




 

Paderup d. 10. december 2010.  

 
Indkaldelse til 23. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Torsdag d. 16. december 2010 kl. 17.00 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
 

Der er julemiddag efter mødet.  
 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budget 2011 

3. Ferieplan for skoleåret 2011-2012 

4. Status på tilbygningen 

5. Kinesisk 

6. Orienteringer 

7. Eventuelt 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 23 
Torsdag d. 16. december 2010 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. november 2010 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 7. september 
2010 

 
 
 
Referatet fra mødet d. 2. november 2010 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentar og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og 
underskrift.  
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Paderup 9. nov. 2010.  

 
 
Referat af 22. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Tirsdag d. 2. november 2010 kl. 17.00 – 19.00. 

 
Fraværende:  Kasper Fuhr Christensen  
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Referatet fra mødet d. 7. september 2010 blev underskrevet 
på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Budgetopfølgning. 

 

En budgetopfølgning pr. 30/9-10 blev uddelt og drøftet på 
mødet. 
 
Det er nu blevet udmeldt fra ministeriet, at dispositionsbe-
grænsningen for 2010 på ca. 400.000 kr. også kan 
regnskabsføres i 2010 regnskabet, selv om beløbet først bliver 
trukket i tilskuddene i 2011. I den uddelte budgetopfølgning 
er dette beløb indregnet. Budgetopfølgningen viser dog stadig, 
at vi forventer et overskud i størrelsesordenen 1,9 mill., selv 
om dette altså bygger på store udsving både op og ned 
 
Bestyrelsen besluttede at dispositionsbegrænsningen skal ind-
gå i regnskabet for 2010. 
    

3. Benchmarking 2009 PriceWaterhouse. 

 

Jan orienterede om dele af benchmarkingsanalysen fra Price-
Waterhouse. Bestyrelsen drøftede analysen, og udtrykte til-
fredshed med Skolens placering i sammenligningerne. 
    

4. Udbud af studieretninger for årgang 2011. 

 

Bestyrelsen godkendte forslaget til udbuddet af studieretnin-
ger, som kun indeholder én lille ændring i forhold til 2009, 
idet NatB er ændret til FyB i studieretningen, som nu hedder 
SA-MA-Fy. 
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5. Tilbygning og renovering af oprindelig bygning. 

 

 
Jan og Peter orienterede om forløbet af nybyggeriet, som 
skrider frem efter planen, samt alle tiltagene i den oprindelige 
bygning.  

 
6. Resultatlønskontrakt for 2010-2011. 

 
Karsten fremlagde den underskrevne kontrakt, som bestyrel-
sen tog til efterretning. 
  

7.       Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.  

          Karsten og Jan orienterede om et uforpligtende møde med  
          rektorer og bestyrelsesformænd fra Randers Statsskole og 
          Randers HF og VUC. Bestyrelsen drøftede orienteringen, 
          som blev taget til efterretning. 
 
8.       Mødekalender for foråret 2011. 
           
          Følgende datoer blev valgt som mødedatoer ud fra listen 
fra Kasper Fuhr: 
                    
                       Tirsdag den 25. januar kl. 17.00 
                       Tirsdag den 29. marts kl. 17.00 
                       Torsdag den 16. juni kl. 17.00 – 21.00 ?  
         
 

 

  

 
 

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 16. dec. 2010 
 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
René Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Andreas Steenberg 
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Kasper Fuhr Christensen 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Jonas Bruun Kjærsgaard 

 
Sofie Skjemt Bonde 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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Budget 2011 (beslutning).  

 

Bilag 2.1 Forslag til budget 2011, udleveres på mødet. 

Vedlagte bilag: 

 
 
I bilag 2.1 vedlægges et forslag til budget for 2011. Bestyrelsen fik på mødet i septem-
ber forelagt et arbejdspapir. De seneste takster for 2011 er indarbejdet i budgetforsla-
get, som dermed indeholder de ekstra besparelser, der blev vedtaget i den endelige fi-
nanslov. Forslaget ser ud til at vise et budgetteret resultat på ca. ½ mio. kr., men vi 
mangler stadig den sidste tætte gennemgang af aktiviteter og tilhørende lønudgifter.  
 
Dispositionsbegrænsningen for 2010 er som besluttet på sidste bestyrelsesmøde perio-
diseret til 2010, selv om selve betalingen først finder sted i 2011.  
 
Budgetforslaget bygger som sædvanlig på en forudsætning om et optag på 6 alminde-
lige klasser med gennemsnitligt 27 elever pr. klasse ved første tælling til næste skole-
år. Budgetforslaget indeholder derudover en ny 1g-aspergerklasse til august 2011. 
 
 
 
 

 
Rektor indstiller 

 At bestyrelsen vedtager budgettet for 2011. 
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Ferieplan for skoleåret 2011-2012 (beslutning).  

 

Bilag 3.1 Forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2011-2012.  

Vedlagte bilag: 

 
 
I bilag 3.1 er vedlagt et forslag elevernes ferieplan i skoleåret 2011-2012. Forslaget 
indeholder 203 skoledage, hvilket er lidt over gennemsnittet for de senere år. Deraf er 
de 2 dage beregnet til vejledning i studieretningsprojektet i 3g.  
 
 
 
 

 
Rektor indstiller 

 At bestyrelsen vedtager ferieplanen for 2011-2012. 
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Status på tilbygningen (orientering).  

 

Bilag 4.1 Økonomisk status på tilbygningen.   

Vedlagte bilag: 

 
 
Tilbygningen er nu meget tæt på at være færdig. Der udestår enkelte ting, som vi selv 
har fået iværksat udenfor selve byggeentreprisen, herunder nye lamper i kantinen og 
en såkaldt ”rig” i musik-spillelokalet til ophængning af mikrofoner, højttalere og lig-
nende.   
 
I bilag 4.1 er vedlagt den seneste økonomiske status på byggeriet. Den viser overord-
net, at overslaget fra arkitektfirmaet Årstiderne inkl. posten til uforudsete udgifter har 
holdt.  
 
Møblerne forventes at ankomme i næste uge, og indvielsen forventes afholdt i uge 3 i 
januar. Den præcise dato forventes fastlagt i løbet af få dage. 
 
Undervejs i bestyrelsesmødet bliver der en rundvisning i tilbygningen. 
 
 

 
Rektor indstiller 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Kinesisk (orientering).  

 
 
 
Bestyrelsen orienteres på mødet om status for planerne for udbud af kinesisk.  
 
 

 
Rektor indstiller 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Orienteringer. 

 

  

 
 
Voldgiftsafgørelse om resultatlønskontrakter. 
Bestyrelsesformanden orienterer om nyt fra bestyrelsesforeningen angående den netop 
faldne voldgiftsafgørelse om resultatlønskontrakter. Hovedindholdet er, at undervis-
ningsministeriet ikke fremover kan fastsætte obligatoriske indsatsområder helt så bin-
dende som nu. Afgørelsen får ikke betydning for allerede indgåede kontrakter for det 
nuværende skoleår.  
 
 
Aspergerklasse til næste skoleår. 
Paderup Gymnasium har netop indsendt ansøgning til undervisningsministeriet om 
bevilling til at starte endnu en 1g-aspergerklasse til august 2011. Vi forventer at få be-
villingen endnu en gang. Når evalueringerne fra Danmarks Evalueringsinstitut forelig-
ger i dette skoleår, bliver det spændende at se om modellen kan blive mere permanent 
fra og med skoleåret 2012-2013. 
 
Den nye ansøgning indeholder som noget nyt ekstra 50.000 kr. til en udslusningsind-
sats for de nuværende 3g-klasse, mhp. videregående uddannelse eller job efter gymna-
siet. 
 
 

 
Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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