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Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. juni 2009 

 
 
Referatet fra mødet d. 1. april 2009 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var enkelte kommentarer, som skal drøftes på mødet. 
 
Det rundsendte referat er vedlagt som bilag 1.1. 



Side 1 af 3 

Paderup 22. juni 2009.  

 
 
Referat af 13. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Torsdag d. 18. juni 2009 kl. 16.00 – 19.00. 

 
Afbud fra Roger Buch og Kirsten Raben Hansen. 
 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Referatet fra mødet d. 1. april 2009 blev underskrevet på 
mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Budgetopfølgning og justering af budget 2009. 

 

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og 
godkendte det justerede budget for 2009. 
Under debatten blev muligheden for at et 
kommunikationsbureau kunne hjælpe os med igen at få 
ansøgere til 6 normale klasser diskuteret. 
JB lovede at komme med et oplæg til dette på et senere 
møde. 
 

3. Lokalesituation og tilbygning (Beslutning). 

 

Bestyrelsen besluttede at vi ikke har andre muligheder end at 
gå i gang med tilbygningen, og bestyrelsen vedtog derfor 
indstillingen. 
 

4. Investering i IT-udstyr (beslutning). 

 

Bestyrelsen besluttede, at investeringen i elektroniske tavler 
sættes i gang i det kommende skoleår. Det overlades til 
ledelsen at beslutte antallet af lokaler, som udstyres med 
tavlerne i det nye skoleår. 
 

5. Administrative fællesskaber. 

 

På baggrund af det besparelsespotentiale for Paderup 
Gymnasium, som fremgår af rapporten fra PA Consulting, 
bemyndigede bestyrelsen rektor til at fortsætte 
undersøgelserne med henblik på at indgå i administrative 
fællesskaber omkring økonomi og løn & personale.    
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6. Evalueringer (Orientering). 

 

Flemming Kurdahl kommenterede det vedlagte bilag, og 
redegjorde for elevernes stigende behov for ”personlig 
nursing” evt. i form af personlige mentorer. 
Per Henriksen ønskede ført til referat, at han ønskede at 
ledelsen stillede klarere krav til lærerne vedrørende 
udfærdigelsen af studieplanerne, så kravene til eleverne i de 
enkelte fag blev tydeligere.  

 
7. Mødeplan for efteråret 2009. 

 

Følgende møder blev planlagt: 
Tirsdag den 15/9-09 kl. 17.00. 
Mandag den 9/11-09 kl. 16.30 med deltagelse i PR-møde. 
Mandag den 14/12-09 kl. 17.00. 
 

8. Orienteringer. 

 

Jan orienterede om ansættelser af nye lærere, opbygningen af 
grundforløbsklasserne samt den kommende vejledning fra 
undervisningsministeriet om kriseberedskab herunder 
forebyggelse af skoleskyderier.  
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.  

 
9. Eventuelt. 

 
 

Intet af betydning. 
 

  

 
Underskrevet på bestyrelsesmødet d.  

 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
René Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Gunhild Husum 
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Daniel Madié 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Kirsten Raben Hansen 

 
Casper Grud Nielsen 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning (Orientering). 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009. 

 
 
En ”halvårs” budgetopfølgning pr. 31. juli er vedlagt i bilag 2.1.  
På mødet udleveres en opfølgning som rækker til og med august.  
 
Budgetopfølgningerne kommenteres på mødet.  
 
 
 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningerne til efterretning 
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Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Vedtægtsændring 70-års reglen (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Bekendtgørelse om ny standardvedtægt for gymnasier. 

  

Undervisningsministeriet udstedte d. 24. juni 2009 bekendtgørelse nummer 585 om en 
ny standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse, vedlagt som bilag 3.1. 
 
Ændringen i forhold til den tidligere standardvedtægt vedrører den hidtidige § 6, stk. 2, 
ifølge hvilken ingen kunne udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år. 
  
Den nye bekendtgørelse indebærer, at de gældende vedtægtsbestemmelser om alders-
grænse på 70 år for udpegning til bestyrelsen udgår af standardvedtægten. Bestemmel-
sen udgår ikke automatisk af skolens vedtægter, idet bestyrelsen selv ved et vedtægts 
tillæg (der ikke skal godkendes af Undervisningsministeriet) skal ændre § 6, stk. 2, så 
70-årsgrænsen ophæves.  
 
Bestyrelsen kan vælge at ændre vedtægterne med det samme – eller bestyrelsen kan 
vælge at vente til vedtægterne af anden grund skal ændres. Der er ingen tidsfrist – men 
hvis vedtægterne skal ændres af anden grund, så skal 70-årsgrænsen også udgå. Andre 
vedtægtsændringer end ophævelse af 70-årsgrænsen skal stadig forhåndsgodkendes af 
UVM.  
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen beslutter at vente med at ændre vedtægterne til det bliver nødvendigt 

på grund af 70-års grænsen eller af anden grund.  



BEK nr 585 af 24/06/2009 Gældende 
Offentliggørelsesdato: 26-06-2009 
Undervisningsministeriet   

    
Bilag 1 
Bilag 2 
Bilag 3 

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 

I medfør af § 3, stk. 2, og § 55 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, fastsættes følgende: 

Standardvedtægter 

§ 1. Vedtægten for en institution for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der ikke har status som 
voksenuddannelsescenter, skal være i overensstemmelse med standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den 
offentlige forvaltning, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

§ 2. Vedtægten for en institution for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der har status som 
voksenuddannelsescenter, skal være i overensstemmelse med standardvedtægt for voksenuddannelsescentre, jf. bilag 2 til denne 
bekendtgørelse. 

§ 3. I bilagene til denne bekendtgørelse markerer: 
1) Kantet parentes […], at institutionen selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten 

skal vedrøre. 
2) Krøllet parentes {…}, at institutionen kan undlade den pågældende tekst, jf. dog § 4. 

§ 4. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parentes § 6, stk. 2, 2.-3. pkt., medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det 
er fastsat i vedtægtens § 4, stk. 2, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, jf. § 5. 

Stk. 2. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parenteser i § 12, stk. 2 og 3, og § 16 medtages kun i vedtægten for 
institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 12, stk. 1, at der skal vælges en næstformand. 

Stk. 3. Indholdet af standardvedtægternes krøllede parenteser i § 20, stk. 2, i standardvedtægten i bilag 2 medtages kun i 
vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 3, stk. 1, at institutionen i overensstemmelse med dens 
udbudsgodkendelser og lovgivningen endvidere kan udbyde gymnasiale uddannelser. 

§ 5. Ved selvsupplering forstås, at de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i 
forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der 
ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering. 

Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer. 

§ 6. For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der er sammenlagt med andre institutioner, 
herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bruges standardvedtægternes § 2, § 3 og kapitel 8 med de fornødne tilpasninger. 

§ 7. For en privat gymnasieskole, et privat hf-kursus eller et privat studenterkursus, der overgår til at være en selvejende 
institution efter loven, jf. lovens § 3, stk. 3, bruges standardvedtægternes § 2 og kapitel 8 med de fornødne tilpasninger. 

§ 8. Det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer, jf. standardvedtægternes § 4, stk. 1 og 2, kan fraviges, jf. lovens § 16, stk. 8. 

Oplysninger på institutionens hjemmeside 

§ 9. For institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal 
gældende vedtægter med vedhæftede bilag og bestyrelsesmedlemmernes navne på en lettilgængelig måde være oplyst på 
institutionens hjemmeside på internettet. 

Ikrafttrædelse 

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst
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§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for godkendelse af vedtægter efter denne dato. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 991 af 3. oktober 2006 om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. ophæves. 

§ 11. Vedtægter udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 991 af 3. oktober 2006 om standardvedtægt for 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal først ved førstkommende vedtægtsændring 
bringes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. I vedtægter omfattet af stk. 1 bemyndiges bestyrelsen til ved et vedtægtstillæg at ophæve vedtægtens § 6, stk. 2, hvorefter 
ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldt 70. år. Vedtægtstillægget skal være i overensstemmelse med bilag 3 til denne 
bekendtgørelse. 

Undervisningsministeriet, den 24. juni 2009 

P.M.V. 
Lars Mortensen 
Styrelseschef 

/ Henrik Thode

Bilag 1
Standardvedtægt for gymnasieskoler og hf-kurser inden for den offentlige forvaltning (2009) 

Vedtægt for [Institutionens navn] 
Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 
§ 1. [Institutionens navn] er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [Kommunens navn, 
regionens navn], og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Institutionens CVR-nummer er [Nummeret]. 
§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved [Hidtidig navn som amtskommunal institution] overgang fra at være en 
amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen. {[Eventuelle navneændringer efter overgangen 
til selveje anføres].} 
§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. 
Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter. 
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket 
virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af 
undervisningsministeren. 
{Stk. x1. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative 
opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v.} 
{Stk. x2. Institutionens formål er endvidere efter undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling, jf. § 4 i lov om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.} 
Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-10] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to 
medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. 
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 
1) [Et bestemt antal 4-8] udefrakommende medlemmer: 
[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. 
Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er 
selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2.-3. pkt., medtages i vedtægten]. 
1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 
2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. 
Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 
3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne 
tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. 
Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. 
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende 
medlemmer af bestyrelsen. 
Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, 
grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. 
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Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med 
uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt 
uddannelseskvalitet. 
§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. 
Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning 
dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, 
senest en måned inde i sin funktionsperiode.} 
Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal 
hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. 
Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget 
som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt 
medlem for den resterende del af funktionsperioden. 
Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 
§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. 
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt 
sigt samt godkender budget og regnskab. 
§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige 
tilskud. 
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer 
gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 
§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål 
og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige 
tilskud og øvrige indtægter under ét. 
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov 
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn. 
§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen 
efter indstilling fra lederen. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at ansætte og afskedige institutionens 
øvrige personale, jf. § 14, stk. 3. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om 
pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen. 
§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov 
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. 
Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 
§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}. 
Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder 
årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. 
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes 
ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme 
afgørende. 
Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning 
kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der 
ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 
Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller 
oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, 
hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, 
kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 
§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. 
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne 
om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 
§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge: 
1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med 
angivelse af muligheder for delegering. 
2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og 
budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik. 
3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens 
drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 
4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, 
rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 
5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 
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6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og 
afvigelser herfra. 
7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision. 
Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i 
forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens 
kompetence. 
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er 
tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen. 
Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse 
§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. 
Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og 
planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. 
Kapitel 6: Tegningsret 
§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens 
næstformand}. 
Kapitel 7: Regnskab og revision 
§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret. 
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 
Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at 
revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor. 
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en 
årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks 
godkendt af bestyrelsen. 
Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af 
årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af 
bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Kapitel 8: Formue og nedlæggelse 
§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. 
Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 
§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 
§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra [Dato]. {Den siddende 
bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af Undervisningsministeriet den 
[Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.} 
Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre 
det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag. 
{Stk. 3. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med 
sammenlægninger].} 
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer. 
[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er 
formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.] 
Ved sammenlægninger mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende 
institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse formuleres således for hver af de deltagende institutioner: 
Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om 
vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende 
institutioners navne]. 
[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er 
formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.] 

Bilag 2
Standardvedtægt for voksenuddannelsescentre (2009) 

Vedtægt for [Institutionens navn] 
Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 14 
Tirsdag d. 15. september 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Resultatløn målopfyldelse 2008-2009. (Orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Rapport om realisering og målopfyldelse 2008-2009 

 
Ifølge resultatlønskontrakten for rektor for skoleåret 2008-2009 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 4.1. De nævnte målopfyldelser i rapporten er 
dem, som bestyrelsesformanden har besluttet efter dialog med rektor. 
 
Den samlede målopfyldelse er 96 % 
 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager rapporten og målopfyldelsen til efterretning 
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d. 14. august 2009.  
 
Rapport vedr. realisering af mål i resultatlønskontrakt for rektor ved Paderup 
Gymnasium for skoleåret 2008-2009. 
 
Indledning 
Institutionsstyrelsen har i brev af 1. juli 2008 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatløns-
kontrakt med rektor. Bestyrelsen for Paderup Gymnasium besluttede indsatsområderne på sit 
møde d. 20. oktober 2008, og kontrakten, gældende for perioden fra 1. august 2008 – 31. juli 
2009, blev indgået mellem bestyrelsesformanden og rektor d. 27. oktober 2008.  
 
I det følgende gennemgås målopfyldelsen for de enkelte resultatmål. 
 
Fra kontrakten: 
 
Obligatorisk indsatsområde, Studieparathed.  
 
Til dette indsatsområde knyttes 3 resultatmål: 
 
1. Gennemførelse af uddannelsen - og forbedringer i forhold til tidligere. 
Den samlede netto-gennemførelsesprocent for årgang 2006 skal være på samme niveau eller 
bedre end for årgang 2005 og tidligere.  
 
2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til tidligere. 
Karaktergennemsnittet inkl. årskarakterer ved studentereksamen 2009 skal være på samme 
niveau eller bedre end gennemsnittet i 2006 og 2007.   
 
3. Skolens egne initiativer for at højne gennemførelsesprocenten. 
Skolens egne initiativer for at højne gennemførelsesprocenten skal operationaliseres med det 
mål overskueligt og meningsfyldt at kunne sammenligne år for år. 
 
Målopfyldelse: 
 
Ad. 1 
Nettogennemførelsesprocenten for årgang 2006 er pr. 12. august 2009 opgjort til 88,8 %. 
I 2008 var nettogennemførelsesprocenten 84,2 %, og gennemsnittet over de seneste ca. 10 år 
er 85 %. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
 
Ad. 2 
Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2009 er pr. 13. august opgjort til 6,8. Fordeling 
og statistik er vedlagt i bilag 1. Ved studentereksamen de 2 foregående år 2008 og 2007 var 
gennemsnittet begge år ligeledes 6,8. Kigger man på 2. decimal er der små fluktuationer: 
6,78 (2007)  –  6,82 (2008)  –  6,77 (2009). 
 
Målet vurderes at være opfyldt 80 %. 
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Ad. 3 
Bestyrelsen fik på mødet d. 18. juni 2009 en redegørelse for skolens arbejde med at forebygge 
frafald. Fra og med skoleåret 2008-2009 har skolen indført at udarbejde oversigter over de 
enkelte frafald og deres årsager, vedlagt som bilag 2. Oversigten viser ”brutto-frafald”. Ud 
over frafaldne elever er kommet nye elever til, og de to opgørelser tilsammen fører til det be-
greb ”netto-gennemførelse”, som opgjort for en elevårgangs fulde gymnasieforløb er vist i 
punkt 1. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
 
Fra kontrakten: 
 
Obligatorisk indsatsområde, Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende 
overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.  
 
Fra ministeriet vejledning: 
Formålet med indsatsområdet er især at bringe diskussionen om anvendelsen af lærernes 
arbejdstid ind i bestyrelseslokalet. 
 
Paderup Gymnasium har netop gennemført en stor spareplan, hvor et af de store områder net-
op var omlægning af lærernes arbejdstid til mere undervisningstid og færre øvrige opgaver. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål: 
 
4. Tilvejebringelse af datagrundlag.  
Resultatmålet for denne kontraktperiode er at tilvejebringe det fornødne datagrundlag til be-
lysning af Paderup Gymnasiums aktuelle situation efter implementeringen af spareplanerne, 
herunder belysning af et eventuelle yderligere forbedringspotentialer.  
 
 
Målopfyldelse: 
 
Ad. 4 
I bilag 3 er vist, hvordan udgifterne har været i skoleåret 2008-2009 på de vigtigste af de om-
råder indenfor ”andre opgaver for lærere”, som var en stor del af spareplanen fra december 
2007. Til sammenligning er vist de tilsvarende udgifter i skoleåret 2007-2008. Den samlede 
besparelse er på ca. 1,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med spareplanens mål på 1,75 
mio. kr. For sammenlignelighedens skyld er opgørelsen foretaget i samme beløbsniveau som 
den oprindelige udgiftsanalyse og spareplanen.   
 
Det vurderes at være begrænset, hvor meget der yderligere kan spares på ”andre opgaver for 
lærere”. Eventuelle nye besparelser vil nok i stedet skulle findes indenfor undervisningen og 
bekendtgørelsen samt lærernes aflønning i kraft af overenskomsten. Det vurderes, at noget 
sådant hverken vil være gennemførligt eller hensigtsmæssigt med den nuværende overens-
komst. Det vil stadig kræve en indsats at fastholde det opnåede udgiftsniveau på de nævnte 
områder i bilag 3, samt at undgå, at der kommer for mange nye områder til. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
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Fra kontrakten: 
 
Valgfrit indsatsområde, Effektiv institutionsdrift 
 
Paderup Gymnasium fik i det forløbne skoleår tilkendt en 5-årig overgangsperiode pga. stør-
relsen af gymnasiets tilpasningsbehov fra den amtslige finansiering til statsligt taxameter.  
Paderup Gymnasiums største og vigtigste udfordring i overgangsperioden er at få budgettet 
tilpasset til det kommende taxameter, således at Paderup Gymnasium har en sund økonomi og 
overskud på driftsbudgettet ved udgangen af overgangsperioden i 2012, samt har nedbragt 
den negative egenkapital så meget som muligt. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål. 
 
5. Budgetoverholdelse. 
Budget 2008 skal overholdes samtidig med at den negative egenkapital nedbringes yderligere 
i forhold til årsresultatet fra 2007. 
 
Målopfyldelse: 
 
Ad. 5 
Det fremgår af årsrapporten for 2008, at årets resultat på 2,5 mio. kr. var 480 tusind kr. større 
end det forventede i oktober 2008. Gymnasiets egenkapital blev for første gang positiv med 
ca. 970 tusind kr. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
 
 
Fra kontrakten: 
 
Valgfrit indsatsområde, Evaluering af projektet med aspergerklassen. 
 
Paderup Gymnasium har i august 2008 startet et 3-årigt pilotprojekt med en gymnasieklasse 
for unge med aspergers syndrom. Forsøgsbevillingen er bevilget af undervisningsministeriet, 
som har valgt evalueringsinstituttet EVA til at følge og evaluere projektet. Derforuden har 
gymnasiet fået en bevilling fra Region Midtjylland til at etablere en mentorordning og til ud 
fra praksis at beskrive eventuelle problemfelter for de unges gennemførelse. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 2 resultatmål. 
 
6. Gennemførelse af evalueringer. 
Paderup Gymnasium skal deltage i og gennemføre evalueringerne fra EVA og Region Midt-
jylland og skrive et kort resume til bestyrelsen efter det første år af projektet. 
 
7. Initiativer for resten af skolen. 
Paderup Gymnasium skal iværksætte initiativer med det formål at oplyse de øvrige elever og 
lærere om aspergers syndrom, og med det formål at lette den vigtige integration af asperger-
eleverne i skolens dagligdag og liv uden for selve undervisningen. 
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Målopfyldelse: 
 
Ad. 6 
Paderup Gymnasium afrapporterede første gang til Region Midtjylland vedr. mentorprojektet 
i starten af 2009. Afrapportering nummer 2 til Regionen samt den første store rapportering i 
ministeriets og EVA’s selvevalueringskoncept, færdiggøres i september 2009. Et kort resume 
af projektet og erfaringerne er vedlagt i bilag 4. Bilaget omtales også kort den nye asper-
gerklasse, der lige er startet i 1g. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
 
Ad. 7 
Initiativerne mht. oplysning af de øvrige elever er ligeledes omtalt i bilag 4. Resultaterne vur-
deres som så gode, at samme procedure følges mht. starten af den nye klasse. 
 
 Målet vurderes at være opfyldt 100 %. 
 
 
Fra kontrakten: 
 
Valgfrit indsatsområde, Samarbejde med andre skoler. 
 
Bestyrelsen ønsker, at Paderup Gymnasium af hensyn til fremtidssikring og effektiv udnyttel-
se af potentialer og spidskompetencer undersøger mulighederne for samarbejde med andre 
skoler i form af indgåelse i administrative fællesskaber. Der skal afklares fordele og ulemper 
for Paderup Gymnasium ved indgåelse i administrative fællesskaber, og der skal kommes 
med ideer til, hvordan fordelene kan opnås og ulemperne kan undgås. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål: 
 
8. Administrative fællesskaber 
Paderup Gymnasium skal, når der kendes mere til økonomi og rammer for administrative fæl-
lesskaber, beskrive fordele og ulemper for netop Paderup Gymnasium ved at indgå i sådanne.  
 
 
Målopfyldelse: 
 
Ad. 8 
19 gymnasier og VUC fik i foråret 2009 udarbejdet en rapport af PA-Consulting. 
Bestyrelsen fik på mødet d. 18. juni 2009 en redegørelse for anbefalingerne til Paderup Gym-
nasium. En opsummering af fordele og ulemper ved disse anbefalinger er vedlagt som bilag 5. 
Processen har gået langsommere end forventet, idet en mere præcis beskrivelse og prisover-
sigt på de mulige administrative fællesskaber ikke er klar endnu. 
 
Målet vurderes at være opfyldt 80 %. 
 
 





Oversigt over eksamensresultat
JB, 13. august 2009. 

Studentereksamen 2009

Det samlede karaktergennemsnit for alle 159 studenter er 6,8.
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8%
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18%
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18%
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Fordeling af karaktergennemsnit 2009

Det laveste gennemsnit er 2,0
Det højeste gennemsnit er 11,5

Kvartilsættet er (5,1 ; 6,8 ; 8,5 ; 11,5)

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 6,72
Med bonus er det samlede gennemsnit 6,77

Gennemsnittet var også 6,8 i både 2007 og 2008.
Opgøres gennemsnittet med 2 decimaler ser udviklingen således ud:

2007 2008 2009
6,78 6,82 6,77

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 2009.

1%

2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9 10,0-
10,9

11,0-
11,9



Bilag 2 
 

Frafaldsstatistik i skoleåret 2008/2009 
 
Opgjort pr. 31.07.09 
 
47 udmeldte elever fordelt på følgende måde: 
 
1.g 2.g 3.g Årsag I alt 

1   Efterskole 1 

2 1  Produktionsskole 3 

1   Social og sundhedsskolen 1 

4 4  Andet gymnasium STX 8 

5 4  Teknisk skole / HTX 9 

1 1 1 HF 3 

4 3  Handelsskolen / HHX 7 

3   Personlige problemer 3 

2 2  Arbejde 4 

  1 MGK 1 

 1  Udmeldt af PG pga. fravær 1 

 1  Uddannelse i forsvaret 1 

4 1  Ukendt 5 

27 18 2  47 

 



 
Elever der er optaget efter 07.08.08 i skoleåret 2008/09 
 
Opgjort pr. 31.07.09 
 
10 elever er optaget med nedenstående baggrund: 
 
 

1.g 2.g 3.g Baggrund I alt 

2   Teknisk skole / HTX 2 

3   Handelsskole / HHX 3 

1 1  Udvekslingsstudenter 2 

1   Efterskole 1 

2   Fra andet gymnasium STX 2 

9 1   10 

 
 
 



Bilag 3

Udgifter til andre opgaver for lærere

De interessante udgiftskatagorier fra analysen foretaget i efteråret 2007
er vist i kolonnen 07/08. De tilsvarende udgifter i 08/09, hvor spareplanen
har fuld effekt, er vist i næste kolonne. 
Differencen fremgår af sidste kolonne, hvor et positivt tal er en besparelse.

07/08 08/09 *

timer timer timer kroner

Eksamen sommer 6.483 4.731 1.752 560.640

Fællespulje 1.527 1.100 427 136.640

Fællestimer mm. 564 36 528 168.960

Datavejledning 1.050 0 1.050 336.000 **

Ekskursioner 791 819 -28 -8.960

Team 1.100 690 410 131.200

Efteruddannelse 1.206 515 691 221.120

PR-fm + nfm 115 115 0 0

Faste udvalg 420 109 311 99.520

Faggruppeformænd 132 132 0 0

Instrumentering 66 66 0 0

Frivillige aktiviteter 260 142 118 37.760

Kreative aktiviteter 640 401 239 76.480

Festvagter 100 100 0 0

Læsevejleder + lektiecafé 258 380 -122 -39.040

Vejledning + kursusled. 252 231 21 6.720

Orienteringer 106 36 70 22.400

3. idrætslærer 900 0 900 288.000

I alt 15.970 9.603 6.367 2.037.440

*) Opgørelsen er foretaget samme niveau som analysen og spareplanen fra 2007,
dvs. "2007‐niveau+2,7%".

**) I tilfældet datavejledning har omlægningen betydet en ekstraudgift til en pædagogisk
datasupporter, således at netto‐besparelsen på området er på ca. 100.000

Difference

Skoleår



Bilag 4. 

Oprettelse af en klasse for unge med Aspergers syndrom 
Formålet med forsøget er at give elever med Aspergers syndrom mulighed for at gennemføre en 
ordinær stx-uddannelse. De skal kunne honorere de faglige og overfaglige krav, en sådan uddannel-
se stiller og opnå den relevante faglige indsigt, almendannelse og studiekompetence. Eleverne skal 
blandt andet blive i stand til at: 
• Anvende forskellige arbejdsformer  
• Fungere i et studiemiljø hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden 

er centrale 
• Forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, dvs. medmennesker, natur og sam-

fund, og til deres egen udvikling. 
 
August 2008 startede vi en 1g klasse med 9 elever på en delt studieretning EN/MA – Fy – Sa. Flere 
af eleverne havde allerede afbrudte gymnasieforløb bag sig. Alle elever havde tidligere været på 
besøg på skolen mindst to gange, og for en del elevers vedkommende var mindst det ene af disse 
besøg individuelt, de resterende på fælles møder med repræsentanter fra lærergruppen. Dette betød, 
at første skoledag forløb stille og roligt for alle elever i klassen. 
 
Inden for den første måneds tid vejledtes to elever ud i andre tilbud, og deres videre forløb vareta-
ges nu af deres hjemkommuner. Midt i skoleåret fik vi en elev overflyttet til klassen fra HTX i Ran-
ders. 
 
I forbindelse med opstart af skoleåret 2009/10 starter endnu en elev i denne klasse. 
 
Eleverne deltager aktivt i undervisningen, som planlægges og afholdes med hensyntagen til elever-
nes specielle behov. Eleverne er glade for undervisningen, og der er en god dialog mellem elever og 
lærere. Den gode, strukturerede undervisning og det rolige undervisningsmiljø er tydeligvis noget, 
eleverne profiterer af, og de har derfor mere overskud til at deltage i skolen øvrige liv som f.eks. 
elevråd og skoleforestilling. 
 
I en gruppe af unge med Aspergers syndrom opstår der løbende problemer, som hvis der ikke hur-
tigt bliver taget hånd om dem, kan vokse sig meget store og uoverskuelige for den unge med Asper-
gers syndrom. Derfor er en vigtig del af projektet, at den enkelte elev har en fast lærer på skolen, 
som eleven er fortrolig med, og at denne lærer er specielt opmærksom på den pågældende elevs 
trivsel gennem løbende samtaler. 
 
Vores erfaring er, at der ikke er en bestemt type af problemer, der er gennemgående. Vi mener der-
for, at de løbende samtaler mellem elev og mentor er en meget vigtig del af projektet med at fast-
holde eleverne. Det er nemlig afgørende for at kunne afbøde at små problemer vokser sig store og 
uoverskuelige. 



Initiativer for resten af skolen 
Før skolestart 2008 overværede alle skolens lærere et foredrag ved Nis Christensen, skoleinspektør 
på Firkløverskolen (skole for børn og unge med Autisme og ADHD) med emnet Unge med Asper-
gers syndrom. På grundlag af dette foredrag informerede lærerteam og kontaktlærer på første skole-
dag klasserne om vores klasse for unge med Aspergers syndrom, og om hvad Aspergers syndrom 
er. Ligeledes gjorde lærerne opmærksom på, at hvis nogle elever havde spørgsmål vedrørende 
Aspergers syndrom, var de altid velkomne til at tage disse spørgsmål op i klassen sammen med læ-
rerteam/kontaktlærer.  
Vores opfattelse er, at eleverne fra klassen med unge med Aspergers syndrom er en integreret del af 
deres årgang og skolens elever. 
 
Ved skoleåret 2009/10 start er der 9 elever i vores 2g-klasse og 10 elever i vores 1g-klasse.  
 
I forbindelse med opstart af skoleåret 2009/10 blev alle skolens 1g’ere informeret omkring vores 
klasse for unge med Aspergers syndrom tilsvarende sidste år. 
 



Bilag 5. 
Samarbejde med andre skoler 
 
PA-Consulting Group bygger rapporten op omkring 4 mulige handlinger for hvert enkelt 
område:  

1. Gøre som vi plejer 
2. Lære af de andre (best practice) 
3. Indgå i administrative fællesskaber 
4. Outsource. 

 
 
Anbefalingerne til Paderup Gymnasium er i hovedtræk: 
 
- at arbejde med best practice indenfor områderne planlægning og it, hvor vi i øvrigt selv 
udgør best practice på en række områder, herunder IT-support. 

 
Denne anbefaling vurderes at indeholde udelukkende fordele. Paderup Gymnasium er i 
forvejen medlem af et velkørende administrativt fællesskab, og vores nye ordning med 
en pædagogisk supporter får meget ros i rapporten. Der kan komme ulemper, hvis IT-
supportcentret ikke fortsat udvikler sine ydelser og tiltrækker medlemsinstitutioner, og 
dette skal vi naturligvis fortsat følge nøje som medlem af styregruppen. 
 

- at undersøge nærmere, på hvilke måder man kan være tilknyttet erhvervsskolernes 
kommende indkøbsaftaler. 

 
En tilknytning til erhvervsskolernes kommende indkøbscentraler med tilhørende aftaler 
vil være en klar fordel, så længe ordningen er et tilbud at benytte fra indkøb til indkøb. 
Hvis derimod tilknytning til centralerne kommer til at indeholde en tvang til at købe 
bestemte varegrupper udelukkende gennem disse centraler, er det vores erfaring fra 
tidligere tiltag i Århus Amt, at det let kan udvikle sig til en ulempe for mindre 
institutioner, som kun har et begrænset indkøbsbudget spredt på mange forskellige 
varegrupper. 
 

- at fortsætte undersøgelserne og processen i retning af at indgå i administrative 
fællesskaber omkring løn & personale og økonomi. 
 

En tilknytning til sådanne fællesskaber kan være en fordel for Paderup Gymnasium, 
hvis fællesskaberne omfatter skoler nok til at være både at kunne løse opgaverne og 
være effektive. PA-Consulting Group vurderer, at Paderup Gymnasium vil kunne 
spare omkring 300.000 kr. årligt ved indtrædelse i 2 sådanne fællesskaber. Det vil i 



givet fald være en ulempe, at gymnasiet ikke længere vil have den fulde ekspertise til 
stede ”on site”, men til gengæld en fordel, at gymnasiet ikke længere vil være så 
sårbart i tilfælde af opsigelser, langtidssygdom eller andet blandt nøglepersonalet. Ved 
indtrædelse i et sådant fællesskab er det svært sige, hvordan de tilknyttede ulemper 
mht. nærhed kan undgås, udover at det må handle om en nøje vurdering på de enkelte 
funktionsområder, som centret vil skulle varetage. 
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Undervisningsministeriet har i brev af 10. juni 2009 i lighed med de foregående år 
bemyndiget bestyrelsen til ”at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste 
leder og institutionens øvrige ledere”, jf. bilag 6.1. Bestyrelsen skal som følge af be-
myndigelsen indgå resultatlønskontrakt med rektor og kan bemyndige rektor til at ind-
gå resultatlønskontrakter med de øvrige 3 pædagogiske ledere. I tilknytning til bemyn-
digelsen har undervisningsministeriet udsendt retningslinjer for anvendelse af resultat-
løn for ledere, jf. bilag 6.2. 
 
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-
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malt være bestyrelsesformanden eller formandskabet, der afhandler med den 
øverste leder for institutionen om fastlæggelsen og udmøntning af mål. 

 
• 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 de foregående år har undervisningsministeriet fastlagt obligatoriske ind-
satsområder. For perioden 2009-2010 er der de samme 2 obligatoriske indsatsområder, 
som for den foregående periode: 
 

• 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 6.3. 
 
Et drøftelsesoplæg til indsatsområder for Paderup Gymnasium er vedlagt i bilag 6.4  
 
Kontrakten skal ifølge ministeriets retningslinjer indgås senest d. 1. oktober. 
 
 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter og vedtager indsatsområder for skoleåret 2009- 2010. 

 
 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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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 10. juni 2009. 
 
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. 
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Bemyndigelsens økonomiske ramme for resultatløn for øverste leder:  
 
Antal årselever1/STÅ for professi-
onshøjskoler og erhvervsakademi-
er2 

Beløbsramme (aktuelt niveau) 

1-500  100.000 kr.
500-999 120.000 kr.
1000-1999 140.000 kr.
2000-4999 160.000 kr.
>5000 180.000 kr.
 
Den samlede maksimale udbetaling af resultatløn må dog ikke overstige 
25% af den enkelte øverste leders lønrammeløn inkl. varige tillæg fra 
cheflønpuljen. 
 
Det bemærkes, at beløbsrammerne grundet lønudviklingen er forhøjet i 
forhold til 2008-resultatlønsordningen til nyt 10.000 kroners interval. Da 
resultatløn ikke udgør en almindelig løndel, skal institutionerne ikke selv 
foretage pl-regulering af ovennævnte beløbsramme endsige af udmønt-
ningssummen.  
 
Det bemærkes endvidere, at der ikke er mulighed for at aftale engangs-
vederlag pensionsgivende for ledere (herunder øvrige ledere) omfattet af 
cheflønsaftalen, eller ledere (herunder øvrige ledere) ansat på vilkår sva-
rende til denne (erhvervsakademier). Cheflønsaftalen er endnu ikke un-
derskrevet af forhandlingsparterne, og resultatet kan følgelig ikke ud-
møntes. 
 
Der er imidlertid mulighed for lokalt at aftale, at resultatlønnen for øvri-
ge ledere, der ikke er omfattet af cheflønsaftalen, skal være pensionsgi-
vende. I så fald reduceres den ovenfor nævnte samlede beløbsramme 
med pensionsprocenten.  
 
I skemaet nedenfor illustreres, hvordan reduktionen foretages: 
 
Ramme Pensionspct. Reduktion af udmeldt ramme Ny ramme 
      100.000             17,1                   17.100       82.900 

 
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. 

                                                 
1 Som indberettet ved seneste årsregnskab.  
2 I perioden frem til 31. juli 2010 vil indplacering i resultatlønsordningens økonomiske 
ramme for erhvervsakademierne baseres på studenterårsværk (STÅ) for 2007, som 
senest udmeldt med ministeriets brev den 5. december 2008 vedrørende udviklingskon-
trakten. 
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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. 
 
Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutio-
nens normale bevilling. Der medfølger således ikke yderligere bevilling 
med bemyndigelsen til at anvende resultatløn. 
 
Merarbejde/særlig indsats 
Undervisningsministeriet bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale 
et engangsvederlag for eventuelt merarbejde eller en særlig indsats til 
både øverste og øvrige ledere. 
 
For øverste leders vedkommende er det bestyrelsen, som tager stilling til 
omfanget af en eventuel honorering for merarbejde eller en særlig ind-
sats. 
 
Det skal bemærkes, at der ikke uden særskilt forelæggelse for ministeriet 
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 10. juni 2009. 
 
Professionshøjskolerne har med brev af 22. september 2008 modtaget en 
særskilt bemyndigelse til honorering af merarbejde/særlig indsats og er 
således for så vidt angår merarbejde/særlig indsats ikke omfattet af nær-
værende bemyndigelse.  
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Generelt 
Opmærksomheden henledes på, at der kan være regler i overenskom-
sterne, som skal følges i forbindelse med ydelse af engangsvederlag, dvs. 
i forhold til såvel resultatlønskontrakt som merarbejde. 
 
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: mi-
chael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Karen-Iben Perelman 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. 3392 5015 
Karen-Iben.Perelman@uvm.dk 
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Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejen-
de uddannelsesinstitutioner 
 
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, erhvervsakademier samt professionshøjskoler og andre 
institutioner for mellemlange videregående uddannelser henvises til be-
myndigelse af 10. juni 2009.  
 
Med bemyndigelsen fastlægges de rammer og vilkår, inden for hvilke 
bestyrelsen uden konkret godkendelse fra ministeriet selv kan indgå afta-
ler 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 fandt i 2008 på baggrund af dialog med interes-
senterne af styringsinstrumentet det hensigtsmæssigt at foretage få juste-
ringer af det i 2007 introducerede resultatlønskoncept for at imødekom-
me ønske om at smidiggøre og forenkle ordningen yderligere. Der blev i 
den forbindelse ikke ændret ved hovedprincipperne ved konceptet. Det 
samme gør sig gældende her i 2009, idet strukturen fortsat baseres på 
obligatoriske, valgfrie samt institutionsspecifikke indsatsområder. 
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Institutioner omfattet af resultatlønsordningen 
Retningslinjerne gælder for de kontrakter, der skal være indgået pr. 1. 
august 2009 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, erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og andre institutioner for mellemlange videregåen-
de 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-
                                                 
1 Voksenuddannelsescentre omfattes under forudsætning af, at overenskomstgrundlag 
2008 falder på plads.  
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ter bør det normalt være bestyrelsesformanden eller formandskabet, der 
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. 
 
Fratræden 
Bestyrelsen bør endvidere ved kontraktindgåelsen have taget stilling til 
udbetalingsmuligheder i forbindelse med fratræden i løbet af kontraktpe-
rioden.
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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. 
 
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 skriftlighed, hvori de valgte indsatsområder beskrives, og de valgte 
mål er klart og tydeligt formuleret med veldefinerede indikatorer og må-
lepunkter. 
 
Resultatlønskontrakten skal være et-årig, og som udgangspunkt løbende 
fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år, dvs. følge skoleåret. For in-
stitutioner, der ønsker at overgå til finansår som løbeperiode for resultat-
lønsordningen, er dette imidlertid muligt. 
 
For at komme ind i den rette kadence blev der med 2008-
resultatlønsordningen givet mulighed for undtagelsesvis at tegne en kon-
trakt, der løb over halvandet år, således at resultatlønsperioden løb fra 1. 
august 2008 til 31. december 2009 – hermed vil de pågældende instituti-
oner være klar til at overgå til finansår fra 1. januar 2010. Da resultat-
lønskontrakter normalt maksimalt kan være etårige, skal resultatlønskon-
trakten være formuleret således, at der vurderes den 31. juli 2009 med 
mulighed for udbetaling af den normale maksimale ramme og igen den 
31. december 2009 med mulighed 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 eller erhvervsakademier, der har tegnet 
en halvårig kontrakt fra 1. januar 2009 til 31. juli 2009, kan ved ønske om 
overgang til finansår som løbeperiode tegne en halvårig kontrakt fra 1. 
august 2009 til 31. december 2009 med mulighed for udbetaling af 5/12 
af den normale ramme. 
 
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 
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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. 
 
 Obligatoriske indsatsområder og målepunkter.  

Indsatsområdestrukturen er således, at der er ét obligatorisk indsatsom-
råde for hver uddannelse, som institutionen udbyder, samt ét suppleren-
de obligatorisk indsatsområde gældende for alle institutioner. 
 
Det supplerende obligatoriske indsatsområde gældende for alle insti-
tutioner er:  
 
Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med 
henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.  
 
Indsatsområdet blev tilføjet i 2008 i lyset af det effektiviseringspotentiale, 
som arbejdstidsundersøgelsen fra Rambøll Management viste på de stats-
lige 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. Med udgangspunkt i 
det datagrundlag, der forudsættes tilvejebragt i skoleåret 2008/2009, til 

                                                 
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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belysning af institutionens aktuelle situation og forbedringspotentiale, 
forventer Undervisningsministeriet i de fremtidige kontrakter, at der sker 
en specifik fastsættelse af målepunkter for indsatsområdet. Der bør end-
videre 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 
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. 
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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. 

VI. Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strate-
gisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervis-
ningen. 

 
Effektiv institutionsdrift, f.eks. 

VII. 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:  
 
Antal årselever3/STÅ for professi-
onshøjskoler og erhvervsakademi-
er4 

Beløbsramme (aktuelt niveau) 

1-500  100.000 kr.
500-999 120.000 kr.
1000-1999 140.000 kr.

                                                 
3 Som indberettet ved seneste årsregnskab.  
4 I perioden frem til 31. juli 2010 vil indplacering i resultatlønsordningens økonomiske 
ramme for erhvervsakademierne baseres på studenterårsværk (STÅ) for 2007, som 
senest udmeldt med ministeriets brev den 5. december 2008 vedrørende udviklingskon-
trakten. 
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2000-4999 160.000 kr.
>5000 180.000 kr.
 
Den samlede maksimale udbetaling af resultatløn må dog ikke overstige 
25% af den enkelte øverste leders lønrammeløn inkl. varige tillæg fra 
cheflønpuljen. 
 
Beløbsrammerne er grundet lønudviklingen forhøjet i forhold til 2008-
resultatlønsordningen til nyt 10.000 kroners interval. Da resultatløn ikke 
udgør en almindelig løndel, skal institutionerne ikke selv foretage pl-
regulering af ovennævnte beløbsramme endsige af udmøntningssummen.  
 
Det bemærkes, at der ikke er mulighed for at aftale engangsvederlag pen-
sionsgivende for ledere (herunder øvrige ledere) omfattet af cheflønsafta-
len, eller ledere (herunder øvrige ledere) ansat på vilkår svarende til den-
ne (erhvervsakademier). Cheflønsaftalen er endnu ikke underskrevet af 
forhandlingsparterne, og resultatet kan følgelig ikke udmøntes. 
 
Der er imidlertid mulighed for at aftale lokalt, at resultatlønnen for øvri-
ge ledere, der ikke er omfattet af cheflønsaftalen, skal være pensionsgi-
vende. I så fald reduceres den ovenfor nævnte samlede beløbsramme 
med pensionsprocenten.  
 
I skemaet nedenfor illustreres, hvordan reduktionen foretages: 
 
Ramme Pensionspct. Reduktion af udmeldt ramme Ny ramme 
      100.000             17,1                   17.100       82.900 

 
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 
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 
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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. For 
skoler med høje udbetalingsprocenter forventer Undervisningsministeri-
et, at der er progression i det følgende års målfastsættelse.  
 
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  
Det er alene kontraktens økonomiske ramme og den endelige udbeta-
lingsprocent, som skal indberettes til Undervisningsministeriet. 
 
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. 
 
Indberetningen sendes til ISIK3@UVM.dk. Anfør ”Resultatlønsindbe-
retning” i emnefeltet. Frist herfor er den 1. september for institutioner, 
hvor resultatlønskontrakten følger skoleåret, mens fristen for institutio-
ner, hvor resultatlønskontrakten følger finansåret, er den 1. februar. In-
stitutioner, der pr. 1. januar 2010 har planlagt at overgå til finansår, bedes 
oplyse dette i deres delindberetning. 
 
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 
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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. 
 
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 
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 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 (aktuelt niveau): 
 

 Lønramme 32-39 
Merarbejde/ særlig indsats 35.000 

 
Det bemærkes, at der ikke er mulighed for at aftale engangsvederlag pen-
sionsgivende for ledere (herunder øvrige ledere) omfattet af cheflønsafta-
len, eller ledere (herunder øvrige ledere) ansat på vilkår svarende til den-
ne (erhvervsakademier). Cheflønsaftalen er endnu ikke underskrevet af 
forhandlingsparterne, og resultatet kan følgelig ikke udmøntes. 
 
Der er imidlertid mulighed for lokalt at aftale, at engangsvederlaget for 
merarbejde/særlig indsats for øvrige ledere, der ikke er omfattet af 
cheflønsaftalen, skal være pensionsgivende. I så fald reduceres det oven-
for nævnte beløb på 35.000 kr. med pensionsprocenten. Se i øvrigt reg-
neeksemplet under resultatlønsafsnittet.  
 
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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Professionshøjskolerne har med brev af 22. september 2008 modtaget en 
særskilt bemyndigelse til honorering af merarbejde/særlig indsats, som 
fortsat er gældende.  
 
Kontakt 
Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk (www.uvm.dk > 
For institutioner > Løn og ansættelse > Løn > 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 
 
                                                 
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 af 1/10/2008 om overenskomst for Lærere og 
pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv., perst. nr. 062-08,  

 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, 

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



  13 

 

                                                                                                                   
 Lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder 

grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, perst. nr. 023-08 
 Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Central-

organisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralor-
ganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) 059-08 

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

ikke gældende) 
 Stillinger som rektor ved erhvervsakademierne (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 
 

1. juli 2008 
Sags nr.: 
091.207.021 
 

 

Indikatorer for studieparathed 
 
 
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 5.4 

 

Oplæg til indsatsområder for resultatlønskontrakten 2009 – 2010. 

 

Studieparathed (obligatorisk område). 

• Gennemførelse 
• Karaktergennemsnit 

 

Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer (obligatorisk område) 

• Anvendelse af lærere til primært undervisning (fastholdelse af lave udgiftsniveau for de 
omfattede øvrige opgaver). 

• Udarbejdelse af strategi for kompetenceudvikling. 
 

Effektiv institutionsdrift. 

• Budgetoverholdelse. 

 

Stigende ansøgertal.  

• Ansøgertal i marts 2010 igen op på 6 klasser (ud over en eventuel ny aspergerklasse). 
• Indsats for at tiltrække flere, nytænke orientering overfor ansøgere osv. 

 

Bygninger. 

• Indsats ifm. overtagelse af bygninger. 
• Tilbygning, renovering.  
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Bygninger (Orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 6.1 Gymnasier får bygningstaxameter 

Bilag 6.2 Intern orientering om de nye muligheder for tilbygning 

 
Det er indarbejdet i finanslovsforslaget for 2010 at gymnasier i lighed med andre ung-
domsuddannelser kan få overdraget deres egne bygninger pr. 1. januar 2010. Under-
visningsministeriets meddelelse herom er vedlagt i bilag 6.1. Vi afventer fortsat oplys-
ninger om de præcise vilkår i overdragelsen, herunder at modtage ministeriets konkre-
te købstilbud. Derefter forestår afklaringen med undervisningsministeriet om, hvorle-
des den planlagte tilbygning og de tilkendte midler fra ministeriet indgår i overdragel-
sen.  
 
Bestyrelsen drøftede sagen på mødet d. 18. juni og besluttede, at Paderup Gymnasium 
selv kan bidrage til finansieringen af tilbygningen, under forudsætning af det økono-
miske overslag ikke ændres væsentligt. Den tilknyttede arkitekt fra Rambøll-
Årstiderne fortalte på et møde d. 18. august, at kvm-priserne for byggeri er faldet hen 
over sommeren, således at det nu ser ud til, at vi for kun en lille merpris faktisk kan få 
opfyldt næsten alle de oprindelige tilbygningsønsker fra decembermødet 2008.  
 
En kort gennemgang af mulighederne er vedlagt i bilag 6.2, som er den orientering 
lærerne fik i ugebrevet fra d. 24. august. Vi mangler stadig at se skitser og nærmere 
detaljer. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen fortsat afventer de endelige vilkår for bygningsoverdragelse og de 

konkrete byggetilbud for tilbygningen, før den endelige beslutning træffes.  



Bilag 6.1.  Fra undervisningsministeriet: 

Gymnasier, SOSU-skoler, VUC’er får lov at overtage deres egne bygninger 

31.08.2009 

Gymnasier og andre tidligere amtslige undervisningsinstitutioner får lov at 
købe deres bygninger til favorabel pris. Samtidig anvendes 1,7 milliarder 
kroner til at udbedre vedligeholdelsesefterslæb og udligne forskelle i lejemål 
og elever. 

PRESSEMEDDELELSE 

De tidligere amtslige undervisningsinstitutioner, gymnasier, hf-centre, voksenuddannelsescentre, social- og 
sundhedsskoler samt sygepleje- og radiografskoler, får nu tilbudt at købe de ejendomme, som tidligere har 
tilhørt amtskommunerne, til en samlet pris på 5 milliarder kroner. 

Regeringen søger nu Finansudvalgets tilslutning til overdragelsen i et aktstykke. Prisen på hver bygning 
bliver fastlagt efter den enkelte institutions evne til at betale. Samtidig har Undervisningsministeriet fået 
kortlagt vedligeholdelsesstandarden på samtlige de 213 ejendomme (1,6 millioner m2 areal), ligesom 
Arbejdstilsynet har været rundt at uddele smileys. Der er konstateret et vedligeholdelsesefterslæb på 800 
millioner kroner, som vil blive fratrukket prisen. 

Herudover lægges der op til at give 245 millioner kroner som overgangstilskud til institutioner i dyre lejemål 
og 500 millioner kroner til etablering af domicil i ejede bygninger. Endeligt søges om 150 millioner kroner i 
særligt tilskud til gymnasier, som kan se frem til at få flere elever, således at disse institutioner kan købe til 
en pris, der svarer til deres forventede fremtidige betalingsevne. 

I alt fradrages der 1,7 milliarder kroner af salgsprisen for konstateret vedligeholdelsesefterslæb og tilskud til 
dyre lejemål, etablering i ejede bygninger og elevstigninger. 

Bygningerne var ejet af amterne indtil 2007, hvor Undervisningsministeriet overtog dem som led i 
kommunalreformen. Overdragelsen af bygningerne til de tidligere amtslige institutioner er sidste led i 
opfølgningen på kommunalreformen. I 2007 fik de selveje og taxameterstyring, og på regeringens forslag til 
finanslov for 2010 er der afsat 900 millioner kroner til at give institutionerne bygningstaxameter, som skal 
finansiere deres huskøb og ejerskab. 

Bertel Haarder siger: 

”Det er en drøm, der går i opfyldelse: Nu består hele undervisningssektoren af selvejende institutioner med 
bygningstaxameter i stedet for ministerielt formynderi. Nu kan de selv disponere og bestemme farten på 
investeringerne. De kan selv høste gevinsten ved at have fællesfaciliteter med andre institutioner og spare 
lejemål. De kan selv satse og stifte gæld. Kort sagt: Nu er regeleriet og ansøgeriet slut på dette område, og 
incitamenterne er rigtige. Det glæder mig særligt, da det var mig, der opfandt modellen med 
bygningstaxameter i min første ministerperiode. Nu går den sin sejrsgang over hele statens område.” 

Institutionerne ser frem til at overtage bygningerne. Det giver dem en god ballast for udsving i de forskellige 
år samt mulighed for selv at udvide og tilrettelægge deres udbud med udgangspunkt i lokale behov og 
ønsker. Samtidig indebærer bygningsselvejet, at institutionerne får en bund i økonomien, som kan fungere 
som sikkerhed i forbindelse med den løbende finansielle styring. 

 



Ugebrev Uge 35, Nr. 22   

Mandag d. 24. august 2009 JB  

 
 
Tilbygning. 
Erfaringerne fra de seneste udbud af tilbygninger viser ifølge vores arkitekt, at kvadratmeterpriserne 
pga. finanskrisen nu er faldet betragteligt i forhold til det økonomiske overslag, som vi fik i juni. 
Kort fortalt betyder det nu, at vi for ”de samme penge” måske igen kan få hele den oprindelige øn-
skeliste, dvs. nye musiklokaler, et idrætslokale, og et fleksibelt auditorium. Samtidig kan renoverin-
gen i naturvidenskab omfatte lidt mere end nye bordplader, udsugning og gas, nemlig også sam-
menlægninger af små lokaler og flytninger af enkelte vægge. Nyindretning af det hidtidige store 
musiklokale til laboratorium for biologi og bioteknologi, samt nyindretning af det hidtidige lille 
musikteori-lokale og mediefagslokale til et stort mediefagslokale, er selvfølgelig også stadig med i 
planen. 
 
Kort fortalt får musik med den nye tilbygningsplan rådighed over ca. 400 kvm. undervisnings- og 
gruppespilslokaler, mod ca. 150 kvm. i dag. Dette kan lade sig gøre fordi musiks nye ”lille” teorilo-
kale i stedet for ca. 70 kvm. bliver på små 200 kvm. Ideen er så, at når der ikke er skemalagt musik, 
kan dette fleksible lokale i 2 niveauer bruges til andre ting. F.eks. drama, mediefag, filmforevisning 
, større projektarbejde/gruppearbejde i alle fag, fællestimer, diverse arrangementer og naturligvis 
forelæsninger for en årgang. Udover dette store fleksible lokale får musik et stort ca. 100 kvm. spil-
lelokale og 2 gruppespilslokaler på ca. 30 kvm. hver. Idræts nye teorilokale / motionsrum får stør-
relse af ca. et normalt klasseværelse.  
 
Repræsentanter for musik, idræt, naturfagene og mediefag er/bliver inddraget i planlægningen af 
den konkrete indretning. 
 
Tidsplanen ser i korte træk således ud: 
 
Oktober 09:  Renovering og ombygning i naturfagsområdet. 
November 09: Licitation over samlet pakke med tilbygning og nyindretning af de gamle 

musiklokaler. 
Februar 10:  ”Første spadestik” til tilbygningen. 
Oktober 10:  Tilbygningen står færdig til indflytning 
November 10: Påbegyndelse af indretning af de gamle musiklokaler til biologilaborato-

rium og mediefag. 
 
Scanning af avisartikler.  
Vores og alle andre gymnasiers aftale med Copydan indebærer ikke ret til at indscanne og digitalt lagre artik-
ler fra aviser og dagblade. Det er blevet klart i en afgørelse i en konkret sag, hvor en lærer havde scannet en 
aviskronik og anvendt den i en eksempel-opgave. Eksempel-opgaven kom på emu’en og blev dermed offent-
lig tilgængelig, hvilket rettighedshaveren opdagede og sagen startede.  
 
Hytteture. 
I denne uge starter hytteturene for 1g-klasserne og deres lærerteam. 1b: tir-ons, 1d: ons-tor, 1c: tor-fre. 
 
Kursus o.l.  
Mandag d. 24.8: JB, JA 
Tirsdag d. 25.8:  PH 
Onsdag d. 26.8:  KS, MJ, Sk, PH, BM 
Torsdag d. 27.8: KS, MJ, Sk, SJ 
Fredag d. 28.8:   KS, MJ, Sk, AA 
 
Mærkedage 
Fødselsdag i uge 35: Ingen. 
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Finanslovsforslag for 2010 (orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 7.1 Fakta om forslag til finanslov 2010. 

 
Regeringens forslag til finanslov for 2010 (FFL10) blev offentliggjort d. 25. august 
2009.  I bilag 7.1 er vedlagt en kort oversigt over forslagets indhold for gymnasieom-
rådet, udarbejdet af Gymnasieskolernes Rektorforening. Den endelige finanslov for-
ventes af regeringen vedtaget medio december 2009. 
 
Finanslovsforslaget for 2010 indeholder en samlet direkte nedskæring på ca. 1.060 kr. 
pr. elev, hvilket for Paderup Gymnasium svarer til en budgetreduktion på ca. ½ mio. 
kr.  
 
Dertil kommer, at pris- og lønudviklingen ikke kompenseres på det niveau, som løn-
ningerne stiger med i overenskomstperioden. Dette betyder for Paderup Gymnasium 
skønsmæssigt en ikke-finansieret merudgift på yderligere ½ mio. kr. Overgangsord-
ningens aftrapning i 2010 er for Paderup Gymnasiums vedkommende på ca. ½ mio., 
således at kompensationen falder fra ca. 1,5 mio. i 2009 til ca. 1,0 mio. i 2010.  
 
Samlet set kan Paderup Gymnasium imødese en indtægtsreduktion i 2010 på skøns-
mæssigt ca. 1,0 mio. kr. i forhold til 2009, plus en ufinansieret merudgift på 0,5 mio. 
kr. pga. pris- og lønudviklingen. Den samlede virkning kan derfor pt. skønnes til ca. 
1,5 mio. kr. Hertil kommer så en mulig tvungen opsparing i form af afskrivning på 
bygningerne, men det har vi endnu ikke set præcise udmeldinger om. 
 
Bestyrelsen får på mødet d. 9. november en nærmere vurdering af situationen i 2010, 
forud for behandling og vedtagelse af budgettet på decembermødet. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orientering til efterretning.  



 
 
 
 
 
 
 
Fakta om forslag til finanslov 2010 (FFL10) 
 
Den 25. august fremsatte regeringen forslag til finanslov 2010. Forslaget indeholder de 
forventede besparelser på undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret i forbindelse med  

• implementeringen af administrative fællesskaber 
• effektivisering af indkøbsområdet 
• digitalisering af SU 

 
 
Rammen 
De væsentligste ændringer på rammen er: 
 

  2010 2011 2012 

Administrative 
fællesskaber -75,1 -87,3 -87,3 
Indkøbseffektivisering -5 -6,9 -8,1 
Digitalisering af SU -6,5 -2,8 -2,8 
I alt -86,6 -97 -98,2 
*Note: For 2011-2012 er der tale om estimerede beløb 

 
Derudover er der følgende mindre ændringer på den samlede ramme: 
 

• Afkortning af eksamensperioden medfører en samlet besparelse på 5 mio. kr.  
• Der er indarbejdet et tilskud til betaling for brug af studieadministrative systemer 

på 6 mio. kr. Tilskuddet udmøntes på fællesudgiftstaxameteret. 
• Udmøntning af seniorbonusordningen medfører, at der tilføres 3,9 mio. kr. på 

rammen i 2010 og 3,7 mio. i 2011. Ordningen slutter med udgangen af 2011. 
 
I 2010 er der altså en samlet besparelse på 81,7 mio. kr. i forhold til 2009. 
 

 
Takster 
På taksterne er der følgende ændringer, når der er taget højde for pris- og 
lønreguleringen og omlægning af finansieringen af pædagogikum: 
 

Uddannelse 

Undervisnings- 

takst 

Færdiggørelses- 

takst 

Fællesudgifts- 

takst I alt 

International 
Baccalaureate 233 -26 -933 -726 
Pre International 
Baccalaureate 233   -933 -700 

Studenterkursus 867 151 -906 112 

stx -102 -26 -933 -1.061 
Team Danmark 4-
årigt forløb 30 -26 -846 -842 

2-årigt hf 103 48 -1.168 -1.017 
 

 



 
 
Følgende takster er angivet pr. årselev for 2010: 
 
Stx: 
Undervisningstaxameteret:  55.300 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret:  14.300 kr. 
Fællesudgiftstaxameteret:  7.500 kr.  
Bygningstaxameter:  8.700 kr.  
Indvendig vedligeholdelse:  1.500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres 
bygninger 1. januar 2010) 
 
2-årigt hf  
Undervisningstaxameteret:  61.500 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret: 9.700k kr. 
Fællesudgiftstaxameteret: 9.500. kr. 
Bygningstaxameter:  9.700 kr. 
Indvendig vedligeholdelse:  1500 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres 
bygninger 1. januar 2010) 
 
Finansieringen af pædagogikum 

Omlægningen af finansieringen af pædagogikum fra 1. august 2009 medfører en 
yderligere takststigning i 2010 på ca. 335 kr. pr. årselev. Det særskilte taxameter til 
pædagogikum er 143.000 kr. pr. kandidat i 2010. 
 
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Undervisningsministeriets 
hjemmeside 
http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/Tilskud/Takstkatalog.as
px 
 
Brobygning- og introduktionskurser 

Der ydes fortsat tilskud til brobygning- og introduktionskurser. Tilskuddet er fordelt på de 
forskellige taxametre og er her opgjort pr. årselev. 
 
Introduktionskurser 

Undervisningstaxameter: 41.800 kr. 
Fællesudgiftstaxameter: 7.400 kr. 
Bygningstaxameter: 6.000 kr.  
 

Brobygning 

Undervisningstaxameter: 43.200 kr. 
Fællesudgiftstaxameter: 7.400 kr. 
Bygningstaxameter: 6.000 kr.  

 
 
Pris- og lønregulering 
Pris- og lønreguleringen er på 1,6%. Reguleringen indeholder en modregning på -0,6%, 
fordi reguleringen i 2009 var sat for højt. Rektorforeningen har gjort 
Undervisningsministeriet opmærksom på, at lønudviklingen i OK08 stiger mere end pris- 
og lønreguleringen. Dette forhold står dog ikke til at ændre, da pris- og lønreguleringen 
gælder for hele statens område.  
 
 
Grundtilskud 
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede fra 2009, så basistilskuddet 
fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution. Uddannelsestypestilskud udgør 1,75 mio. for 
første uddannelse og 0,25 for den anden. Disse tilskud er ikke pris- og lønregulerede. 
 
Udkantstilskud er ændret fra at udgøre maksimalt 2,3 mio. kr. pr institution til maksimalt 
2,4 mio. kr. 



 
 
Øget anvendelse af it 
I foråret 2009 lancerede Undervisningsministeriet og Finansministeriet budgetanalysen 
’Øget anvendelse af it’. Analysen medfører ingen reduktioner i 2010. I 
budgetoverslagsårene forventer ministeriet en reduktion på 27 mio. kr. årligt når 
besparelsen er fuldt indfaset i 2013. Reduktionen skal ses i lyset af, at der i første 
omgang vil blive tilført midler til nye it-investeringer centralt. Læs mere om analysen 
http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/AIT.aspx 
 
FFL elektronisk version 

Forslag til finanslov 2010 kan hentes her http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ffl10a2.pdf. 
Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på 
side 1655.  Paragraffen for grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på 
side 1672. 

  
 
Liv Faden 
26. august 2009 
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Orienteringer 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 8.1 Oversigt over klassestørrelser 

Bilag 8.2 Orientering om Influenza A 

Bilag 8.3  

 
Klassestørrelser. 
I bilag 8.1, som uddeles på mødet, er en oversigt over klassestørrelser på alle 3 årgan-
ge. Oversigten er udarbejdet umiddelbart efter første officielle tælledato, som i år er d. 
8. september.  
 
Influenza A. 
Paderup Gymnasium har orienteret alle elever mundtlig og skriftligt om forholdsregler 
i forhold til Influenza A. Orienteringen, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, 
er vedlagt i bilag 8.2.  
 
Elektroniske tavler. 
Tidsplanen ser pt. således ud, at de første elektroniske tavler sættes op i naturfagsloka-
lerne og i 2g’s lokaler i efterårsferien og ugerne derefter. Naturfagslokalerne bliver i 
forvejen renoveret, delvist som følge af arbejdstilsynets påbud om nye bordplader og 
udsugning, og ved den lejlighed er det oplagt at sætte de nye tavler op. 
 
Psykisk arbejdsmiljø. 
I disse uger udarbejdes rapporteringen til arbejdstilsynet om effekterne af handlings-
planen fra januar måned. Hvis resultaterne er klar inden bestyrelsesmødet, får bestyrel-
sen en orientering. Umiddelbart vurderet tegner resultaterne meget positive. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 



Beskyt dig selv og andre mod 

Influenza A (H1N1)

Særlige risikogrupper
Du skal være særligt opmærksom på influenza, hvis du har nedsat lungefunktion, astma, hjerte- 
kar sygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar. I så fald skal du kontakte din læge, hvis du selv  
eller én i din husstand får influenza. 

Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, 
bør også kontakte lægen.

Influenza A (H1N1) er et nyt virus, der på kort tid er blevet udbredt til det meste af verden. 
I langt de fleste tilfælde giver den nye influenza milde symptomer, der er overstået efter få dage. 
Alligevel er det vigtigt at begrænse smitten. 

Læs mere om Influenza A (H1N1) på www.sst.dk

Vask hænder ofte
Influenzavirus sætter sig let på hænderne og spreder sig  
via håndtryk og overflader som dørhåndtag. Vask derfor 
ofte hænderne med sæbe. 

Host eller nys i ærmet 
Influenza smitter gennem virus i små dråber fra hoste,  
nys og lignende. Dæk derfor mund og næse når du hoster 
eller nyser. Brug et en-gangs-lommetørklæde eller dit  
ærme i stedet for din hånd. 

Bliv hjemme, hvis du er syg
Influenza spreder sig let på skoler, arbejdspladser og i  
institutioner. Kontakt lægen pr. telefon i stedet for at  
møde op i venteværelset. 



Til alle elever og ansatte 
d. 18. august 2009   

 
Influenza A. 
 
Generelle oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet:  

• Den nye influenza A er generelt ikke mere alvorlig i sit forløb end almindelig vinterinfluenza.  
• Elever og ansatte, der udvikler influenzasymptomer fra influenza A (H1N1), bør blive hjemme.  
• Smitterisikoen anses for at være til stede i mindst 7 døgn efter sygdommens start. Hvis elever eller 

lærere har haft influenza, bør der derfor gå mindst 7 døgn fra sygdommens start, til de deltager i 
skolens aktiviteter, og de skal have været raske og symptomfrie i mindst 24 timer.  

• Elever og ansatte skal oplyse skolen om det, hvis de får konstateret smitte med influenza A.  
• Elever og lærere, der får influenzasymptomer på hytteture, bør sendes hjem. Indtil hjemsendelse skal 

de om muligt have eget værelse og mindst mulig kontakt med de øvrige deltagere.  
• Hvis der er flere tilfælde af influenza på hytteturen, bør embedslægen kontaktes med henblik på råd 

om turens videre gennemførelse.  
• Behandling med Tamiflu tilbydes kun patienter, hvis de tilhører en af risikogrupperne.  
• Forebyggende behandling med Tamiflu tilbydes kun tætte kontakter til influenzapatienter, hvis 

kontakten tilhører en risikogruppe. 

Risikogrupper 
Personer med hjerte-lungesygdomme, herunder alvorlig astma, diabetes (sukkersyge), nyresygdom, svækket 
immunsystem, meget svær fedme (BMI > 40) har forhøjet risiko for mere alvorlig sygdom. Endvidere har 
gravide en lidt højere risiko for alvorlig sygdom. 
  
Influenzasymptomer 
Feber > 38, ondt i hovedet, muskelsmerter, udtalt sygdomsfølelse, træthed, hoste, ondt i halsen.  
  
Hvordan smitter influenza 
Influenza smitter ved dråber/aerosoler samt ved direkte og indirekte kontakt. 
Ved host eller nys dannes dråber med infektionsmateriale. Ved nedfald af disse kan smitte overføres ved 
kontaktsmitte via hænder eller forurenet udstyr. Håndhygiejne (håndsprit eller håndvask med vand og sæbe) 
afbryder denne smittevej. 
Der gives følgende råd om hygiejne – se bagsiden (den ophængte plakat): 
·         Vask hænder 
·         Undgå at hoste og nyse ud i rummet og på andre 
·         Brug engangslommetørklæder. 
 
Flere oplysninger 
Man kan se flere informationer og holde sig løbende ajour på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  
www.sst.dk. 
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