






 

Paderup d. 3. oktober 2008.  

 
Indkaldelse til 10. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Mandag d. 20. oktober 2008 kl. 16.00 – 18.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
Bemærk tidspunktet 

 
Der vil være en let anretning i slutningen af mødet  

i stedet for spisning bagefter. 
 
 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning september 2008 

3. Forslag til finanslov 2009 

4. Investeringer 

5. Resultatløn indsatsområder for skoleåret 08-09 

6. Lønpolitik for Paderup Gymnasium 

7. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 

8. Mødeplan for foråret 

9. Orienteringer 

10. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 



d. 3. oktober 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. september 2008 

Bilag 1.2 Referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts 2008 
 
 
Referatet fra mødet d. 1. september 2008 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer og referater har efterfølgende været rundsendt til 
underskrift, bilag 1.1. 
 
 
Referatet fra mødet d. 5. marts 2008 blev underskrevet af de tilstedeværende på mødet 
d. 29. april, men er af uforklarlige årsager bortkommet under rundsendelse til de 
resterende medlemmer. Det vedlægges derfor igen til underskrift på mødet, bilag 1.2 
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Paderup d. 11. marts 2008.  

 
 
Referat af 7. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Onsdag d. 5. marts 2008 kl. 16.30 – 18.00. 

 
Der var afbud fra Per Henriksen. 
Revisor Susanne Varrisboel deltog i mødet. 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Det underskrevne referat var udsendt med mødematerialet. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Tiltrædelsesprotokollat for revisor. 

 

Skolens revisor Susanne Varrisboel gennemgik 
tiltrædelsesprotokollatet.  
Bestyrelsen tog tiltrædelsesprotokollatet til efterretning. 
 

3. Årsrapport for 2007. 

 

Skolens revisor Susanne Varrisboel gennemgik 
revisionsprotokollatet om forberedende revisionsarbejder 
2007. Alt i alt ser det relativt fint ud. Flere af anbefalingerne 
har skolen allerede rettet sig efter. 
Arbejdet med den endelige årsrapport er ved at være færdigt, 
og resultatet ser ud til at blive i større end de 2 mio., som var 
forventningen i september 2007. 
Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning. 
 

4. Genfremsat finanslov 2008. 

 

JB gennemgik konsekvenserne for Paderup Gymnasium. 
Rygterne på mødetidspunktet gik ifølge pressen på, at den 
tvungne opsparing på uddannelsesområdet ville blive nedsat 
til 0,5 %. 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 
 

5. Budget 2008. 

 
Bestyrelsen besluttede at vente med en revurdering af budget 
2008 indtil søgetallet til de nye 1g’ere og konsekvenserne af 
finansloven og OK-08 er kendte. 



Det er stadig muligt, at det næste bestyrelsesmøde bliver på 
den reserverede dato d. 14. april  

 
6. Møde med Statsskolen. 

 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 

 
7. Orienteringer. 

 
JB orienterede kort om de 4 punkter. Orienteringen blev taget 
til efterretning. 

 
8. Eventuelt. 

 

Da næste møde afholdes efter fristen for indsendelse af 
årsrapporten 2007 blev det besluttet, at årsrapporten 
rundsendes med mail, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
møder op på skolen og underskriver årsrapporten. 
Årsrapporten gennemgås yderligere på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
Rene Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Gunhild Husum 

 
Daniel Madié 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Trine Visholm Christensen 

 
Casper Majgaard Grønlund 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 

 



d. 3. oktober 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning september 2008 (Orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning september 2008 

 
 
Budgetopfølgningen foretaget pr. 2. oktober er vedlagt som bilag 2.1.  
 
Der gives en orientering om budgetopfølgningen på bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 
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d. 3. oktober 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Forslag til Finanslov for 2009 (beslutning) 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Orienteringsbrev fra Undervisningsministeriet 

Bilag 3.2 Takstkataloget tilhørende FFL 2009 

Bilag 3.3 Notat fra rektorforeningen om FFL 2009 
 
 
Undervisningsministeriet udsendte d. 26. august en orientering om forslag til finanslov 
for 2009 (FFL 2009), se bilag 3.1. Det tilhørende takstkatalog er vedlagt i bilag 3.2. 
 
Rektorforeningens korte ”fakta-notat” er vedlagt som bilag 3.3. 
 
Samlet set indebærer FFL 2009 for Paderup Gymnasiums vedkommende en effektiv 
reduktion i tilskuddene på ca. 0,5 %. Dette fremgår mest tydeligt nederst på side 3 i 
bilag 3.1. Dertil kommer så et særskilt engangstilskud med tilbageførsel af den 
obligatoriske opsparing på 0,5 % fra Finanslov 2008. 
 
Det helt overordnede billede af Finanslovforslaget for 2009 er således en reguleret 
videreførsel af niveauet fra 2008. Der er dog stadig nogle usikkerheder vedr. effekten 
af det nye pædagogikumtaxameter, samt naturligvis muligheden for at 
ændringsforslagene til finansloven kommer til at berøre taxametrene. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af FFL 2009 meddelte ministeriet samtidig, at der 
forventes et ændringsforslag med overtagelsesvilkårene for at kunne overtage 
bygningerne allerede fra januar 2009. Det er endnu ikke kendt, hvordan disse vilkår 
forventes at blive skruet sammen. 
 
I FFL 2009 er indarbejdet den første mindre del af de besparelser, som beslutningen 
om administrative fællesskaber kommer til at indebære, jf. tabellen på side 1 i bilag 
3.3. I løbet af 2010 og 2011 vil denne besparelse vokse til for Paderup Gymnasiums 
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vedkommende at udgøre i runde tal 600.000 kr. årligt. Hvor stor en del af denne 
besparelse, der reelt kan indhentes igen ved at indgå i et eller flere administrative 
fællesskaber, er fortsat uklart. Alle mere konkrete beregninger tyder dog på, at der 
højst vil kunne indhentes omkring det halve. 
 
Det nuværende kendte grundlag i FFL 2009 indebærer ikke i sig selv et behov for at 
ændre på den langsigtede budgettilpasnings-strategi fra 2007, som senest blev besluttet 
fastholdt på bestyrelsens møde d. 29. april 2008 i forbindelse med endelig vedtagelse 
af finanslov 2008.  
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen indtil videre fastholder den nuværende budgettilpasningsstrategi 

 
 At bestyrelsen afventer ændringsforslagene til finanslov 2009 før stillingtagen til 

Paderup Gymnasiums budget for 2009. 
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Bilag 3.1, orientering fra undervisningsministeriet. 
Institutionsstyrelsen 
 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5000 
Fax 3392 5567 
E-mail uvm@uvm.dk 
www.uvm.dk 
CVR nr. 20-45-30-44 

 
Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser 
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 26. august 2008 

Sags nr.: 
075.883.031 
  
 

 
Orientering om forslag til finanslov for finansåret 2009 
 
Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er of-
fentliggjort den 26. august 2008. 
 
Den endelige finanslov for 2009 forventes vedtaget medio december 
2008.  
 
1. Nye generelle initiativer  
Tilbageførsel af obligatorisk opsparing 
Den obligatoriske opsparing på 0,5 pct. i 2008 skal tilbageføres i 2009. 
Tilbageførslen sker ved, at der udbetales et engangstilskud til institutio-
nerne på baggrund af aktiviteten i 2008. Når aktiviteten – og dermed 
opsparingen – er kendt efter 1. kvartal 2009, udbetales det opsparede 
tilskud via udsendelse af særskilte tilskudsbreve til samtlige institutioner.  
 
Statens indkøbsprogram – fase 1og 2 
Effektiviseringspotentialet for fase 1 af statens indkøbsprogram (pc-
arbejdsstationer, kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner) og fase 2 
(telefoni, hjemmearbejdspladser, datakommunikation, servere, storage 
(datalagring) og pc-arbejdsstationer) svarer til en reduktion i 2009 på ca. 
0,2 pct. på undervisningstilskud og fællesudgiftstilskud for de almengym-
nasiale uddannelser. 
 
Digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte (SU) og effektivisering af vejledning om 
SU 
Det blev i forbindelse med finansloven for 2008 besluttet, at der skal ske 
en obligatorisk digitalisering af SU samt en effektivisering af vejledningen 
om SU. Effektiviseringspotentialet svarer til en takstnedsættelse i 2009 på 
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0,04 pct. for de almengymnasiale uddannelser. Takstreduktionen er gen-
nemført på fællesudgiftstaxameteret.  
 
Oprettelse af administrative fællesskaber for institutioner med ungdomsuddannelser 
Som følge af beslutningen om effektivisering af den administrative opga-
vevaretagelse gennem etablering af administrative fællesskaber er der sket 
en takstreduktion af fællesudgiftstaxameteret i 2009 på 2 pct. for de al-
mengymnasiale uddannelser.  
 
Samlet er der sket en takstreduktion på hele Undervisningsministeriets 
område på i alt 40,6 mio. kr. i 2009. Den samlede effektivisering udgør 
284,2 mio. kr. i 2010 og 324,8 mio. kr. årligt fra 2011. Udmøntningen af 
de resterende effektiviseringer fastsættes på finansloven for 2010. 
 
Der er afsat 106,3 mio. kr. i 2009 og 99,5 mio. kr. i 2010 til etablerings-
omkostninger forbundet med de administrative fællesskaber. Udmønt-
ningen af disse midler drøftes med skoleforeningerne og forventes ind-
arbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2009. 
 
Overførte amtslige institutioners bygninger 
Det forventes, at de tidligere amtslige institutioner samt institutioner, der 
er fusioneret med en tidligere amtslig institution, fra og med 1. januar 
2009 kan overgå til bygningstaxametertilskud. Overtagelsesvilkår og byg-
ningstaxametersatser forventes indarbejdet på ændringsforslagene til 
finansloven for 2009. 
 
2. Øvrige takstændringer 
• Undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret er øget med 1,7 mio. kr. 

for de almengymnasiale uddannelser i 2009 som følge af forlængelse 
af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode. 

• Der er udmøntet en effektivisering af fællesudgiftstaxameteret på 0,6 
mio. kr. for de almengymnasiale uddannelser i 2009 som følge af 
overgang til ny leverandør af betalingsformidlingsydelserne via SKB 
(Statens Koncern Betalinger) og OBS (Offentligt Betalings System). 

• Finansieringen af barselsfonden gøres permanent på det hidtidige 
niveau, hvilket medfører, at taxametrene ikke som forudsat forhøjes 
med 3,1 mio. kr. i 2009 for de almengymnasiale uddannelser. 

 
3. Særlige ændringer for de almengymnasiale institutioner 
International Baccalaureate (IB) 
IB-uddannelsen fik ved overgangen til taxameterfinansiering samme 
takst som stx-uddannelsen. De midler, som amterne havde anvendt til 
bedre standarder m.v. for IB, blev fordelt generelt på undervisningsta-
xametrene.  
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Der pågår politiske forhandlinger om IB-uddannelsens fremtidige place-
ring i det danske uddannelsesbillede. På finanslovforslaget er der reserve-
ret midler til en fremtidig finansieringsmodel for IB, der vil kunne indar-
bejdes på ændringsforslagene til finansloven for 2009 i overensstemmel-
se med den politiske aftale. De reserverede midler er fremkommet ved 
en reduktion af undervisningstaxametrene til stx.  
 
Ny pædagogikum-ordning 
Der indføres en ny fælles pædagogikumordning på det gymnasiale områ-
de fra 1. august 2009, dvs. fra skoleåret 2009/2010. I den fremtidige til-
skudsmodel er en del af tilskuddet til dækning af udgiften til pædagogi-
kumkandidater indregnet i undervisningstaxametrene, mens den anden 
del af tilskuddet ydes som et særskilt pædagogikumtaxameter.  
 
Der er for 2009 indarbejdet ca. 275 kr. i undervisningstaxametrene til de 
almengymnasiale uddannelser pr. årselev. Forhøjelsen af taxametrene 
gælder hele finansåret 2009, mens den nye pædagogikumordning først 
træder i kraft fra 1. august 2009. Der er ved takstfastsættelsen taget højde 
for dette, så der på årsplan er overensstemmelse mellem forventede ud-
gifter og tilskud. Der forventes indarbejdet yderligere ca. 375 kr. i under-
visningstaxameteret i 2010, hvor den nye ordning gælder for et helt fi-
nansår.  
 
Pædagogikumtaxameteret er i 2009 på 140.700 kr. Denne takst er opført 
på en ny finanslovkonto § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale ud-
dannelser.  
 
Pædagogikumkandidater på den eksisterende ordning finansieres fortsat 
efter den hidtidige model med fuldt pædagogikumtaxameter, indtil ord-
ningen er udfaset. Taxametrene hertil er også opført på finanslovkonto § 
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser. 
 
4.Takstudvikling 
Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret (PL) med 4,5 pct. i 
forhold til den trykte version af finansloven for 2008 svarende til Fi-
nansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen. I forhold til de 
udbetalte takster i 2008 er der sket en PL-regulering på 4,1 pct., da tak-
sterne i det elektroniske takstkatalog allerede indeholdt en PL-niveau-
korrektion på 0,4 pct. I 2009 vil der igen være overensstemmelse mellem 
taksterne på finansloven og taksterne i takstkataloget.  
 
Tabel 1: Takstudvikling 2008-2009 i pct. for almengymnasiale uddannel-
ser ekskl. pris- og lønudvikling og tekniske ændringer.1)

 
Procent 2008-2009
Undervisningstaxameter  -0,2 %
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Fællesudgiftstaxameter -2,1 %
1) De tekniske ændringer er omlægningen af pædagogikum samt IB.  
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5. Elektronisk takstkatalog, tekstanmærkninger og anmærkninger  
Taxametrene eksklusiv moms og faktorerne til beregning af taxametre 
inklusiv moms fremgår af anmærkningerne/takstkatalogerne under de 
enkelte hovedkonti på FFL09. Alle taxametre er anført både eksklusiv og 
inklusiv moms i takstkataloget på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
www.uvm.dk/takst. 
 
Finanslovforslaget for finansåret 2009 med anmærkninger og tekstan-
mærkninger kan læses eller udskrives fra Økonomistyrelsens hjemmeside 
www.oes-cs.dk/bevillingslove under punktet ”Forslag til finanslov for 
2009”. 
 
Følgende tekstanmærkninger (C-stykket) vedrører de almengymnasiale 
uddannelser (1, 120, 182, 185 og 186) 
 
Følgende hovedkonti (anmærkninger) vedrører de gymnasiale ungdoms-
uddannelser 
§ 20. Undervisningsministeriets samlede kontoplan 
§ 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser 
§ 20.42.11. Gymnasial supplering  
§ 20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale ud-
dannelser. 
§ 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen 
gymnasiale uddannelser. 
§ 20.49.01. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale ud-
dannelser 
§ 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser 
§ 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 
 
De enkelte tekstanmærkninger og hovedkonti (anmærkninger) kan søges 
på Økonomistyrelsens hjemmeside ved indtastning af relevant hoved-
konto i søgefunktionen (fx 20.42.02.). Alternativt kan der søges på tekst-
strenge, som gymnasiale uddannelser m.v.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Jespersen 
Specialkonsulent 
Direkte tlf.: 3392 5628 
Christian.Jespersen@uvm.dk 

 

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove


Bilag 3.1
Takstkataloget tilhørende Forslag til FinansLov 2009 (FFL 2009)

FFL 2009
Finanslovskonto 20.42.02 Almengymnasiale uddannelser

1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms

Uddannelse
Under- 

visn.takst
Færdiggø- 
relsestakst

Fælles- 
udg.takst Bygnings- takst

Tillægs-takst for
A-niveau *

 Indvendig 
vedligeholdelse

pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev pr.årselev
International Baccalaureate 54.200 14.100 8.400 - 10.400 1.200
Pre International Baccalaureate 54.200 - 8.400 - - 1.200
Studenterkursus 83.300 21.800 12.900 - 10.400 1.200
stx 54.200 14.100 8.400 9.500 10.400 1.200
Team Danmark 4-årigt forløb 41.900 14.100 9.100 9.500 10.400 1.700
2-årig HF 60.100 9.500 10.500 9.500 - 1.200
3-årig HF 41.200 9.500 10.500 9.500 - 1.200

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus 400.000
Takst til Laboratoriekurser pr. elev 4.000
Bemærk:
Der udbetales bygningstaxameter til Høng gymnasium og HF-kursus i stedet for indvendig vedligeholdelse

* Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev ( ingen momsfaktor):
Fysik
Kemi
Biologi
Musik



 
 
 

 

 

 

 
Fakta om forslag til finanslov 2009 (FFL09) 

 
D. 26. august fremsatte regeringen forslag til finanslov 2009. Forslaget indeholder de 
forventede besparelser på undervisnings- og fællesudgiftstaxameteret i forbindelse med 
implementeringen af administrative fællesskaber, effektivisering af indkøbsområdet og 
digitalisering af SU. 

 
 

Rammen 
De primære besparelser på den samlede ramme skyldes administrative fællesskaber, 
effektivisering på indkøbsområdet og digitalisering af SU jf. nedenstående tabel. 
 
I 2009 er der således en samlet besparelse på 26,6 mio. kr.  
 

  2009 2010 2011 2012 

Administrative 

fællesskaber -12,5 -83,3 -95,2 -95,2 

Indkøbseffektivisering -11,4 11,4 -17,2 -23,2 

Digitalisering af SU -2,7 -8,2 -12,6 -12,8 

SUM -26,6 -80,1 -125,0 -131,2 
Note: For 2010-2012 er der tale om estimerede beløb 

 

 
Derudover er der en række mindre ændringer på den samlede ramme: 
 
– En reduktion på -0,6 mio.kr. der skyldes overgangen til ny betalingsformidling  
– En forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode medfører, at der bliver 

tilført 1,7 mio. kr. til rammen.  
 
Slutteligt fastholdes finansiering af barselsfonden på det nuværende niveau således at 
taksterne ikke stiger med de forventede 3,1 mio. kr. i 2009. 
 

 
Takster 

Følgende takster er angivet pr. årselev 
 
Stx: 
Undervisningstaxameteret: 54.200 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret: 14.100 kr. 
Fællesudgiftstaxameteret: 8.400 kr.  
Indvendig vedligeholdelse: 1.200 kr.  
 
2-årigt hf:  
Undervisningstaxameteret: 60.100 kr.  
Færdiggørelsestaxameteret på 9.500k kr. 
Fællesudgiftstaxameteret på 10.500. kr. 
Indvendig vedligeholdelse: 1.200 kr. 

 



 
Taksterne er bl.a. opreguleret fordi den tvungne opsparing på 0,5% - i 2008 - bortfalder i 
2009.  
 
Taksterne indeholder en pris- og lønregulering på 4,1% i forhold til UVM´s takstkatalog 
for 2008 
 
Øvrige tilskud kan ses på FFL09 som kan findes under 
http://www.uvm.dk/takst/?menuid=401010 
 
Grundtilskud 

Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede fra 2008, således at 
basistilskud fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution og uddannelsestypestilskud udgør 1,75 
mio. for første uddannelse og 0,25 for den anden. 
 
Udkantstilskud er ændret fra at udgøre maksimalt 2,25 mio. kr. pr institution til 
maksimalt 2,3 mio. kr. 
 

Udbetaling af den obligatoriske opsparing for 2008 
Den obligatoriske opsparing på 0,5% fra 2008 udbetales som en engangsydelse i foråret 
2009. Beløbet vil blive beregnet på baggrund af antallet af årselever for 2008.  

 
Bygningsoverdragelse 

UVM forventer, at vilkår for overdragelsen og taxametersatser vil blive indarbejdet på 
ændringsforslaget. UVM forventer at overgang til bygningstaxameter og mulighed for 
overdragelse af bygninger sker fra 1. januar 2009.  

 
Pædagogikumtaxameteret 

Omlægningen af pædagogikumfinansieringen betyder, at undervisningstaxameteret i 
2008 er hævet med 275 kr. pr. årselev. Ordningen er først gældende fra august 2009, 
men tilskuddet er fordelt over hele året. Taxameteret er derfor lavere end i 2010, hvor 
ordningen er gældende hele året. I 2010 forventes taxameteret således at stige med 
yderligere 375 kr. pr. årselev.  

 
Det direkte taxametertilskud til pædagogikum vil i 2009 være 140.700 pr. kandidat. 
 
Brobygning og introduktionskurser 

Der ydes fortsat tilskud til brobygning. Tilskuddet er fordelt på de forskellige taxametre 
og er her opgjort pr. årselev. 
 
Undervisningstaxameter - introduktionskurser: 41.200 kr. 
Undervisningstaxameter - brobygning: 42.600 kr. 
Fællesudgiftstaxameter: 8.150 kr. 
Indvendig vedligeholdelse: 2.550 kr.  
 
IB 

Der er afsat midler fra rammen til en ny økonomimodel for IB. Udmøntningen afventer 
forhandling i forligskredsen.  
 
 
 
Liv Faden 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Investeringer (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 4.1 Udgiftsoverslag vedrørende skolemøbler 

 
 
Bestyrelsen ønskede på mødet d. 29. april 2008, at: 
 
”ledelsen på et kommende møde fremlægger et forslag til prioriteret investeringsplan, 
som kan benyttes, hvis den økonomiske situation udvikler sig på en måde, så der bliver 
midler til rådighed for fornyelser”.  
 
 
Paderup Gymnasium har en række behov, som vil kræve større investeringer, end der 
sædvanligvis kan rummes i et normalt årsbudget. Dette gælder i første omgang på in-
ventarsiden, hvor en påbegyndt udskiftning af møblementet er sat i bero efter 2005. 
 
Nogle af de mest åbenlyse behov er imidlertid på bygningssiden, og er dermed pt. et 
anliggende for statens bygningsstyrelse (UBST). Her er pt. det mest påtrængende na-
turligvis at få efterkommet de 3 påbud fra arbejdstilsynet, og at få renoveret foldedøren 
i idrætshallen. Et mere generelt og voksende behov er mere plads til især flere labora-
torier i naturvidenskab, et stort auditorium og lærerarbejdspladser. Bestyrelsen fik se-
nest en redegørelse for behovene for bygningsmodernisering på mødet d. 5. marts, 
punkt 7. 
 
Det er pt. uklart, hvorledes vilkårene bliver for institutionernes mulige overtagelse af 
bygningerne fra staten i januar 2009. Bygningstaxametret og selve prisen på bygnin-
gerne kendes ikke, og heller ikke hvordan UBST vil leve op til forpligtelsen på allere-
de eksisterende påbud om udbedringer. Der forventes dog klarhed over disse ting i 
forbindelse med ændringsforslagene til finansloven. 
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Ledelsen vurderer, at der er ét tiltag, som bør iværksættes i dette regnskabsår, hvis 
økonomien tillader det. Det er genoptagelsen af den påbegyndte udskiftning af skole-
møbler. I 2005 købte vi nye stole til alle klasseværelserne i 3.g hjemstavn, og udskif-
tede selv bordpladerne men ikke bordenes understel. (Det giver derfor nu problemer 
med at stolene ikke passer i ophængene). 
 
Borde og stole i klasseværelserne i 1.g og 2.g, i fællesarealer og kantine og i naturvi-
denskab er stadig de oprindelige fra skolens start i 1980 (bortset fra at nogle af borde-
ne har fået nye bordplader ligesom i 3.g). De er som forventeligt ved at være godt slid-
te og lever heller ikke op til nutidens krav om ergonomi og indstillelig størrelse.  
 
Man kan dele udskiftningsbehovet op i en række faser, hvor punkt a) er udført i 2005. 
Der ses i oversigten bort fra den midlertidige løsning med billige finerplader på en 
række borde. 
 

a) Udskiftning af stole i 3.g. 
b) Udskiftning af borde og stole i 1.g og 2.g. 
c) Udskiftning af borde og stole i fællesarealer og kantine. 
d) Udskiftning af borde i 3.g. 
e) Udskiftning af borde og stole i naturvidenskab og andre faglokaler. 

 
Der er vedhæftet et udgiftsoverslag på punkt b og c. 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter iværksættelse af udskiftning af skolemøbler 

 
 At bestyrelsen afventer afklaring af vilkårene for mulig bygningsovertagelse før 

stillingtagen til yderligere investeringer 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Resultatløn for skoleåret 2008-2009 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 Oplæg til indsatsområder og indikatorer 

 
Bestyrelsen drøftede på mødet d. 1. september 2008 punkt 7 resultatløn for indeværende 
skoleår. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at udarbejde et oplæg vedr. næste års re-
sultatlønskontrakt og præsentere det på næste møde.  
 
Oplægget et vedlagt som bilag 5.1. Oplægget indeholder følgende indsatsområder, hvoraf 
de to første er obligatoriske: 
 

1. Studieparathed 
2. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer 
3. Effektiv institutionsdrift 
4. Evaluering af aspergerprojektet 
5. Samarbejde med andre skoler 

 
Undervisningsministeriet anbefaler i sine retningslinjer at: 
• Ved kontraktindgåelse med den øverste leder drøfter bestyrelsen både aftalens økonomiske 

ramme, indsatsområder/mål og indikatorer. Herefter bør det normalt være bestyrelsesforman-
den eller formandskabet, der afhandler med den øverste leder for institutionen om fastlæggel-
sen og udmøntning af mål. 

 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter og vedtager indsatsområder for skoleåret 2008- 2009. 

 
 At bestyrelsen bemyndiger formanden til at endeligt at fastlægge målene og afhandle 

udmøntningsdelen af kontrakten. 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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Resultatlønskontrakt for rektor ved Paderup Gymnasium for skoleåret 2008-
2009. 
 
Indledning 
Institutionsstyrelsen har i brev af 1. juli 2008 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultat-
lønskontrakt med rektor. Bestyrelsen for Paderup Gymnasium har på sit møde d. 20. oktober 
2008 besluttet indsatsområderne og bemyndiget bestyrelsesformanden til at indgå kontrakten 
med rektor. 
 
Formål med kontrakten 
Formålet er, at understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige le-
delse på Paderup Gymnasium om, hvilke overordnede målsætninger og prioriteringer der i det 
kommende skoleårs arbejde skal have særlig opmærksomhed. 
Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelig-
hed i arbejdsopgaverne og resultaterne for skoleåret 2008/2009 på Paderup Gymnasium. 
 
Parter og gyldighedsperiode 
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Paderup Gymnasium ved formand Karsten Pe-
dersen og rektor Jan Becher Sørensen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2008 – 
31. juli 2009. 
 
Indikatorer og målopfyldelse 
De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp indikatorer, som er enten kvantitative 
eller kvalitative. Målopfyldelsesgraden fastsættes for hvert enkelt resultatmål til at være enten 
0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % eller 100 %. Den samlede vægtning af de enkelte indsatsområ-
der og indikatorer fremgår af skemaet efter beskrivelsen af indsatsområder og resultatmål. 
 
Resultatmål 
 
Indsatsområde 1: Studieparathed. 
Obligatorisk indsatsområde. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 3 resultatmål: 
 
1. Gennemførelse af uddannelsen - og forbedringer i forhold til tidligere. 
Den samlede netto-gennemførelsesprocent for årgang 2006 skal 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. 
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Indsatsområde 2: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende over-
enskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering.  
Obligatorisk indsatsområde. 
 
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.  
 
 
Indsatsområde 3: Effektiv institutionsdrift 
Valgfrit indsatsområde. 
 
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. 
 
 
Indsatsområde 4: Evaluering af projektet med aspergerklassen.  
Valgfrit indsatsområde. 
 
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. 
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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. 
 
 
Indsatsområde 5: Samarbejde med andre skoler.  
Valgfrit indsatsområde. 
 
Bestyrelsen ønsker at Paderup Gymnasium af hensyn til fremtidssikring og effektiv udnyttelse 
af potentialer og spidskompetencer undersøger mulighederne for samarbejde med andre sko-
ler i form af indgåelse i administrative fællesskaber. Der skal afklares fordele og ulemper for 
Paderup Gymnasium ved indgåelse i administrative fællesskaber. 
 
Til dette indsatsområde knyttes 1 resultatmål: 
 
9. 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.  
 
 
Vægtning af indsatsområder og indikatorer 
 

Indsatsområder og indikatorer Vægte 
indsatsområder 

Vægte 
indikatorer 

1. Studieparathed 0,3  
    Gennemførelse  0,1 
    Resultater  0,1 
    Initiativer til at højne gennemførelse  0,1 
2. Anvendelse af lærerressourcer 0,1  
    Tilvejebringelse af datagrundlag  0,1 
3. Effektiv institutionsdrift 0,3  
   Driftsresultat 2008   0,3 
4. Aspergerprojektet 0,2  
    Evalueringer  0,1 
    Initiativer for resten af skolen  0,1 
5. Samarbejde med andre skoler 0,1  
    Undersøgelse af administrative fællesskaber  0,1 
I alt 1,0 1,0 
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Resultatvurdering og evaluering 
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om sta-
tus for målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres ultimo februar 2009.  
 
Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne 
mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er op-
fyldt. Den samlede målopfyldelse fremkommer ud fra målopfyldelsesgraden af de enkelte 
indikatorer sammenholdt med de tilhørende vægte. På baggrund af rapporten og efter besty-
relsesformandens dialog med rektor beslutter bestyrelsesformanden, i hvilken grad der er sket 
målopfyldelse af kontrakten. Den samlede målopfyldelsesgrad er samtidig udbetalingsprocen-
ten i forhold til kontraktens samlede økonomiske ramme. 
 
Kontraktens samlede økonomiske ramme er 90.000 kr. 
 
Resultatlønnen udbetales i september måned 2009. 
 
Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra rektor i 
hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en for-
holdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved 
periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad. 
 
 
Kontraktændringer 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det 
grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage 
initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. 
 
 
d.  
 
___________________________  _________________________ 
Karsten Pedersen   Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand   Rektor 

Side 4 af 4 



d. 3. oktober 2008 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Lønpolitik for Paderup Gymnasium (godkendelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 6.1 Paderup Gymnasiums Personalepolitik 

Bilag 6.2 Lønpolitik for Paderup Gymnasium 

 
 
Ifølge Paderup Gymnasiums personalepolitik af 1. november 2007, bilag 6.1, skal del-
politikker af større økonomisk betydning godkendes af bestyrelsen. 
 
Personalepolitikken og de indtil nu vedtagne delpolitikker kan ses på Paderup Gymna-
siums hjemmeside www.paderup-gym.dk. under menupunktet ”Om gymnasiet” og 
derefter ”Diverse information”. 
 
Paderup Gymnasiums hidtidige lønpolitik udløb d. 1. april 2008 ved overenskomstpe-
riodens udløb. I bilag 6.2 er vedlagt en ny lønpolitik, som er forhandlet mellem for-
mand og næstformand i MIO-udvalget, og som der forventes enighed om i MIO-
udvalget på et møde d. 20. oktober. Lønpolitikken er udarbejdet efter en skabelon, som 
en rektordelegation og lærerforeningens lokalbestyrelse har udarbejdet i enighed. 
 
Lønpolitikken gælder alle personalegrupper på Paderup Gymnasium. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender den vedlagte lønpolitik.  
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Lønpolitik for Paderup Gymnasium. 
 
Lønpolitikken udfylder de overordnede rammer givet i statens lønpolitik. 
Lønpolitikken er vedtaget i samarbejdsudvalget og er godkendt af bestyrelsen. 
 
Lønpolitikken omfatter alle medarbejdere, der er omfattet af ny løn på skolen.  
 
 
Mål med lønpolitik. 
 
Lønpolitikken er en integreret del af personalepolitikken og skal understøtte skolens værdigrundlag, 
strategi og visioner. Den bidrager til at udvikle skolen og medarbejderne og til at tiltrække og 
fastholde kvalificerede medarbejdere. 
Lønpolitikken skal endvidere skabe grundlag for en fleksibel løndannelse, der til stadighed kan 
understøtte Paderup Gymnasiums strategier og indsatsområder. 
 
Lønpolitikken skal sikre, at ledelsen og medarbejderne er informeret om, hvordan og hvornår 
lønforhandlingerne foregår, og har kendskab til, hvilke kvalifikationer og indsatser der honoreres. 
Lønpolitikken skal sikre en ensartet og sammenhængende praksis i forbindelse med 
lønforhandlinger på skolen. 
 
Økonomi. 
 
Den lokale løndannelse skal ske indenfor rammerne af institutionernes økonomi. Det er ledelsens 
ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. 
Det økonomiske råderum til forhandling er ikke en pulje, men en foranderlig størrelse, der kan 
variere fra år til år.  
 
Lønudviklingen bør følge lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked på sammenlignelige 
områder samt sikre, at alle medarbejderne opnår den bedst mulige lønudvikling under deres 
ansættelse. Det er et fælles ansvar, at alle ansatte på sigt har en lønudvikling udover grundløn i form 
af kvalifikations- og funktionsløn.  
Lønpolitikken skal rumme et lønperspektiv for alle ansatte, og skal herunder give nyansatte en 
realistisk forventning om den lokale udvikling i deres løn. 
Medarbejdernes lønudvikling sikres overvejende ved varige pensionsgivende kvalifikationstillæg. 
 
Elementer i ny løn. 
 
Lønsystemet giver mulighed for følgende honorering. 
 

• Kvalifikationstillæg ydes på grundlag af medarbejdernes faglige kvalifikationer, kvaliteten i 
opgavevaretagelsen, efterspørgslen i forhold til stillinger på det øvrige arbejdsmarked m.v. 
Kvalifikationstillæg ydes som varige eller midlertidige pensionsgivende tillæg. 
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•  Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der varetages i 
en bestemt stilling. Ud over løntillæg skal der aftales tid til opgaven. Funktionstillæg 
reguleres ikke med ansættelsesbrøken og er pensionsgivende.  

• Engangsvederlag og honorarer.  Tjenestemænd er ikke umiddelbart omfattet af lokalløn, 
men der er mulighed for at honorere dem via engangsvederlag. 

• Resultatløn udmøntes efter indgåelse af en resultatlønskontrakt og udbetales som vederlag 
for en måleperiode i det omfang, fastlagte kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået.  

 
 

Generelle kriterier for tillæg og vederlag. 
 
• Høj faglig og pædagogisk kvalitet omsat i arbejde/undervisning, som afspejler Paderup 

Gymnasiums værdigrundlag. 
• Helhedssyn, udviklingsparathed og samarbejdsevner, som anvendes i alle de opgaver og 

udfordringer, som en gymnasiehverdag indeholder. 
• Vigtig indsats i forhold til konkrete og afgrænsede mål eller indsatsområder. 
• Varetagelse af visse opgaver og funktioner med et stort ansvar. 
 
Der kan indgås aftaler om retningslinjer for, hvornår medarbejdere kan komme i betragtning til 
bestemte beløbssatte tillæg, som udfolder ovenstående generelle kriterier. 
 
Eksisterende ansatte beholder deres nuværende tillæg. Kriterierne for nye varige 
kvalifikationstillæg skal i særlig grad være indrettet til lærere, der ikke er på den gamle slutløn. Det 
er målsætningen, at lønudviklingen på Paderup Gymnasium skal kunne matche den 
landsgennemsnitlige lønudvikling på GL-området. 
 
 
Forhandlingskompetence. 
 
Aftaler om løntillæg/engangsvederlag indgås og underskrives af Paderup Gymnasiums ledelse og 
de pågældende medarbejderes faglige organisation.  
 
 
Forhandlingsprocedurer. 

 
• Løn forhandles en gang årligt.  
• Forhandlingerne foregår i perioden 1. januar – 1. juli, med ikrafttræden 1. april samme år. I 

de år, hvor der indgås en ny overenskomst, kan tidsplanen for forhandlingerne skubbes til at 
være fra d. 1. august til d. 31. december, med uændret ikrafttræden d. 1. april. 

• Løn forhandles desuden ved nyansættelser med repræsentanten for den pågældende 
medarbejders faglige organisation.  

• Til forhandlingerne fremskaffer ledelsen lønoplysninger om enkelte medarbejdere afhængigt 
af den pågældende medarbejderes faglige organisation. Som sammenligningsgrundlag 
endvidere den centrale lønstatistik, som parterne formodes at udarbejde. Materialet 
fremlægges før første forhandlingsmøde. 

• Parterne udveksler skriftlige forhandlingsoplæg før første forhandlingsmøde. 

Side 2 af 3 



 

• Alle aftaler indgås skriftligt, og det skal af aftalen fremgå, 
med hvilken begrundelse tillægget gives, hvornår det træder i kraft samt hvornår det 
eventuelt ophører. 

• Efterfølgende orienterer skolens ledelse de medarbejdere, der får løntillæg med begrundelse 
for tillægget og dets størrelse samt ikrafttrædelsestidspunkt.  Aftaler om løntillæg 
offentliggøres internt for den relevante medarbejdergruppe.  

• Samarbejdsudvalget orienteres om overordnede principper for lokal løndannelse, lokale 
aftaler og resultaterne af forhandlingerne. 

 
 
Evaluering. 
 
Lønpolitikken evalueres i samarbejdsudvalget og i bestyrelsen, når enten medarbejderne eller 
ledelsen i MIO-udvalget ønsker det. 
 
 
Vedtaget i MIO-udvalget d. 20. oktober 2008 og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. 
 
 
d. 20. oktober 2008.  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Jan Becher Sørensen   Per Henriksen 
Rektor    GL-tillidsrepræsentant 
Formand for MIO-udvalget  Næstformand i MIO-udvalget 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                   Sagsbehandler: JB 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde (drøftelse). 

 
 
Punktet er udsat fra møderne d. 29. april og d. september 
 
Undervisningsministeriet udsendte i januar 2008 et såkaldt ”kodeks for godt bestyrel-
sesarbejde”, se punkt 8 og bilag 8.1 fra septembermødet. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesformanden indstiller: 
 
 At bestyrelsen alt afhængig af tiden indleder drøftelsen af anbefalingerne i Kodeks, 

og fortsætter drøftelsen på det lidt længevarende bestyrelsesmøde i december. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 10 
Mandag d. 20. oktober 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                   Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for foråret 2009 (beslutning). 

 
 
Det vil være hensigtsmæssigt at reservere mødedatoerne for foråret allerede nu. 
 
I bedes derfor medbringe jeres kalendere til mødet.  
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen vedtager en mødeplan for foråret. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 9 
Mandag d. 1. september 2008 

Sagsfremstilling 
Punkt 10                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 10.1 Antal elever i 1.g pr. 3. oktober 2008. 

  

 
 
 
Antal elever i 1.g 
Antallet af startende elever i 1.g var 179. Det aktuelle elevtal og fordeling i grundfor-
løbsklasserne er vedlagt som bilag 10.1.  
 
 
Rektor indstiller: 
 
At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

Side 1 af 1 



Klassekvotienter pr. 3. oktober

Fra 8. september

1a 32 -1 gns 1g 29,2
1b 28
1c 25 -1

1d 31
1e 32 -1

1f 27

2a 26 gns 2g 22,5
2b 11
2c 25
2d 24
2e 20 -1

2f 29

3a 25 gns 3g 23,0
3b 20
3c 24
3d 24
3e 27
3f 25
3h 16

Samlet antal elever 471

Samlet antal klasser 19

Samlet gns 24,8
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