger. Randers, Favrskov, Silkeborg
237 Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund 9.169 119.595 4.598.818 1.980.327 2.618.491 43 x K10 eller K11 Ruten foreslås nedlagt som regional rute med virkning fra 2010 eller 2011 Randers, NT

Noter
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Hvid = ruter, der ikke berøres – og som passer ind det effektive og moderne rutenet.
Blå = forslag til udviklings- og koordineringsprojekter på ruter, der passer ind i det effektive og moderne rutenet
Grøn = forslag der er forholdsvis enkle at gå til.
Gul = forslag hvor enkelte forhold taler imod.

Forslag til ændringer i det regionale rutenet med henblik på et effektivt og moderne rutenet

Skema Ruteeffektiviseringer_Kommuneopdelt_detaljeret oversigt rev1
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Mail til region Midtjylland og Randers Kommune, 27. juni 2008: 
 
 
 
Vedr. planlagte besparelser i midttrafik
  
Skolesamarbejdet i Randers har erfaret, at midttrafik overvejer besparelser med hensyn til rute 221: 
Hornslet, Voldum, Årslev og Randers. 
 
Uddannelsesinstitutionerne er meget afhængige af infrastrukturen og herunder busruterne i 
bestræbelserne på at give en god uddannelsesdækning.  
 
Rute 221 har meget stor betydning for flere af de uddannelsesinstitutioner, der findes i Randers (11).  
 
Ved nedlæggelse af 221 vil følgende institutioner direkte blive berørt:  
 

·   Randers Tekniske skole     50 elever 
 
·   Handelsskolen Minerva      21 –  
 
·   Paderup gymnasium          25 – 
 
·   Social og Sundhedsskolen 
 
·   Randers Real 
 
·   m.fl.                                   

 
 
Skolesamarbejdet håber meget, at rute 221 ikke berøres, da det vil have betydelig indflydelse på 
uddannelsesdækningen og skoledriften.  
  
Venlig hilsen 
På skolernes vegne 
 
Tage Andersen  
Minervavej 63 – 8960 Randers SØ 
 
tlf. 8711 4400 – tlf. direkte 8711 4302 
www.hsminerva.dk – tma@hsminerva.dk  

http://www.hsminerva.dk/
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A B C
Bilag 9.4

UNDERSØGELSE VEDR. TRANSPORT.
Cykel m.m. 113

Går 7

Bil 13

I ALT 133

Bybus rute:

1 Nordskellet - Gl.Hadsundvej - Vorup - Haslund 4
2 Enghøj Allé - Helsted - Banegården - Busterminalen 7
3 Platanvej - Flyvervej - Vorup - Paderup 33
4 Platanvej - Flyvervej - Kristrup - Paderup 91
5 Nordskellet - Gl. Hadsundvej - Kristrup - Romalt 6
6 Nordskellet - Gl. Hobrovej - Sygehuset - Dronningborg 14
7 Busterminalen - Vorup - Tebbestrup 1

12 Busterminalen - Helsted - Borup - Kondrup 4
21 Helsted - Østervold - Busterminalen - Blommevej 1

I ALT 161

Midttrafik rute:

61 1
62 1
73 3

115 Randers - Hadsten - Hinnerup - Århus 54
118 Randers - Århus 2
119 Randers - Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted 3
211 Randers - Ørsted - Udbyhøj 81
212 Randers - Auning - Ryomgård - Lufthavnen - Ebeltoft 87
213 Randers - Fjellerup - Grenå 75
214 Randes - Auning - Grenå 121
217 Randers - Rønde 46
221 Randers - Voldum - Hornslet 52
223 Randers - Hammel - Silkeborg 2
230 Randers - Fårup - Hobro 3
231 Randers - Langå 5
235 Randers - Spentrup - Mariager - Hadsund 3
237 Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund 13
238 Randers - Ø.Tørslev - Udbyhøj 11
312 1
918 6

I ALT 570



d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 10                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 10.1 Brev om bevilling fra Region Midtjylland 

Bilag 10.2 Eksamensresultat 2008. 

 
Aspergerprojektet 
Paderup Gymnasium har søgt Region Midtjylland om støtte til et projekt med en men-
torordning for eleverne i aspergerklassen. Regionsrådet behandlede ansøgningerne d. 
20. august, og Paderup har netop modtaget brev om en bevilling på hele det ansøgte 
beløb på 450.000 kr., jf. bilag 10.1. Bevillingen forudsætter indgåelse af en såkaldt 
resultatkontrakt mellem Paderup Gymnasium og Region Midtjylland. 
 
Psykisk arbejdsmiljø 
MIO-udvalget er i samarbejde med en arbejdsmiljørådgiver ved at udarbejde spørgs-
målene til en arbejdspladsvurdering (APV), som skal rette sig særligt imod det psyki-
ske arbejdsmiljø. Den seneste APV-undersøgelse er fra 2006. MIO-udvalget har møde 
d. 26. august, og undersøgelsen skal være færdig og behandlet ultimo oktober.  
 
Eksamensresultat 
Paderup Gymnasium har udarbejdet en statistik over fordelingen af karaktergennem-
snit ved studentereksamen i juni 2008. Statistikken er vedlagt i bilag 9.1. 
 
Antal elever i 1.g 
Antallet af startende elever i 1.g er 179. Der er i de første uger en del bevægelse mel-
lem klasserne, ligesom enkelte nye elever kommer til og andre ikke dukker op eller 
falder hurtigt fra. Bestyrelsen får på mødet en opdateret oversigt over elevantallet og 
fordelingen på grundforløbsklasser. 
 
Rektor indstiller: 
 
At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Oversigt over eksamensresultat
JB, 13. august 2008. 

Studentereksamen 2008

Det samlede karaktergennemsnit for alle 112 studenter er 6,8.

Sidste sommer 2007 var det samlede karaktergennemsnit 8,4.
Omregnet til den nye karakterskala svarer det til 6,8.

Det laveste gennemsnit er 2,1
Det højeste gennemsnit er 11,1

Kvartilsættet er (5,2 ; 6,9 ; 8,3 ; 11,1)

Opgøres karaktergennemsnittet med 2 decimaler kan man se effekten 
af den bonus, som elever får for et ekstra A-niveau fag:

Uden bonus er det samlede gennemsnit 6,78
Med bonus er det samlede gennemsnit 6,82

Karaktergennemsnit for hele landet offentliggøres af undervisningsministeriet.
Der findes et link på vores hjemmeside under "om gymnasiet" og "diverse information".
Databasen er dog endnu ikke opdateret med tal fra 2008.

Fordeling af karaktergennemsnit 2008

4%
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15%
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d. 26. august 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 11                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for efteråret (beslutning) 

 
 
 
Det foreslås at bestyrelsen ud over mødet d. 1. september afholder yderligere 2 møder i 
efteråret. Et møde i slutningen af oktober og et møde i midten af december. 
 
Bestyrelsesformand og rektor har følgende forslag: 
 

o 1 møde på en af datoerne 20. , 21. eller 22. oktober 
 

o 1 møde på en af datoerne 15. , 16. eller 17. december 
 
 
Rektor indstiller: 
 

 At bestyrelsen vedtager en mødeplan for efteråret 2008.  
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