




 

Paderup d. 30. august 2010.  

 
Indkaldelse til 21. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Tirsdag d. 7. september 2010 kl. 17.00 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
 

Der vil være let spisning undervejs i mødet. 
 
 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning 

3. Finanslovsforslag 2011 

4. Resultatløn målopfyldelse 09-10 

5. Resultatløn indsatsområder 10-11 

6. Mødekalender efterår 2010  

7. Orienteringer 

8. Eventuelt 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 31. august 2010 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. juni 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. juni 2010 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.2 Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. maj 2010 
 
 
Referatet fra mødet d. 14. juni 2010 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der er var ingen kommentarer, og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og 
underskrift. 
 
Referatet fra mødet d. 4. maj er vedlagt til fornyet underskrift, da eksemplaret fra 
sidste møde er bortkommet i posten. 
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Paderup 16. juni 2010.  

 
 
Referat af 20. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Mandag d. 14. juni 2010 kl. 17.00 – 18.15. 

 
Fraværende:  Roger Buch og Kasper Fuhr Christensen  
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Referatet fra mødet d. 4. maj 2010 blev underskrevet på 
mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Budget 2010. 

 

Det nye fremlagte budget for 2010 bygger på det kendte 
elevtal i de nye klasser. Budgettet bygger desuden på den 
forudsætning, at vi ikke skal betale dækningsbidrag til 
Randers Kommune for 2010 (bilag vedr. dette blev uddelt på 
mødet). I forhold til tidligere budgetter har vi også måttet 
konstatere, at udbetaling af overtimer ved afslutningen af 
dette skoleår bliver større end forventet bl.a. på grund af 
barselsvikariater, som er blevet læst som overtimer. 
Der er på skolen både fra ledelsens og medarbejdernes side 
meget fokus på, at overarbejdet holdes på et rimeligt niveau. 
Bestyrelsen vedtog det nye budget for 2010. 
 

3. Landsoversigt over resultater og egenkapital 2009. 

 
Jan orienterede kort om oversigten, som bestyrelsen tog til 
efterretning. 
    

4. Varslede besparelser på busruter. 

 

Jan orienterede om sagen. Andreas kunne oplyse, at 
regionens økonomi var forbedret, og man kunne derfor 
forvente efter forhandlinger med Randers kommune, at der 
stadig vil være bustransport for vores oplandselever, måske i 
form af en slags ”skolebusser”. 
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5. Udbud af kinesisk på gymnasier. 

 

Jan fremlagde et notat med oplysninger om status for kinesisk 
som 2. fremmedsprog på landets gymnasier.   
Bestyrelsen besluttede, at vi skal følge udviklingen på dette 
område nøje fremover.  

 
6. Orienteringer. 

 
Jan orienterede om indgåelsen af administrative fællesskaber 
og udviklingen i vores tilbygning. 
 

7.         Eventuelt.  

Kasper havde bedt om, at bestyrelsen kiggede på 
mødeplanen igen, idet Kasper ikke kunne deltage på nogle 
af de nuværende mødetidspunkter. Bestyrelsen ønskede, 
at Kasper fremsendte alternative datoer, som bestyrelsen 
kunne kigge på ved næste møde. 
Sluttelig besigtigede bestyrelsen nybyggeriet. 
  

 

  

 
Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 7. sept. 2010 

 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
René Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Andreas Steenberg 

 
Kasper Fuhr Christensen 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Jonas Bruun Kjærsgaard 

 
Casper Grud Nielsen 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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Paderup 6. maj 2010.  

 
 
Referat af 19. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Tirsdag d. 4. maj 2010 kl. 17.00 – 19.00. 

 
Fraværende:  Andreas Steenberg og Kasper Fuhr Christensen  
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Referatet fra mødet d. 25. marts 2010 blev underskrevet på 
mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Konstituering af ny bestyrelse. 

 
Karsten Pedersen blev valgt som formand med applaus. 
 

3. Finansiering af bygningskøb. 

 

Jan orienterede om den endelige finansiering, hvor 
renteswap’en på 18 mio. i Nordea blev lukket med en rente på 
3,9%. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med 
finansieringen. 
    

4. Undervisningsmiljøevaluering. 

 

Jan orienterede kort om resultatet af undersøgelsen, som 
bestyrelsen tog til efterretning og gav udtryk for, at vi kunne 
være glade for resultatet. 
     

 
5. Mødeplan for resten af 2010. 

 

Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan: 
Mandag den 14. Juni kl. 17.00 
Tirsdag den 7. Sept. kl. 17.00 
Tirsdag den 2. Nov. Kl. 17.00 
Torsdag den 16. Dec. Kl. 17.00  

 
6. Orienteringer. 

 
Jan orienterede om de forventede nyansættelser af lærere.  
Roger forhørte sig om mulighederne for, at Paderup 
Gymnasium på et tidspunkt kunne tilbyde kinesisk som et 
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muligt 2. Fremmedsprog. Jan lovede at undersøge 
erfaringerne fra skoler, som allerede tilbyder dette, samt 
mulighederne for at finde lærerkræfter til faget. 
 

7.         Eventuelt.  

Bestyrelsen besigtigede byggepladsen  

  

 
Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 14. juni. 2010 

 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
René Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Andreas Steenberg 

 
Kasper Fuhr Christensen 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Jonas Bruun Kjærsgaard 

 
Casper Grud Nielsen 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 31. august 2010 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning 2010 (orientering og drøftelse).  

 

Bilag 2.1 Budgetopfølgning 2010.  

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.2 Brev ang. dispositionsbegrænsning for 2010 
 
 
I bilag 2.1 er vedlagt en budgetopfølgning, foretaget pr. 31. juli 2010. 
Budgetopfølgningen kommenteres på mødet. 
 
Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det reviderede budget bestyrelsen vedtog 
på mødet i juni 2010. 
 
Ministeriet udsendte d. 30. juni 2010 brev om dispositionsbegrænsning eller 
tilskudsreduktion på 1 % af budgettet for 2010. Ministeriet har d. 31. august meddelt, 
at denne udgift regnskabsmæssigt skal føres i budgettet for 2011, jf. bilag 2.2. 
 
 

 
Rektor indstiller 

 At bestyrelsen drøfter budgetopfølgningen for 2010. 
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Til bestyrelserne for: 
 
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
Institutioner for almengymnasial uddannelse 
Voksenuddannelsescentre 
Erhvervsakademier 
Professionshøjskoler mv. 
Medie- og Journalisthøjskolen 
Ingeniørhøjskoler 
Frie grundskoler 
Efterskoler 
Private gymnasier og studenterkurser 
Folkehøjskoler 
Husholdnings- og håndarbejdsskoler 
Produktionsskoler 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 
Øvrige udbydere af uddannelser finansieret ved tilskud fra Undervis-
ningsministeriet 
 
 
 
 
 
 
Dispositionsbegrænsning vedrørende bevillinger på finansloven 
2011 - den regnskabsmæssige behandling  
 
I brev af 30. juni 2010 orienterede Undervisningsministeriet om, at fi-
nansministeren har udstedt to dispositionsbegrænsende cirkulærer vedrø-
rende begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på 
finansloven for 2010 og dispositionsbegrænsning for 2010 vedrørende 
Barselsfonden. 
 
Det fremgår af brevet, at der hverken i de materielle love eller på finans-
loven er hjemmel til med virkning for finansåret 2010 at nedsætte stats-
tilskud til uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets foran-
ledning har finansministeren derfor tiltrådt en dispensationsansøgning 
fra de to cirkulærer, der indebærer, at udmøntningen af dispositionsbe-
grænsningen udskydes til finansåret 2011.  
 
Regnskabsmæssig behandling 
Som følge heraf skal institutionerne regnskabsmæssigt indregne de be-
løbsmæssige konsekvenser af begrænsningen i årsrapporten for 2011. 
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Det forhold at grundlaget for reduktionen sker på baggrund af udbetalte 
tilskud i finansåret 2010 er uden betydning for tidspunktet for den regn-
skabsmæssige indregning. 
 
Institutionen skal derfor ikke i årsrapporten for 2010 hensætte den for-
ventede beløbsmæssige konsekvens af dispositionsbegrænsningen og 
foretage modregning i resultatopgørelse i de modtagne tilskud i 2010.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Køber 
Kontorchef 
Direkte tlf. 3392 5943 
Henrik.Koeber@uvm.dk 
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d. 31. august 2010 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finanslovsforslag for 2011 (orientering). 

 

Bilag 3.1 

Vedlagte bilag: 

Orientering fra undervisningsministeriet 

Bilag 3.2 Fakta om forslag til finanslov 2011. 

 
Regeringens forslag til finanslov for 2011 (FFL11) blev offentliggjort d. 24. august 
2010.  I bilag 3.1 er vedlagt det medfølgende orienteringsbrev fra undervisningsmini-
steriet til almengymnasiale uddannelser. I bilag 3.1 er vedlagt en kort oversigt over 
forslagets indhold for gymnasieområdet, udarbejdet af Gymnasieskolernes Rektorfor-
ening. Den endelige finanslov forventes af regeringen vedtaget sidst på efteråret 2010. 
 
Finanslovsforslaget for 2011 indeholder en samlet direkte nedskæring på ca. 1,1 % af 
det samlede budget, hvilket for Paderup Gymnasium svarer til en tilskudsreduktion på 
ca. 440.000 kr. Der er heri forudsat, af at pris- og lønudviklingen kan holdes nede på 
de 1,1 %, som regeringen forventer for 2011. I forhold til budget 2011 skal dette for-
stås sådan, at når budgettet er lavet ville indtægtssiden have været ca. ½ mio. kr. stør-
re, hvis ikke finansloven havde sænket taksterne. 
 
Udover dette nedtrappes overgangsordningstilskuddet fra ca. 1 mio. i 2010 til ca. ½ 
mio. i 2011. 
 
Paderup Gymnasium er i øjeblikket ved at analysere de overordnede virkninger for 
budget 2011 af forventede ændringer i elevtal, klassetal, lønudgifter osv. Bl.a. det sti-
gende elevtal forventes at have en positiv effekt på budgettet for 2011, men størrelsen 
heraf er det i skrivende stund for tidligt at sige noget om. Et skøn over effekten af disse 
ændringer vil være klar til bestyrelsesmødet sammen med en overordnet og foreløbig 
forventning for det samlede budget 2011. 
 

 
Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Økonomi- og 

koncernafdelingen 

 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. 3392 5000 

Fax 3392 5567 

E-mail uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr. 20-45-30-44 

24. august 2010 

Sags nr.: 

146.58G.031 

  

 

  

Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2011 

 

Regeringens Forslag til Finanslov for finansåret 2011 (FFL11) er offent-

liggjort den 24. august 2010. Den endelige Finanslov for 2011 forventes 

vedtaget medio december 2010.  

 

1. Takstudvikling 

Nedenstående tabeller viser takstudviklingen for almengymnasiale ud-

dannelser fra 2011 til 2014 i forhold til 2010. 

 

Tabel 1: Takstudvikling 2011-2014 for undervisningstaxameter 

ekskl. pris- og lønregulering 

 

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 

Stx  -0,7 -1,4 -2,0 -4,0 

Toårig Hf -1,2 -1,5 -2,2 -4,1 

 

Tabel 2: Takstudvikling 2011-2014 for færdiggørelsestaxameter 

ekskl. pris- og lønregulering 

 

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 

Stx  -1,1 -2,0 -2,5 -4,5 

Toårig Hf -1,5 -2,4 -2,9 -4,9 

 

Tabel 3: Takstudvikling 2011-2014 for fællesudgiftstaxameter ekskl. 

pris- og lønregulering 

 

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 

Stx  -3,1 -4,4 -5,1 -7,2 

Toårig Hf -3,9 -5,1 -5,8 -7,9 
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Tabel 4: Takstudvikling 2011-2014 for bygningstaxameter ekskl. 

pris- og lønregulering 

 

Uddannelse 2011 2012 2013 2014 

Stx  -0,6 -1,2 -1,9 -3,8 

Toårig Hf -0,6 -1,2 -1,9 -3,8 

 

Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret i forhold til 2010 med 

1,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger til den generelle 

pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011. Bygningstaxametre er pris- og 

lønreguleret med -3,1 pct. svarende til Finansministeriets forventninger 

til pris- og lønudviklingen på anlægsområdet. 

 

Nedenstående afsnit redegør for elementerne i takstudviklingen samt 

øvrige nye initiativer. 

 

2. Nye initiativer  

Generelt effektiviseringskrav 

Der er udmøntet et effektiviseringskrav på alle taxametre på 0,6 pct. i 

2011, 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem. For almengymnasiale 

uddannelser svarer det til 42,4 mio. kr. i 2011, 88,7 mio. kr. i 2012 og 

138,0 mio. kr. i 2013 og frem. 

  

Omstillingsreserve i 2014 

Der er etableret en omstillingsreserve i 2014 til omprioriteringer og nye 

initiativer på ministerområdet. Omstillingsreserven er etableret ved takst-

reduktioner på 2 pct. i 2014 svarende til 144,6 mio. kr. for almengymna-

siale uddannelser. 

 

Mere ambitiøs anvendelse af it 

Gennem projektet om Mere ambitiøs anvendelse af it skal der ske en 

effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange for at frigøre mid-

ler til bl.a. pædagogisk it. Effektiviseringspotentialet for almengymnasiale 

uddannelser er udmøntet ved nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret 

med 1,2 pct. i 2011, 1,9 pct. i 2012, 1,9 pct. i 2013 og 2,2 pct. i 2014 og 

frem. Takstnedsættelserne svarer til 8,2 mio. kr. i 2011, 13,1 mio. kr. i 

2012, 14,0 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014. 

 

Statens elevkvoteordning 

Til finansiering af den tværministerielle kompensationsordning vedrø-

rende elevkvoterne i staten er undervisningstaksterne reduceret med 0,1 

pct. svarende til 4,0 mio. kr. i 2011. Ministeriet har orienteret om ordnin-

gen i brev af 26. maj 2010, j.nr. 140.64G.031. 
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Udmøntning af tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 

Undervisningsministeriet udsendte 30. juni 2010 brev (j.nr. 052.35G.011) 

om tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010 samt en yderligere tilskudsreduk-

tion til finansiering af underskuddet i Barselsfonden. Tilskudsreduktio-

nen udmøntes først i begyndelsen af 2011, hvor hele reduktionen på én 

gang modregnes i en tilskudsudbetaling. 

 

Tilskudsreduktionen beregnes som et nominelt beløb, og den indgår 

derfor ikke på finanslovforslaget for 2011 som en takstnedsættelse, bevil-

lingsreduktion eller lignende. En ny tekstanmærkning (nr. 203) giver 

hjemmel til at foretage denne tilskudsreduktion, men herudover fremgår 

tiltaget ikke af FFL11. De anførte takster og tilskudsniveauer er således 

gældende for tilskudsberegningen for 2011. 

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takst-

udviklingen på FFL11 

Administrative fællesskaber og obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøt-

te og effektivisering af vejledning om Statens Uddannelsesstøtte 

Den resterende del af effektiviseringspotentialet i forhold til administra-

tive fællesskaber og indfasningen af SU-digitaliseringen medfører en re-

duktion af fællesudgiftstaxameteret på ca. 1,5 pct. fra 2010 til 2011. 

 

Statens indkøbsprogram 

Indfasningen af fase 2-3 i statens indkøbsprogram medfører yderligere 

takstreduktioner af undervisningstaksten på under 0,1 pct. fra 2010 til 

2011.  

 

Indfasningen af fase 4 i statens indkøbsprogram medfører yderligere 

takstreduktioner af færdiggørelsestaksten på ca. 0,5 pct. fra 2010 til 2011. 

 

Øvrige 

Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en 

samlet effekt på under 0,1 pct. fra 2010 til 2011.  

 

4. Yderligere information 

Det elektroniske takstkatalog findes på www.uvm.dk/takst.  

 

Finanslovforslaget for 2011 kan læses i sin helhed på Økonomistyrelsens 

hjemmeside www.oes-cs.dk/bevillingslove. Bevillinger til Undervis-

ningsministeriets område står på finanslovens § 20.    

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 
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Maja Gjern 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5635 

Maja.Gjern@uvm.dk 
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Fakta om forslag til finanslov 2011 (FFL11)  
 
  

Den 24. august fremsatte regeringen forslag til finanslov 2011.  
 

Rammen 
De væsentligste ændringer på rammen er: 
 

  2011 2012 2013 2014 

Generelt effektiviseringskrav -42,4 -88,7 -138,0 -138,0 
Mere ambitiøs anvendelse af it -8,2 -11,0 -14,0 -15,4 
Statens elevkvoteordning -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 
Administrative fællesskaber -12,3 -12,3 -12,3 -12,3 
Indkøbseffektivisering -4,4 -4,7 -4,7 -4,7 
Digitalisering af SU -1,9 -3,1 -3,1 -3,1 

Omstillingsreserve -144,6 

Reduktioner vedr. FFL11 -73,3 -123,8 -176,1 -322,1 
  
1 pct. tilskudsreduktion vedr. 2010 -65,9  
Barselsfondregulering vedr. 2010 -14,4  
Reduktioner i 2011 vedr. 2010 -80,4 0,0 0,0 0,0 
  

Reduktioner i 2011 i alt -153,7 -123,8 -176,1 -322,1 
 

 
Udover de allerede kendte ændringer vedrørende administrative fællesskaber, indkøb og 
digitalisering af SU, er der følgende ændringer på den samlede ramme vedrørende 
FFL11 og budgetoverslagsårerne: 
 

• Generelt effektiviseringskrav, hvor alle taxametre reduceres med 0,6 pct. i 2011 
svarende til 42,4 mio.kr. Effektiviseringskravet tages af alle taxametre og vokser 
til 138,0 mio.kr. i 2014. 

• I foråret 2009 lancerede Undervisningsministeriet og Finansministeriet 
budgetanalysen ’Øget anvendelse af it’. Analysen medførte ingen reduktioner i 
2010. Gennem projektet Mere ambitiøs anvendelse af it skal der ske en 
effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange for at frigøre midler til 
bl.a. pædagogisk it. Effektiviseringspotentialet er udmøntet ved at nedsætte 
fællesudgiftstaxameteret med 1,2 pct. i 2011 svarende til 8,2 mio.kr. 
Reduktionen vokser til 15,4 mio.kr. i 2014. 

• Til finansiering af de tværministerielle kompensationsordninger vedrørende 
elevkvoterne i staten reduceres undervisningstaksterne med 0,1 pct. svarende til 
4,0 mio.kr. i 2011 og frem. 

• Der er etableret en omstillingsreserve i 2014, hvor taksterne reduceres med 2 
pct. svarende til 144,6 mio.kr. 
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Dertil kommer følgende reduktioner i 2011 vedr. 2010: 
 

• Udmøntning af tilskudsreduktion på 1 pct. for 2010, svarende til 65,9 mio.kr. 
• Barselsregulering vedr. 2010 svarende til 14,4 mio.kr. 

 
Se cirkulære vedrørende dispositionsbegrænsninger vedr. 2010 her 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132495 

 
I 2011 er der altså en samlet besparelse på 153,7 mio. kr. i forhold til 2010. 
 
Frem mod 2014 vokser reduktionen til ca. det dobbelte idet der indføres en 
omstillingsreserve på 2 pct. (144,6 mio.kr.) i 2014 – en reserve som der endnu ikke er 
taget stilling til, hvad skal bruges til. 
 
 
Takster 
På taksterne er der følgende ændringer, når der er taget højde for pris- og 
lønreguleringen: 
 

Uddannelse 
Undervisnings- 
takst 

Færdiggørelses- 
takst * 

Fællesudgifts- 
takst** 

Bygnings- 
udgiftstakst I alt 

International 
Baccalaureate -408 -52 -282 -30 -773 
Pre International 
Baccalaureate -408   -282 -30 -721 

Studenterkursus -540 -121 -434 -25 -1.121 

stx -408 -52 -282 -30 -773 
Team Danmark 
4-årigt forløb -369 -39 -192 -30 -630 

2-årigt hf -676 -53 -404 -99 -1.233 

3-årigt hf -275 -106 -404 -99 -885 
Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår 
**Fællesudgiftstaksten er tilrettet efter kontakt til UVM, da FFL11 og takstkatalog ikke tager højde 
for AIT reduktionen  

 
 
Disse takster indeholder kun de på FFL11 indarbejdede reduktioner. Det vil sige, at der 
ikke er taget højde for dispositionsbegrænsningen fra 2010 i takstændringerne.  
 
Som det fremgår af tabellen er der forskel på, hvordan stx og hf rammes. Årsagen til 
dette er pt. under afklaring i Undervisningsministeriet. 

 

Følgende takster er angivet pr. årselev for 2011: 
 
Stx: 
Undervisningstaxameteret:  55.500 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret:  14.100 kr. 
Fællesudgiftstaxameteret:    7.300 kr.  
Bygningstaxameter:    8.400 kr.  
Indvendig vedligeholdelse:    1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres 
bygninger 1. januar 2011) 
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2-årigt hf  
Undervisningstaxameteret:  61.500 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret:   9.600 kr. 
Fællesudgiftstaxameteret:   9.200 kr. 
Bygningstaxameter:    9.300 kr. 
Indvendig vedligeholdelse:    1.400 kr. (kun for skoler der ikke overtager deres 
bygninger 1. januar 2011) 
 
Finansieringen af pædagogikum 

Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2011 er 143.600 kr. pr. kandidat. 
 
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Undervisningsministeriets 
hjemmeside 
http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Finanslov%20og%20tilskud/Tilskud/Takstkatal
og.aspx 
 
 
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: 42.000 kr. 
Fællesudgiftstaxameter:    7.000 kr. 
Bygningstaxameter:          5.800 kr.  
 

Brobygning 

Undervisningstaxameter: 43.400 kr. 
Fællesudgiftstaxameter:    7.000 kr. 
Bygningstaxameter:          5.800 kr.  

 
 
Pris- og lønregulering 
Pris- og lønreguleringen er på 1,1 pct. på alle taxametre med undtagelse af 
bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med minus 3,1 pct. 
 
 
Grundtilskud 
Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede fra 2010, 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 ligeledes uændret og udgør maksimalt 2,4 mio. kr. pr institution. 
 
 
FFL elektronisk version 
Forslag til finanslov 2011 kan hentes her http://www.oes-
cs.dk/bevillingslove/ffl11a2.pdf. Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til offentlige 
gymnasier og hf-kurser starter på side 1678.  Paragraffen for grundtilskud til offentlige 
gymnasier og hf-kurser starter på side 1695. 

  
 

Kirstine Kjemtrup 
26. august 2010 
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d. 31. august 2010 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Resultatløn målopfyldelse 2009-2010. (Orientering). 

 

Bilag 4.1 

Vedlagte bilag: 

Rapport om realisering og målopfyldelse 2009-2010 

 
 
Ifølge resultatlønskontrakten for rektor for skoleåret 2009-2010 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 94 % 
 
 
 

 
Bestyrelsesformanden indstiller: 

 At bestyrelsen tager rapporten og målopfyldelsen til efterretning 
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Oversigt over eksamensresultat

JB, 3. august 2010. 

Studentereksamen 2010

Det samlede karaktergennemsnit for alle 125 studenter er 7,0.

Med 2 decimaler har udviklingen været således

2007 2008 2009 2010
6,78 6,82 6,84 6,99

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

Kvartilsættet er (5,7 ; 7,0 ; 8,4 ; 11,1)

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

Uden bonus er det samlede gennemsnit 6,99
Med bonus er det samlede gennemsnit 7,05

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 2010.

3%
5%

6%

17%
18%

20%

15%

11%

5%

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-
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11,0-
11,9

Fordeling af karaktergennemsnit 2010

Bilag 4.1 
Side 7 af 13 
7. september 2010

21. møde 
Side 26 af 52



Bilag 2

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 og 09/10, hvor spareplanen

begge skoleårene har fuld effekt, er vist i de næste kolonner. 

I sidste kolonne er vist differencen mellem de 2 seneste skoleår. 

07/08 08/09 09/10

timer timer timer kroner

Eksamen sommer 6.483 4.731 5.432 -701 -224.320 1)

Fællespulje 1.527 1.100 1.165 -65 -20.800

Fællestimer mm. 564 36 180 -144 -46.080

Datavejledning / webmaster 1.050 0 200 -200 -64.000 2)

Ekskursioner 791 819 1.078 -259 -82.880

Team 1.100 690 580 110 35.200

Efteruddannelse 1.206 515 909 -394 -126.080 3)

PR-fm + nfm 115 115 115 0 0

Faste udvalg 420 109 74 35 11.200

Faggruppeformænd 132 132 110 22 7.040

Instrumentering 66 66 66 0 0

Frivillige aktiviteter 260 142 214 -72 -23.040

Kreative aktiviteter 640 401 400 1 320

Festvagter 100 100 75 25 8.000

Læsevejleder + lektiecafé 258 380 306 74 23.680

Vejledning + kursusled. 252 231 245 -14 -4.480

Orienteringer 106 36 145 -109 -34.880

3. idrætslærer 900 0 0 0 0

I alt 15.970 9.603 11.294 -1.691 -541.120

Opgørelsen er foretaget samme niveau som analysen og spareplanen fra 2007,

dvs. "2007-niveau+2,7%".

Umiddelbart viser tallene at i forhold til besparelsen på 1,8 mio. fra 07/08 og til 08/09 er forbruget nu

steget med ca. 0,5 mio. i 09/10. Der kan knyttes forklaringer til de største afvigelser, se næste side.

Difference 08/09 - 09/10

Skoleår
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1) Eksamen sommer.

Det er ministeriet, der hvert år lægger planen for anvendelse af gymnasiets lærere som censorer, 

og gymnasiet selv har ikke indflydelse på det overordnede omfang. 

Censorbelastningen var lav i 08/09 og tilsvarende høj i 09/10. Den bliver usædvanlig lav i 10/11.

Årsagen til den store besparelse på 1.700 timer  fra 07/08 til 08/09 var (udover fluktuationen  i censor-

belastningen) at gymnasiet som et led i spareplanen skar ned på udgifterne til terminsprøver og årsprøver.

Denne besparelse er fortsat fastholdt.

2) Webmaster

Gymnasiet har oprettet en webmasterfunktion fra skoleåret 09/10 som et led i skolens synlighed 

og profilering.

3) Efteruddannelse

Omfanget af efteruddannelse har de senere år været lavt, både før og efter sparerunden i 2007. 

I 08/09 var omfanget usædvanlig lavt. Ledelsen betragter det som en god ting for gymnasiets udvikling at

 efteruddannelsen er steget i moderat omfang og er på vej mod et mere normalt niveau.

 En ny politik for efteruddannelse og kompetenceudvikling er vist i næste punkt.
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Orienteringsaften for mulige kommende elever og deres forældre. 

Foreløbigt program 

”Velkomstkomite” af rektor og elever. 

19.30‐20.00:   Fælles velkomst i kantinen ved rektor. 
   Fællesfag præsenteres kort – gerne krydret visuelt el. lignende undervejs 
   Festligt indslag (musik el. skuespil fra skoleforestillingen) 

20.05‐20.35:  Runde 1 – elever sørger for at guide i den rigtige retning 

20.40‐21.10:  Runde 2 ‐ elever sørger for at guide i den rigtige retning 
– samtidig (hvis man ikke ønsker at benytte sig af runde 2) mulighed for snak med 
studievejledere/elever/rektor, og høre om valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag i 
kantineområdet  

21.15‐21.30   Mulighed for at stille spørgsmål til studievejledere/lærere/ledelse i kantinen. 
  Mulighed for at høre om 2. sprogvalg og om valg af kunstnerisk fag. 

21.15‐21.45:   Fælles afslutning i kantinen med to konferenciers (elever) 
   Præsentation af skolens øvrige tilbud. 
   Afrunding ved rektor 

   
RUNDE 1+2 
Studieretningerne opdeles i de fire områder:  
naturvidenskabelig, sproglig, samfundsvidenskabelig og kunstnerisk 
 
1.g hjemstavn: sproglig gruppe 
Naturfagsområdet: Naturvidenskabelig gruppe 
2.g hjemstavn: Samfundsvidenskabelig gruppe 
3.g hjemstavn el. under: kunstnerisk gruppe 
 
I hver gruppe foregår nu følgende: 

Første ca. 10 minutter: 
Præsentationsvideo af gruppens fælles indhold, men også lidt specifikt med om de enkelte studieretninger 
Oplæg om gruppens fælles indhold ved nogle lærere/elever. 
 
De sidste ca. 15 minutter:  
De enkelte studieretningsfag præsenterer sig selv i tilstødende faglokaler ved nogle lærere/elever 
I præsentationerne skal elever medvirke i videst muligt omfang. Det skal også være muligt for de 
kommende elever og deres forældre at besøge flere af fagene.  
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Bilag 5. 

Køb af skolens bygninger og skolens tilbygning. 

Skolen modtog endelig et købstilbud fra Undervisningsministeriet den 14/1-10. Vi opfattede 

købstilbuddet som favorabelt, da den endelige købspris lå under vores forventninger, idet 

ministeriet mod vores forventning havde fratrukket midler til vedligeholdelse. Prisen for skolens 

bygninger, som omfatter selve skolebygningen, bygningen udlejet til Firkløverskolen samt 

pedelboligen, endte med beløbet kr. 17.249.467. 

Man kan ikke umiddelbart fastsætte hvor stor en del af denne pris, der dækker købet af 

Firkløverskolens bygninger. Ser man på det ud fra en arealmæssig betragtning udgør denne 

bygning ca. 9% af det samlede areal på skolen incl. kælder, hvilket vil give en pris på ca. 1,5 million. 

Da den samlede pris for bygningerne er fastsat ud fra en betalingsevnemodel, har lejeindtægten 

fra Firkløverskolens bygning været med til at hæve den samlede pris, idet denne lejeindtægt jo 

hæver det restbeløb, som vi kan betale på et lån, når vedligeholdelsesudgifterne er fratrukket. 

Forestiller man sig derfor, at Firkløverskolens bygning slet ikke havde eksisteret, ville prisen på 

skolen være faldet med ca. 2,7 million.  

Begge priser må man opfatte som rimelige for en bygning på 911 m2. I ministeriets prisberegning 

indgik en husleje på kr. 360.220. Efter vores køb af bygningerne har vi lavet en ny lejekontrakt med 

Randers Kommune, hvor lejen i 2010 er fastsat til kr. 441.208. Forhøjelsen af lejen er først og 

fremmest begrundet i leje af grund til de pavilloner, som Firkløverskolen har opsat, men også i 

almindelige prisreguleringer. I lejekontrakten er opsigelsesvarslet fastsat til 1 år til et skoleårs 

start. 

Etableringen af skolens tilbygning forløber planmæssigt. Det samlede økonomiske overslag lyder 

på kr. 12.042.179 baseret på prisen fra licitationen. I dette overslag indgår et beløb på kr. 969.566 

til uforudseelige udgifter. UBST betaler kr. 3.291.323, så skolens forventede udgift bliver kr. 

8.750.856. 

Den samlede udgift til køb af skolen og tilbygningen bliver derfor på 26 millioner, som er 

finansieret med dels et lån på 17 mill. på en såkaldt 30-årig renteswap lån med en rente på 3,9% i 

Nordea samt et lån på 4 mill. i NordeaKredit med en rente på 2,0% + rente på indskudsbeviser i 

Nationalbanken. De sidste 5 mill. tages fra skolens opsparede midler. 

Vores arkitektfirma Årstiderne har ansvaret for at følge byggeriet, men naturligvis følger vi også 

selv byggeriet tæt. Peter Winther og Per Ahm Sørensen deltager i jævnlige byggemøder, hvor de 

involverede firmaer er repræsenteret. 

Tilbygningen forventes stadig færdig i december 2010.       
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Indsatsområder 2010-2011 (Beslutning). 

 

Bilag 5.1 

Vedlagte bilag: 

Bemyndigelse, formål og koncept for resultatløn 10-11. 

Bilag 5.2 Indikatorer for studieparathed 10-11. 

Bilag 5.3 Oplæg til indsatsområder for Paderup Gymnasium 10-11. 

 
 
Undervisningsministeriet har i brev af 17. juni 2010 i lighed med de foregående år 
bemyndiget bestyrelsen til ”at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste 
leder og institutionens øvrige ledere”. I bilag 5.1 er vedlagt bemyndigelsen og ret-
ningslinjerne udstedt af ministeriet. Bestyrelsen skal som følge af bemyndigelsen ind-
gå resultatlønskontrakt med rektor og kan bemyndige rektor til at indgå resultatløns-
kontrakter med de øvrige 3 pædagogiske ledere. I tilknytning til bemyndigelsen har 
undervisningsministeriet udsendt retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere, 
jf. bilag 6.2. 
 
Det fremgår af bemyndigelsen og retningslinjerne at: 
 

• Indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder er obligatorisk. 
 
• Ved kontraktindgåelse med den øverste leder drøfter bestyrelsen både aftalens 

økonomiske ramme, indsatsområder/mål og indikatorer.  
 

• Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen.  
 
• Kompetencen til at indgå resultatlønskontrakter for institutionens øvrige ledere 

bør normalt så vidt muligt videredelegeres til institutionens øverste leder. 
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Ligesom for de foregående år har undervisningsministeriet fastlagt obligatoriske ind-
satsområder. For perioden 2010-2011 er der 3 obligatoriske indsatsområder for almene 
gymnasier: 
 

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

 
• Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever. 

 
• Studieparathed. 

 
Ministeriets uddybning af indsatsområdet studieparathed er vedlagt som bilag 5.2. 
 
Et drøftelsesoplæg til indsatsområder for Paderup Gymnasium er vedlagt i bilag 5.3  
 
Kontrakten skal ifølge ministeriets tidsfrister indgås senest d. 1. oktober. 
 
 
 
 

 
Bestyrelsesformanden indstiller: 

 At bestyrelsen drøfter og vedtager indsatsområder for skoleåret 2010- 2011. 
 
 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. 
 
 

21. møde 
Side 34 af 52



 

  
 
BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ RESULTAT-
LØNSKONTRAKT SAMT RETNINGSLINJER HER-
FOR 
 
1. BEMYNDIGELSE, FORMÅL OG KONCEPT .................................. 2 

Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt ......................................... 2 
Formål med resultatlønskontrakten ........................................................... 2 
Resultatlønskonceptet – samme koncept som seneste år, men 
evaluering forud for maj 2011 ..................................................................... 3 

2. INDHOLD AF RESULTATLØNSKONTRAKTEN .......................... 3 
Indsatsområder .............................................................................................. 3 
Måling af indsatsområder - generelt ........................................................... 4 
Rammer og anbefalinger for måling af de konkrete indsatsområder .... 4 
Fratræden ....................................................................................................... 6 

3. ØKONOMISKE RAMMER ..................................................................... 6 
Generelt .......................................................................................................... 6 
Specifikt for institutioner som udbyder AMU, HF-enkeltfag, FVU, 
AVU og ordblindeundervisning ................................................................. 7 
Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig 
indsats ............................................................................................................. 7 
Pension ........................................................................................................... 8 

4. ØVRIGE RAMMER, VILKÅR OG ANBEFALINGER .................... 8 
Form og varighed.......................................................................................... 8 
Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten ................................ 8 
Indberetning til Undervisningsministeriet ................................................. 9 
Undervisningsministeriets tilsyn ................................................................. 9 
Offentliggørelseskrav ................................................................................. 10 
Resultatlønskontrakter for øvrige ledere ................................................. 10 
Tidsfrister ..................................................................................................... 10 

5. YDERLIGERE INFORMATION OG 
KONTAKTOPLYSNINGER ..................................................................... 10 

Kontaktpersoner ......................................................................................... 11 

Bilag 5.1 
Side 1 af 12 
7. september 2010

21. møde 
Side 35 af 52



1. BEMYNDIGELSE, FORMÅL OG KONCEPT 
 
Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt 
Undervisningsministeriet bemyndiger hermed bestyrelsen for hver af de 
adresseredei institutioner til at indgå resultatlønskontrakt med institutio-
nens øverste leder og institutionens øvrige ledere normeret i lønramme 
32 eller højere.ii

 
  

Indgåelse af resultatlønskontrakt med øverste leder er obligatorisk. Hvis 
helt særlige omstændigheder gør, at institutionen ikke finder det muligt at 
udarbejde en resultatlønskontrakt, skal dette samt årsagen hertil medde-
les Undervisningsministeriet senest en måned før fristen for indgåelse af 
kontrakten. 
 
Undervisningsministeriet bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale 
et engangsvederlag for eventuelt merarbejde eller en særlig indsats til 
både øverste og øvrige ledere. 
 
For skoler med en grundskoleafdeling, kan ledere ved grundskoleafdelin-
gen ikke omfattes af denne ordning. 
 
Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anven-
de resultatløn og engangsvederlag. 
 
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. 
 
Formål med resultatlønskontrakten 
De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: 
 

• understøttelse af dialogen mellem bestyrelse og ledelse om for-
mulering af væsentlige kort- og langsigtede mål 

• synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og 
resultater – over for medarbejdere, elever/studerende og omver-
den 

• at være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontrak-
tens mål i organisationen 

• understøttelse af centrale uddannelsespolitiske målsætninger 
 
Formålene kan yderligere understøttes gennem fokus på samme strategi-
ske mål i resultatlønsaftaler med institutionens øvrige ledere og lønfor-
handlinger med øvrige medarbejdere. 
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Resultatlønskonceptet – samme koncept som seneste år, men eva-
luering forud for maj 2011 
Siden resultatlønsordningens introduktion på Undervisningsministeriets 
område i 2000 er ordningen løbende blevet revideret og udbygget. I for-
hold til de seneste års retningslinjer er der i nærværende bemyndigelse 
ikke tale om en ændring af det overordnede koncept. 
 
Forud for udsendelse af bemyndigelse og retningslinjer i maj 2011, for-
ventes det at tage konceptet op til revision. Det vil bl.a. ske på baggrund 
af, at ministeriet indhenter og evaluerer en tilfældigt udvalgt stikprøve af 
kontrakter med udløb hhv. 31. juli og 31. december 2009. Desuden mod-
tager ministeriet i den sammenhæng gerne input fra institutionerne. 
 

2. INDHOLD AF RESULTATLØNSKONTRAKTEN 
 
Indsatsområder 
Resultatlønskontrakterne skal fokusere på de strategiske indsatsområder, 
som bestyrelsen har valgt at prioritere særligt i institutionslederens arbej-
de det kommende år. 
 
Rammerne for bestyrelsens udvælgelse af indsatsområder er givet gen-
nem følgende hhv. gennemgående obligatoriske-, uddannelsesspecifikke-, frivillige- 
samt institutionsspecifikke indsatsområder. 
 

Bestyrelsen skal inddrage følgende 2 gennemgående obligatoriske ind-
satsområder: 

A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: 

 
A1: ”Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster 
med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering” 
A2: ”Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og ele-
ver/studerende” 
 

Afhængigt af institutionens udbud af uddannelser skal bestyrelsen ind-
drage en eller flere af følgende indsatsområder: 

B. Uddannelsesspecifikke indsatsområder: 

 
B1: ”Studieparathed” for institutioner med stx, htx, hhx og hf    
B2: ”Gennemførelse af aktivitet for medarbejdere fra virksomheder med under 20 
ansatte” for institutioner med AMU 
B3: ”Gennemførelse af AMU-aktivitet” for institutioner med AMU i tilknyt-
ning til social- og sundhedsuddannelser   
B4: ”Prøvefrekvens” for institutioner med AVU 
 
C. Frivillige indsatsområder
Bestyrelsen skal udvælge mindst 2 af de 7 følgende indsatsområder: 

:  
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C1: Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/de studerendes/kursisternes faglige 
niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på ar-
bejdsmarkedet. 
C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø. 
C3: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt 
styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. 
C4: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder 
lærerkvalificering. 
C5: Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål. 
C6: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde 
m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen. 
C7: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder 
administrative fællesskaber. 
 

Hver institution skal vælge 1-2 institutionsspecifikke indsatsområder. 
Disse kan vælges blandt de frivillige indsatsområder ovenfor, eller de kan 
være helt andre indsatsområder, som bestyrelsen finder relevante. 

D. Institutionsspecifikke indsatsområder 

 
Måling af indsatsområder - generelt 
For de udvalgte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål 
for lederens indsats. Målene skal være præcise og gennemskuelige, så det 
også er tydeligt og forståeligt for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af 
kontrakten evalueres. 
 
Det anbefales at vægte hvert mål, så særligt prioriterede mål har større 
prioritering for den samlede målopfyldelse og udbetalingsprocent. 
 
Såfremt bestyrelsen ønsker fokus på en langsigtet målsætning, som 
strækker sig over flere år, er der intet til hinder for dette. I kontrakten må 
et sådant mål da opdeles, så der fastsættes delmål i overensstemmelse 
med kontraktperioden. Vurderingen af målopfyldelse i den enkelte kon-
trakt kan kun afhænge af mål eller delmål opnået i kontraktperioden. Der 
kan ikke ”spares op” eller udbetales på forhånd” af næste års ramme. 
Det bør angives i kontrakten, hvis et mål er et delmål af en langsigtet 
målsætning. 
 
Rammer og anbefalinger for måling af de konkrete indsatsområder 
Generelt anbefaler Undervisningsministeriet, at lederens indsats i så vidt 
muligt omfang vurderes på baggrund af objektive og systematisk indsam-
lede data, herunder data som institutionen i forvejen tilvejebringer, fx til 
ressourceregnskabet.  
 
Inden for dette udgangspunkt har bestyrelsen vide rammer for at be-
stemme, hvordan lederens indsats skal måles i kontrakten. Herunder 
følger dog konkrete rammer og anbefalinger for hvert af de obligatoriske 
indsatsområder. 
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Ad A1: ”Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskom-
ster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering” 
Det anbefales at overveje, hvorvidt indsatsen skal måles i forhold til dif-
ferentierede forberedelsesfaktorer og/eller mere principiel tilstedeværel-
se: 
 
 Differentierede forberedelsesfaktorer.  

Indsatsen kan måles på, hvorvidt der lokalt aftales forberedelsesfak-
torer, som er mere målrettet de enkelte læreres behov – fx således, at 
der differentieres mellem nyuddannede og mere erfarne lærere, fag-
niveauer, forskellige undervisningshold eller parallelhold. 

 Mere principiel tilstedeværelse. 
Indsatsen kan måles på, at en andel af øvrige opgaver, herunder for-
beredelse, løses på skolen i et vist antal timer med mindre andet er 
aftalt med lederen. Dette dokumenteres enten i institutionernes loka-
le aftaler eller ved lederens praksis. 

 
Bestyrelsen kan med fordel lade institutionens indberetning til ressource-
regnskabet om lærernes arbejdstid indgå i grundlaget for vurderingen af 
lederens indsats. 
 
Ad A2: ”Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og ele-
ver/studerende” 
Indsatsområdet gælder fravær for både lærere og elever/studerende samt 
elever/studerendes frafald. Resultatlønskontrakten skal forholde sig til 
alle tre aspekter af indsatsområdet. Undervisningsministeriet anbefaler, at 
bestyrelsen vurderer, hvorvidt institutionens indberetning til ressource-
regnskabet om elevfravær, ansattes sygefravær og elevers frafald kan ind-
gå i grundlaget for vurdering af lederens indsats. Institutioner med hand-
lingsplaner for øget gennemførelse skal inddrage handlingsplanen som 
måleværktøj. 
 
Bestyrelsen kan med fordel lade institutionens indberetning til ressource-
regnskabet om elevfravær, ansattes sygefravær og elevers frafald indgå i 
grundlaget for vurderingen af lederens indsats. 
 
Ad B1: ”Studieparathed” 
Målingen af indsatsområdet skal følge retningslinjerne i bilaget ”Indika-
torer for studieparathed”. 
 
Ad B2 og B3: ”Gennemførelse af aktivitet for medarbejdere fra virksomheder med 
under 20 ansatte” og ”Gennemførelse af AMU-aktivitet”  
Lederens indsats bør måles via institutionens egen registrering af aktivi-
tet. Bestyrelsen kan med fordel lade institutionens indberetning til res-
sourceregnskabet om AMU-aktivitet indgå i grundlaget for vurderingen 
af lederens indsats. 
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Ad B4: ”Prøvefrekvens” 
Indikatoren måles ved antallet af kursusdeltagere, der aflægger prøve. 
Bestyrelsen kan med fordel lade institutionens indberetninger til ressour-
ceregnskabet om optag/tilgang samt eksamensresultater indgå i måle-
grundlaget. 
 
Fratræden 
Bestyrelsen bør ved kontraktindgåelsen have taget stilling til udbeta-
lingsmuligheder i forbindelse med fratræden i løbet af kontraktperioden. 
 

3. ØKONOMISKE RAMMER 
 
Bemyndigelsens økonomiske ramme for resultatløn for øverste leder:  
 
Antal årselever1/STÅ for profes-
sionshøjskoler og erhvervsakade-
mier2

Maksimal 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 ikke overstige 25% 
af den enkelte øverste leders lønrammeløn inkl. varige tillæg fra chefløn-
puljen. 
 
Da resultatløn ikke udgør en almindelig løndel, skal institutionerne ikke 
selv foretage pl-regulering af ovennævnte beløbsramme endsige af ud-
møntningssummen.  
 
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. 
 
Institutionen skal afholde udgifterne til resultatløn inden for institutio-
nens normale bevilling. Der medfølger således ikke yderligere bevilling 
med bemyndigelsen til at anvende resultatløn. 
 

1 Som indberettet ved seneste årsregnskab.  
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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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. Eventuelle kontrakters 
økonomiske ramme samt udbetalingsprocenter for andre end den øver-
ste leder vil være omfattet af ministeriets generelle løntilsyn. 
 
Specifikt for institutioner som udbyder AMU, HF-enkeltfag, FVU, 
AVU og ordblindeundervisning 
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 

 
Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag for merarbej-
de/særlig indsats  
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udbetale et engangsvederlag for eventu-
elt merarbejde/særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til 
omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og den særlige ind-
sats. Det forudsættes, at der er indgået en resultatlønskontrakt med lede-
ren, og at merarbejde kun udbetales for aktiviteter, der falder uden for 
resultatlønskontraktens aktivitetsområder. 
 
Bestyrelsen kan udbetale følgende beløb til ledere for evt. merarbej-
de/særlig indsats (aktuelt niveau): 
 

 Lønramme 32-39 
Merarbejde/ særlig indsats 35.000 

 
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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Såfremt en bestyrelse vil honorere en leder, med hvem der ikke er indgå-
et resultatlønskontrakt, med engangsvederlag for merarbejde eller en 
særlig indsats, skal dette forelægges særskilt for ministeriet. En sådan 
udbetaling kan ikke finde sted uden forudgående bemyndigelse.  
 
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. 
 
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. 
 
Pension 
Der er mulighed for lokalt at aftale, at resultatlønnen og/eller engangs-
vederlaget skal være pensionsgivende. I så fald reduceres beløbet til ud-
møntning af resultatlønskontraktens ramme og engangsvederlaget for 
merarbejde/særlig indsats med pensionsprocenten

 

. Nedenstående ek-
sempel illustrerer forholdet mellem udmøntning og pensionsprocent. 

Udmøntning Pensionspct. Resultatløn ex. pension Pensionsbidrag 
      100.000              17,1                    85.397       14.603  

 

4. ØVRIGE RAMMER, VILKÅR OG ANBEFALINGER 
 
Form og varighed 
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 kalenderår som løbeperiode for resul-
tatlønsordningen, er dette imidlertid muligt.iii

 
 

Bestyrelsens opgaver i forbindelse med kontrakten 
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 fastlægger bestyrelsen efter 
dialog med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og 
mål for lederens indsats.  
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Eksempel: 
En bestyrelse ved en institution med 980 elever kan vælge at indgå en aftale med en 
udbetaling på maksimalt 100.000 kr. Derved skal målene i resultatlønskontrakten 
være opfyldt med 100% for, at der kan ske en udbetaling på 100.000 kr. Hvis det 
vurderes, at de aftalte mål i resultatlønskontrakten er opfyldt med 80% vil lederen, i 
dette eksempel, skulle modtage 80.000 kr. 
 
Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrel-
sen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå beslutning om 
størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. 
Beslutningen er alene bestyrelsens. 
 
Det forudsættes, at bestyrelsen aktivt skal vurdere og begrunde graden af 
målopfyldelse, og at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal 
medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. 
forventes således kun i helt særlige tilfælde. For skoler med høje udbeta-
lingsprocenter forventer Undervisningsministeriet, at der er progression i 
det følgende års målfastsættelse. 
 
Indberetning til Undervisningsministeriet 
Det er alene den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent 
for resultatlønskontrakten for øverste leder, som skal indberettes til Un-
dervisningsministeriet. 
 
Eksempel på indberetning: 
Bestyrelsen ved institutionen med 980 årselever indberetter, at der er 
indgået en aftale med en maksimal udbetaling på 100.000 kr., og på bag-
grund af bestyrelsens vurdering udbetales efter kontraktperiodens udløb 
80 % af dette beløb, i alt 80.000 kr. 
 
Indberetningen sendes til iaik2@uvm.dk. Anfør ”Resultatlønsindberet-
ning” i emnefeltet.  
 
Frister for indberetning: 

• 1. september for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger 
skoleåret 

• 1. februar for institutioner, hvor resultatlønskontrakten følger 
kalenderåret 

 
Institutioner, der pr. 1. januar 2011 har planlagt at overgå til finansår, 
bedes oplyse dette i indberetningen. 
 
Undervisningsministeriets tilsyn 
Undervisningsministeriet vil med henblik på fortsat forbedring af resul-
tatlønskontrakten og som led i det almindelige tilsyn bede et antal institu-
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tioner om indsendelse deres resultatlønskontrakter samt anden doku-
mentation for deres anvendelse af resultatløn efter kontraktperioden. 
 
Det vil på den baggrund vurderes, hvorvidt resultatlønskontrakten an-
vendes efter sit formål og i øvrigt overholder retningslinjerne. 
 
Ved konstatering af grov og gentagen mangelfuld eller uhensigtsmæssig 
anvendelse af resultatlønskonceptet vil konsekvensen være, at Undervis-
ningsministeriet tilbagekalder bemyndigelsen til at indgå resultatlønskon-
trakter på institutionen. 
 
Offentliggørelseskrav 
Resultatlønskontraktens indsatsområder og mål skal offentliggøres på 
institutionens hjemmeside. Baggrunden for dette er formålet om gennem 
kontrakten at tydeliggøre institutionens indsatsområder, mål og resultater 
over for medarbejdere, elever/studerende.  Desuden anbefales

 

 det ligele-
des at offentliggøre en status over de opnåede resultater ved periodens 
udløb. 

Resultatlønskontrakter for øvrige ledere  
Det anbefales generelt at anvende resultatlønskontrakter for hele institu-
tionen for yderligere at understøtte formålene. Resultatlønsordningen 
begrænser ikke mulighederne for at anvende resultatbaseret løn i hele 
organisationen, såfremt det ønskes. 
 
Tidsfrister 
 Eventuel udmelding af nye obligatoriske indsatsområder vil ske i 

løbet af maj måned 
 Resultatlønskontraktens indgåelse: 

- Senest 1. oktober for institutioner, hvor kontrakten følger 
skoleåret 

- Senest 1. februar for institutioner, hvor kontrakten følger ka-
lenderåret 

 Indberetning til Undervisningsministeriet af aftalens økonomiske 
ramme og udbetalingsprocent efter endt kontraktperiode: 

- Senest 1. september for institutioner, hvor kontrakten følger 
skoleåret 

- Senest 1. februar for institutioner, hvor kontrakten følger ka-
lenderåret 

 

5. YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT-
OPLYSNINGER 
Yderligere oplysninger og eventuelle aktuelle oplysninger vil fremgå af 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk (www.uvm.dk > 
For institutioner > Løn og ansættelse > Løn > Resultatløn) 
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Generelt kan henvises til Finansministeriets vejledning om resultatløn i 
publikationen ”Effektiv opgavevaretagelse i staten”, oktober 2003. 
 
Kontaktpersoner 
 

Fuldmægtig Mads Mikkelsen, tlf. 3395 4865, e-mail: 
Resultatlønskontrakter generelt 

mads.mikkelsen@uvm.dk 
 
Fuldmægtig Jacob Sten Jensen, tlf. 3392 5493, e-mail: ja-
cob.sten.jensen@uvm.dk 
 

Fuldmægtig Michael Rosenørn de la Motte, tlf. 3395 4846, e-mail: 
Økonomiske rammer 

mi-
chael.rosenoern.de.la.motte@uvm.dk 
 

Undervisningskonsulent Jørgen Balling Rasmussen, tlf. 3395 4617, email: 
Indikatorer for studieparathed 

Joergen.Balling.Rasmussen@uvm.dk 
 
 
 
 

i Følgende institutioner kan med denne bemyndigelse indgå resultatlønskontrakt: 
Almene gymnasier 
Private gymnasieskoler 
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
Social- og sundhedsskoler 
Voksenuddannelsescentre 
Professionshøjskoler 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
Ingeniørhøjskoler 
Erhvervsakademier 
 
ii En institution kan anvende resultatlønskontrakter såfremt denne er bemyndiget fra 
Undervisningsministeriet til at anvende resultatlønskontrakter. Disse er udstedt i kraft 
af:  
Cirkulære om om aftale om chefløn, Cirkulære nr. 9071 af 01/03/2010, perst. nr. 009-
10, udmøntet i overenskomster med efterfølgende bemyndigelser jf.  
 AC-overenskomsten, Cirkulære nr. 9674 af 01/10/2008 om overenskomst for 

akademikere i staten, perst. nr. 061-08,  
 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.   
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 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 

 Forstandere og øvrige lederstillinger ved voksenuddannelsescentre (VUC). Cirku-
lære nr. 9904 af 19/11/2009, perst nr 062-09 

 Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre (VUC). Cirkulære nr. 
9905 af 19/11/2009, perst nr. 065-09  

 Stillinger som rektor ved erhvervsakademier, cirkulære nr. 9318 af 26/06/2009, 
perst nr. 042-09 

 
iii For at komme ind i den rette kadence kan institutioner, der ønsker at ændre kontrakt-
perioden til kalenderår, undtagelsesvis i overgangsperioden tegne en kontrakt, der løber 
over halvandet år fra 1. august til 31. december det følgende år. Da resultatlønskontrak-
ter normalt maksimalt kan være et-årige, skal resultatlønskontrakten i den 1½ -årige 
overgangsperiode være formuleret således, at der vurderes den 31. juli med mulighed 
for udbetaling af den normale maksimale ramme og igen den 31. december med mulig-
hed for udbetaling af 5/12 af den normale ramme. Der vil som udgangspunkt ikke 
kunne skiftes tilbage til skoleår. 
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Indikatorer for studieparathed 
 
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. 
 
 
Følgende 3 hovedelementer

1. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til 
tidligere 

 bør indgår i vurdering af elevernes stu-
dieparathed og skolernes indsats til bedre målopfyldelse: 

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

3. Skolens egen målfastsættelse for realisering af krav om studieparat-
hed samt skolens egen kvantitative opgørelse af opnåede resultater.  
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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.   
Resultater af gennemført uddannelse – og forbedringer i forhold til tidli-
gere:  
 

1. Prøve- og eksamensresultater generelt  
2. Resultat i studieretningsprojekt (stx, hhx, htx) / større skriftlig 

opgave (hf) 
3. Resultat i almen studieforberedelse og studieområde 

 
Der kan med fordel tages udgangspunkt i institutionens indberetning til 
ressourceregnskabet samt data fra Databanken fra UNI-C på uvm.dk. 
 
 
Ad 2.  
Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse - og for-
bedringer i forhold til tidligere  

1. Overgangsfrekvenser til anden uddannelse (jf. Databanken fra 
UNI-C på uvm.dk)  

2. Overgangsfrekvenser til beskæftigelse – i den udstrækning skolen 
har kendskab hertil. 

 
 
Ad 3.  
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 
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Bilag 5.3 

 

Oplæg til indsatsområder for resultatlønskontrakten 2010 – 2011. 

 

1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer (obligatorisk område). 

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

 

2. Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever (obligatorisk område). 

• Gennemførelsesprocenter for elever. 
 

3. Studieparathed (obligatorisk område). 

• Karaktergennemsnit. 
 

4. Effektiv institutionsdrift. 

• Budgetoverholdelse. 

 

5. Ressourceregnskab som indikator. 

• Analysere det kommende ressourceregnskab med henblik på at kunne anvende en række af 
nøgletallene som brugbare indikatorer for gymnasiets udvikling og til benchmarking med andre 
gymnasier. Udarbejde oplæg til brugen af en række af nøgletallene som indikatorer i kontrakten 
for 2012. 

 

6. IT-anvendelse. 

• Udbygge brugen af IT i undervisningen som et synligt strategisk indsatsområde.  
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d. 31. august 2010 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for efteråret 2010 

 
 
 
Bestyrelsen vedtog på mødet i maj følgende mødeplan for efteråret 2010: 

 
• Tirsdag den 7. september kl. 17.00 
• Tirsdag den 2. november kl. 17.00 
• Torsdag den 16. december kl. 17.00 

 
 
Kasper Fuhr Christensen har problemer med at kunne på disse tidspunkter, og har 
fremsendt følgende alternative forslag til mødetidspunkter: 
 

• November-mødet:  22. okt. - 9. nov. – 11. nov. – 12. nov. – 16. nov.  
 

• December-mødet:  2. dec. – 3. dec. – 7. dec. – 8. dec. – 14. dec. – 20. dec. 
 
 
Bestyrelsesformanden vurderede at det ikke var realistisk at flytte septembermødet. 
 
 
 

 
Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen drøfter ændringer i mødeplanen for resten af 2010  
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 21 
Tirsdag d. 7. september 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer. 

 

Bilag 7.1 

Vedlagte bilag: 

Status vedr. busbesparelser 

Bilag 5.2 Oversigt over elevtal (udleveres på mødet). 
 

 

 
 
Busbesparelser. 
Andreas Steenberg har sendt vedlagte orientering vedr. dialogen mellem Regionen og 
Randers Kommune om de af regionen foreslåede besparelser på busdriften til bl.a. 
ungdomsuddannelser. Sagen er tilsyneladende landet i en kompromisløsning, hvor re-
gionen sørger for at busdriften opretholdes med morgen- og eftermiddagsafgange, så-
ledes at eleverne kan komme til og fra uddannelse. For Paderup Gymnasiums ved-
kommende drejer det sig om rute 221. 
 
Tilbygningen. 
Opførelsen af tilbygningen skrider stadig fremad ifølge tidsplanen. I ssidste uge blev 
der sat vinduer i.  
 
Elevtal. 
Bestyrelsen får på mødet en oversigt over elevtallet fordelt på klasser, således som det 
ser ud på ”tælledagen” d. 7. september.  
 
 
 

 
Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Regionens oplæg vedr. bustranport. 
 
Efter ønske fra forretningsudvalget før sommerferien har vi administrativt udarbejdet et oplæg, hvori 
regionen påtager sig et udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelserne. Oplægget blev 
udsendt til kommunerne midt i juni. Konkret er oplægget, at regionen tilbyder at finansiere 
minimumsbetjening (1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen) på ruter, der transporterer 
uddannelsessøgende, og som i dag krydser en kommunegrænse. Oplægget omfatter de ruter, som af 
trafikstyregruppen er foreslået drevet af kommunerne fremover. Der har siden, vi mødtes med Jer og 
Norddjurs om sagen, været holdt møder med yderligere 5 kommuner. På møderne er drøftet og indgået 
aftaler om særlige lokale hensyn i de enkelte kommuner. Bl.a. i relation til udkantsproblematikken. Der er 
aftalt møde med Viborg Kommune senere på måneden. Jeg vedlægger det tidligere udsendte oplæg med 
ruterne fordelt på kommuner.     
 
For Randers Kommunes vedkommende er de aftaler, der blev indgået på mødet den 21. maj 2010 mellem 
Henning Jensen Nyhuus og Bent Hansen indskrevet i notatet.  
 
 
Rutevis betyder oplægget i Randers Kommune herefter:  
 
Rute 61 (Viborg-Løvskal-Randers):

 

 Regionen yder tilskud på op til 400.000 kr. til minimumsbetjening af 
uddannelsessøgende. Heraf 150.000 kr. til Randers Kommune. Tilskudet kan fx indgå i den lokale løsning, 
der i trafikstyregruppens forslag er lagt op til med betjening af Ålum-området.  

Rute 221 (Randers-Voldum-Hornslet).

 

 Regionen yder tilskud på op til 880.000 kr. til minimumsbetjening 
af uddannelsessøgende. Heraf 315.000 kr. til Randers Kommune. Trafikstyregruppens forslag er, at ruten 
opretholdes som fælleskommmunal rute, finansieret af Randers, Favrskov og Syddjurs Kommuner. 

Rute 230 (Randers – Fårup – Hobro).

 

 Regionen yder tilskud på op til 300.000 kr. til minimumsbetjening af 
uddannelsessøgende fra bl.a. Fårup og Asferg-området. Heraf 300.000 kr. til Randers Kommune. I 
trafikstyregruppens forslag er omtalt en model med delt finansiering mellem Randers og Mariagerfjord 
Kommuner.  

Rute 235 (Randers-Mariager-Hadsund).

 

 Regionen yder tilskud på op til 410.000 kr. til at sikre 
minimumsbetjening af uddannelsessøgende. Heraf 410.000 kr. til Randers Kommune. Trafikstyregruppens 
forslag er, at ruten opretholdes med delt finansiering, fx således at Randers Kommune finansierer 
betjeningen af Spentrup, mens Regionen finansierer betjeningen nord for Spentrup og gennemgående ture.   

Rute 237 (Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund).

 

 Regionen yder tilskud på op til 450.000 kr. til at sikre 
minimumsbetjening af uddannelsessøgende. Heraf 450.000 kr. til Randers Kommune. I Trafikstyregruppens 
forslag er ikke beskrevet konkret løsningsforslag ud over at X bussen 918X kan benyttes. Der er dog lang 
afstand (3-5 km) til stoppestedet (Kastbjerg v. landevejen), der betjener bl.a. Havndal-området. 

For Randers Kommune beløber det sig samlet til 1,6 mio. kr. Det skal bemærkes af beløbene i vid 
udstrækning er skønnede. Vi afventer mere konkrete forslag fra Midttrafik til køreplaner og økonomisk 
fordelingsmodel for omkostningerne til de ture, regionen tilbyder at betale. 
 
 
Oplægget incl. de aftaler, der er indgået på møder mellem kommunerne og Region Midtjylland, forventes 
behandlet i Regionsrådet i forbindelse med budgetbehandlingen den 29. september 2010. 
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