






 

Paderup d. 25. marts 2009.  

 
Indkaldelse til 12. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Onsdag d. 1. april 2009 kl. 16.30 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
Bemærk tidspunktet 

 
Der vil være let spisning undervejs i mødet. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Årsrapport 2008 

3. Budgetopfølgning marts 2009 

4. Lokalesituation og tilbygning 

5. Investering i IT-udstyr 

6. Administrative Fællesskaber 

7. Ressourceregnskab 

8. Orienteringer 

9. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 



d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. december 2008 

 
 
Referatet fra mødet d. 18. december 2008 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer.  
 
Referatet er vedlagt til underskrift på mødet. 
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Paderup d. 6. jan. 2009.  

 
 
Referat af 11. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Torsdag d. 18. dec. 2008 kl. 16.00 – 19.00. 

 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Referatet fra sidste møde havde været rundsendt til 
underskrift. Det blev besluttet, at referaterne fremover 
underskrives på næste møde, efter at have været rundsendt 
pr. mail. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Budgetopfølgning medio december 2008. 

 

Bestyrelsen fik på mødet udleveret en budgetopfølgning pr. 18 
dec. 2008. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning 
med tilfredshed. 
 

3. Finanslov for 2009 (orientering). 

 

Jan orienterede om den endelige finanslov, som ikke gav 
anledning til ændringer. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 
Bestyrelsen drøftede nyskabelsen med tilbud til eleverne om 
frivilligt arbejde. 
 

4. Budget for 2009. 

 

Jan gennemgik det udleverede budgetforslag for 2009 og dets 
forudsætninger. Bestyrelsen vedtog budgetforslaget. 
Der blev udtrykt ønske om, at budgettallene for 2008 indgår 
til sammenligning. Med den nuværende version af navision 
kan dette desværre ikke lade sig gøre. Der er håb for, at 
muligheden vil være til stede i den nye version af navision, 
som kommer maj 2009. 
 

5. Investeringsstrategi (drøftelse). 

 
Jan redegjorde for de allerede foretagne investeringer i 
skolemøbler og kantinemøbler. Desuden redegjorde han for 
vores undersøgelser vedrørende interaktive tavler.  
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Bestyrelsen var indstillet på at foretage en investering i 
interaktive tavler i 2009. Bestyrelsen holdning var, at skolen 
selv vælger de tavler, som man finder mest velegnede.  
Bestyrelsen tager senere stilling til et samlet investerings-
forslag. 

 
 
6. Mulig tilbygning (orientering). 

 

Jan orienterede om de skitser til en tilbygning, som er 
udarbejdet af firmaet Årstiderne Arkitekter for Statens 
Bygningsstyrelse (UBST). Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 

 
7. Aspergerprojektet. 

 
Jan orienterede om det nuværende forløb i 1g, samt om 
mulighederne for et nyt forsøgsforløb. Bestyrelsen godkendte, 
at vi arbejder på at etablere et nyt forløb.  

 
8. Besparelser på busruter (drøftelse). 

 

Casper orienterede om det fælles tiltag mellem elevrådene fra 
Statsskolen og Paderup Gymnasium vedrørende besparelser 
på busruterne udenfor skoletiden.  
Gunhild opfordrede eleverne til ikke kun at tænke i protester 
men også i alternative løsninger. 

 
9. Orienteringer. 

 
 
 
10. 
 
 
 
      
 
 
 

Jan orienterede om løsningen vedrørende elevernes endelige 
studieretningsvalg. 
Bestyrelsen drøftede derefter rapporten vedrørende det 
psykiske arbejdsmiljø. 
 
Eventuelt. 
Under eventuelt orienterede Jan om, at 
Undervisningsministeriet kort før mødet havde åbnet for den 
mulighed, at faget bioteknologi kan udbydes. Det forventes, 
at dette fag i højere grad end biologi vil blive adgangsgivende 
til videregående uddannelser. Skolens ledelse vil derfor i 
samarbejde med de involverede lærere drøfte muligheden for 
at ændre vores studieretningsudbud for 2009, således at det 
nye fag kan indgå. I givet fald vil bestyrelsen modtage en 
indstilling.  
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Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 1. april 2009 

 

 
Karsten Pedersen, formand 

 
René Skjøde Andersen 

 
Roger Buch 

 
Gunhild Husum 

 
Daniel Madié 

 
Per Henriksen 

 
Hanne Ernstsen 

 
Kirsten Raben Hansen 

 
Casper Grud Nielsen 

 
Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Årsrapport for 2008 (drøftelse og godkendelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 2.1 
Årsrapport 2008  
(eftersendes pr. mail, og udleveres på mødet til underskrift). 

 
 
En revisor fra PriceWaterhouseCoopers deltager i bestyrelsesmødet under dette punkt. 
 
I bilag 2.1 ses den færdige årsrapport.  
 
Revisionens påtegning findes først i rapporten. Revisionen har ikke fundet anledning 
til forbehold. 
 
Dernæst følger hoved- og nøgletal. Årets resultat blev kr. 2.499.617, og egenkapitalen 
ved indgangen til 2009 blev dermed på kr. 968.884, og dermed for første gang positiv. 
 
Ledelsens beretning findes efter hoved og nøgletal. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten.  
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d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning ultimo marts 2009 (Orientering). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 3.1 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2009. 

 
 
 
Bestyrelsen modtog d.  9. marts  pr. mail en budgetopfølgning foretaget pr. 28. februar 
2009. Vedlagt som bilag 3.1. 
 
Der udleveres på mødet en ny budgetopfølgning foretaget pr. 31. marts, og der gives 
en orientering om udviklingen indtil nu. 
 
 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 
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d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Lokalesituation og tilbygning (Drøftelse). 

 

 

  

 
 
Arbejdstilsynets bygningspåbud om lydisolering af musiklokaler fik i december 2008 
bygningsstyrelsen, UBST, til at få arkitektfirmaet ”Aarstiderne” til at udarbejde et pro-
jekt med en tilbygning. Bestyrelsen fik forelagt projektet på mødet i december 2008.  
 
Projektet er i disse dage til endelig behandling på en række møder mellem UBST og 
Undervisningsministeriet, og der forventes en afklaring indenfor kort tid.  
 
Bestyrelsen får en orientering på mødet, da der formodentlig vil komme nyt i sagen i 
løbet af denne uge. Afhængig af bevillingen fra ministeriet skal bestyrelsen drøfte de 
forskellige scenarier for løsning af de bygningsmæssige problemer. Her kan især næv-
nes: 
 
• Manglende lydisolering i musik. 
• Manglende laboratorium til naturvidenskab og generel renovering af de nuværende 

naturfagslokaler. 
• Manglende faglokale til mediefag. 
• Generel pladsmangel, da gymnasiet muligvis kan komme op på at skulle rumme 21 

klasser. 
 
Det må forventes at der senest ved udløbet af arbejdstilsynets påbud i maj måned er 
skabt klarhed over en løsning og de dertil knyttede udgifter for Paderup Gymnasium. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter situationen. 
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d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Investering i IT-udstyr (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 5.1 Kort orientering om Aktiv Board 

Bilag 5.2 Randers kommunes pressemeddelelse om Aktiv Board 

 
 
Bestyrelsen drøftede på mødet d. 18. december 2008 behovet og rammerne for investe-
ringer i IT-udstyr.  
 
Paderup Gymnasium har i februar 2009 igangsat en justering og kapacitetsudvidelse af 
det trådløse netværk, efter anbefalingerne i en konsulentrapport fra firmaet netdesign. 
Samlet løber justeringen op i ca. 100.000 kr. 
 
Bestyrelsen vedtog i december, at der til dette møde skulle foreligge en endelig indstil-
ling vedrørende anskaffelse af elektroniske tavler.  
 
Paderup Gymnasium har i perioden januar – marts 2009 haft nedsat en arbejdsgruppe 
med deltagelse af både elever, lærere, ledelse og IT-supporter. Arbejdsgruppen har 
især undersøgt konceptet med såkaldte Aktiv Boards, som er den model Randers 
Kommune har investeret i og er i færd med at installere på alle folkeskoler.   
 
Aktiv Boards og processen på Paderup Gymnasium er kort skitseret i bilag 5.1, som er 
fra et møde i pædagogisk råd. Randers Kommunes satsning med aktiv boards er be-
skrevet i kommunens pressemeddelelse ”Randers er blevet digital”, bilag 5.2.  
 
Den nedsatte arbejdsgruppe anbefaler konceptet med Aktiv Boards. Det samlede kon-
cept indeholder veludviklet software, som både lærere og elever kan benytte i deres 
forberedelse, ligesom konceptet indeholder kurser for lærere i brugen af tavlerne.  
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Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at tavlerne anskaffes i den største model, som er 
ca. 2,30 meter i bredden, og at de installeres med en fastmonteret computer. Arbejds-
gruppen anbefaler, at der anskaffes et mindre antal flytbare dokumentkameraer, hvor-
efter behovet for dokumentkameraer må vurderes hen ad vejen.  
 
De endelige detaljer omkring monteringen af tavlerne og udvælgelsen af lokaler mang-
ler stadig at blive behandlet.  
 
Det kan vurderes ud fra de tilbud, vi indtil nu har set, at et klasseværelse vil kunne ud-
styres med elektronisk tavle, tilhørende projektor, computer, skrivepenne og øvrigt 
mindre udstyr for ca. 35.000 kr., hvor kurserne bør være inklusive i prisen. Dertil 
kommer et mindre antal dokumentkameraer, som kan anslås til ca. 12.000 kr. pr. stk. 
 
Paderup Gymnasium har i alt ca. 27 lokaler, hvori det vil være relevant at installere 
elektroniske tavler. Et overslag over den samlede anskaffelsespris giver dermed ca. 1,1 
mio. kroner.  
 
En investering i den størrelsesorden bør ses i sammenhæng med lokalproblemerne, jf. 
punkt 4. Hvis løsningen af lokaleproblemerne kræver tilsvarende store investeringer af 
Paderup Gymnasiums eget budget, bør det overvejes at igangsætte det elektroniske 
tavleprojekt i langsommere tempo eller eventuelt udskyde starttidspunktet.  
 
Paderup Gymnasium vil i øvrigt kunne søge støtte fra Realkredits Danmarks pulje 
”kloge kvadratmeter” og fra Kompetencefonden. Udover selve anskaffelsen af tavler 
og kurserne vil der være udgifter til malerarbejde i forbindelse med nedtagningen af de 
gamle tavler, og udgifter til lærernes deltagelse i kurserne. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen beslutter, at Paderup Gymnasium skal satse på elektroniske tavler 

efter samme overordnede koncept som Randers Kommune.  
 
 At beslutning om tidspunktet for igangsætning af projektet udskydes til bestyrel-

sesmødet i juni, hvor der må forventes en større afklaring af investeringsbehovet til 
løsning af lokaleproblemerne. 
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Til PR-mødet d. 5. marts 2009.       
/ JB. 
 
Kort om ”Aktiv Board”. 
 
Aktiv Board er den model, som Randers Kommune over de næste 4 år udstyrer samtlige 
klasseværelser på alle folkeskoler med. Det vil altså være en model, næsten alle vores elever om få 
år kender i forvejen og er blevet undervist med. (Privatskolerne anvender også elektroniske tavler, 
men typisk andre modeller). 
 
Selve tavlen er 2½ meter bred og 1,2 meter høj. Tavleoverfladen er hård og ”whiteboard-agtig”. 
Tavlen vil være tilsluttet lille computer, som monteret på tavlen. Computeren vil have fast 
nettilslutning med kabel, USB-stik, ledning til tilslutning af ekstern computer (den bærbare), samt 
et dvd-drev til filmforevisning. (Da computer, projektor og skærm dermed er fast koblet sammen i 
ét system, vil der ikke være ”forbindelsesproblemer” længere). 
 
Man skriver på tavlen med en lille magnetisk pen, som så at sige virker som et stykke kridt. Hvis 
man anvender tavlens funktionaliteter ud over blot at skrive, fungerer pennen samtidig som en 
computermus. Og den kan ligesom en mus både venstre- og højreklik. Systemet er utroligt hurtigt, 
sådan at forstå at der ikke er en forsinkelse i tegningen af stregen i forhold til pennens placering. I 
hvert fald ikke en forsinkelse man kan registrere. 
 
Man kan i hovedtræk anvende tavlen på 3 forskellige måder, som naturligvis kan blandes, når man 
bliver erfaren: 

1. Man kan skrive på den som på en almindelig hvid tavle, med pennen uden at anvende resten 
af elektronikken. 

2. Man kan få skærmen til at fremstå som et computerskrivebord, og derefter virke som en 
forstørret computerskærm, hvor man manøvrerer rundt med pennen som med en mus. 

3. Man kan anvende den særlige ”værktøjskasse”, med et væld af små funktionaliteter og 
programmer, som er særligt udviklet for Aktiv Boardet. Den samme værktøjskasse vil være 
gratis at installere på hjemmecomputere, så man kan øve sig og forberede sig ved 
computeren (både lærere og elever). 

 
Tavlen vil være udstyret med en særlig projektor, som sidder monteret øverst og ret tæt på tavlen. 
Man står således ikke ”i vejen” for lysstrålen, når man står og skriver ved tavlen. Aktiv Boardet kan 
tilsluttes et dokumentkamera og/eller en scanner, så man også kan arbejde med billeder at ting, 
bogsider eller papirer. (Der kan også tilsluttes små skriveplader, så man kan sidde rundt omkring og 
skrive direkte på tavlen, og små ”mobiltelefonagtige” sms-tastaturer, så eleverne kan svare skriftligt 
på spørgsmål til tavlen eller deltage i afstemninger o.l.). 
 
Ved siden af Aktiv Boardet kan monteres et almindeligt ikke-elektronisk whiteboard. Man kan 
skrive med whiteboard-sprittusch hen over både whiteboardet og Aktiv Boardet, men skal være 
forberedt på at aktiv boardet med tiden får et mere ”slidt” udseende. Dét kan afbødes enten ved at 
være omhyggelig med at tørre tavlen af med sprit, eller ved at montere en slags hvid ”folie” eller 
”film” på tavlen, som så kan udskiftes. 
 
Det skal dog siges, at hvis man anvender tavlen som ”hvid tavle” og skriver med den særlige pen, så 
virker det præcis som med en sprittusch, bare uden sprit.  
 
Man kan læse mere på www.calamus.dk og på www.promethean.dk, hvor man begge steder skal se 
under ”aktiv board” eller ”aktiv tavle”. Der er vedhæftet en pressemeddelelse fra Randers 
Kommune. 

Side 1 af 2 

http://www.calamus.dk/
http://www.promethean.dk/


 
 
 
Kort om processen. 
 
November. 
PR havde en diskussion om elektroniske tavler og fik en demonstration af et Smart-Board. 
Stemningen var ganske positiv, men der var bekymringer omkring ”opstartsproblemer” og 
netkapacitet med det nuværende udstyr. (Siden er der sket det, at det trådløse net er i færd med at 
blive opgraderet og udvidet til mangedobbelt kapacitet, og der er planer om ”billedvejledning i”, 
hvordan man kobler den bærbare på, får kablerne sat rigtigt i hvis de er blevet byttet rundt, og får 
forbindelse med projektoren). 
 
December. 
Bestyrelsen drøftede elektroniske tavler på et møde i december, i forbindelse med en drøftelse af 
investeringer i 2009. Citat fra bestyrelsesreferatet: 
 

Bestyrelsen var indstillet på at foretage en investering i interaktive tavler i 2009. 
Bestyrelsen holdning var, at skolen selv vælger de tavler, som man finder mest 
velegnede. Bestyrelsen tager senere stilling til et samlet investeringsforslag. 

 
Januar. 
I januar nedsatte pædagogisk udvalg en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne, herunder 
også kurser, træning, sparring mv.  
 
Arbejdsgruppen består af: 

TH, LN, Ma, JB, BH, samt de 3 elever fra pædagogisk udvalg:  
Anne Kidmose Jensen, Signe Broberg Knudsen og Mads Lenschau. 

 
Februar. 
Arbejdsgruppen holdt møde og var senere på besøg på en folkeskole i Randers og fik demonstreret 
tavlen i praksis. 
 
Marts. 
Calamus’ underviser demonstrerede tavlen for elevrådet. Elevrådet diskuterer sagen efterfølgende. 
 
Møde i PR d. 5. marts. 
 
Arbejdsgruppen færdiggør sine anbefalinger, og inddrager synspunkterne fra elevrådet og 
pædagogisk råd. 
 
Pædagogisk Udvalg behandler sagen, herunder i hvilke lokaler de elektroniske tavler eventuelt skal 
installeres i det første år (2009-2010). 
 
April. 
Bestyrelsen får forelagt et forslag til investering.  
Forslaget høres forinden i samarbejdsudvalget. 
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Bilag 5.2 

 

RANDERS ER BLEVET DIGITAL 
Randers Kommune skal have Promethean Activboard i alle klasselokaler og er dermed klar til den digitale tidsalder.  
Randers Kommune har besluttet at lægge en helt ny dimension til begrebet læring. Derfor er der investeret i interaktive tavler 
til flere hundrede klasselokaler.  
 
Den klassiske grønne tavle med tilhørende støvede kridt er på vej ud af skolerne i Randers. Det er konsekvensen af en politisk 
visionær beslutning i Randers Kommune, hvor man investerer 14 millioner kroner i nye interaktive tavler. Mellem 450 og 500 
klasselokaler bliver over en 4-årig periode udstyret med tavlerne, som bringer multimedier ind i timerne på en helt ny måde. 
 
- Beslutningen følger den it-udbygningsplan, vi har i Randers Kommune. Vi skal være med helt fremme, når det gælder 
interaktiv teknologi, fortæller leder af Skole-it i Randers Kommune, Lars Bertelsen. 
 
Med interaktive tavler kan skolerne i Randers gå nye veje i alle fag. Lærerne kan skrive på tavlerne med en pen, og i stedet 
for at viske indholdet væk med en svamp kan det gemmes og bruges senere eller sendes til elever og forældre. På samme vis 
kan elevernes arbejde på deres egne pc’ere bringes op på tavlen og gennemgås. Herudover findes der en stribe programmer i 
eksempelvis matematik og naturfag.  
 
- Vi vil i høj grad gøre brug af netbaserede videoer og nyheder her og nu. Vi vil kunne bringe Google Maps ind i klasselokalet. 
Her udfolder der sig en verden i 3D, hvor man i princippet kan zoome helt ind på den enkelte elevs adresse. Det er en helt ny 
dimension på tilværelsen, og det gør noget ved læring. Det bringer virkeligheden ind i klasselokalet i stor målestok, siger Lars 
Bertelsen. 
 
Sammenhæng i fagene 
Lars Bertelsen glæder sig særligt over, at eleverne i højere grad kan være med i planlægningen af undervisning, idet deres 
egne skærmbilleder bliver vist på den interaktive tavle.  
 
- Når vi bringer multimedierne så tæt på, lærer eleverne sammenhænge i fagene. Mennesker tænker i billeder, og det kan de 
interaktive tavler fremme. Samtidig er det en kobling mellem hjem og skole. De fleste elever har internetadgang derhjemme, 
fortæller Lars Bertelsen. Det nye projekt hænger sammen med den øvrige indsats, der er gjort på it-området for skolerne i 
Randers Kommune. Der er i stor stil kommet nye stationære og bærbare computere ud på skolerne. 
 
- Vi vil gøre it tilgængeligt. Det er en kæmpe chance for skolerne i Randers Kommune. Vi skal være relevante i folkeskolen – 
det kan det her understøtte. Vi rejser et fyrtårn og siger ”Vi vil det her, vi giver den fuld gas”, siger en tilfreds leder af Skole-
it. 
 
Lars Bertelsen forklarer, at man, ved valget af leverandør af de nye interaktive tavler, lagde meget vægt på, at tavlerne skulle 
bygge på pædagogiske principper, og så skulle servicen være i top. Valget faldt på Calamus Danmark A/S.  
 
- Fra et forretningsmæssigt aspekt skulle prisen gå hånd i hånd med den løbende service og uddannelse, leverandøren kunne 
give os i produktet. Det er klart, at når vi fjerner den velkendte grønne tavle, skal vi have noget igen, der virker. I den 
løsning, vi har valgt, har de interaktive tavler et proaktivt overvågningssystem. Det betyder, at vi får en melding fra 
projektoren, når den skal have en pære eller et filter skiftet, og på samme måde giver udstyret lyd fra sig, når det har brug 
for andre servicetjenester. Det er vigtigt med en beredskabsplan, hvis udstyret pludselig ikke kan tænde. Vi kan jo ikke bare 
gå ned og hente nyt kridt, siger Lars Bertelsen. 
 
Randers Kommune brugte lang tid på at afsøge markedet for interaktive tavler. Til sidst faldt valget på mærket Promethean, 
leveret af den danske distributør Calamus Danmark. - Det er vi naturligvis glade for. Det er et klart signal om, at skolerne i 
Randers Kommune nu får den gule førertrøje på, siger John Lisberg, salgschef i Calamus Danmark. Alle lærere i Randers 
Kommune skal på et grundigt tre-trins uddannelsesprogram i de nye interaktive tavler, efterhånden som de bliver indført i 
undervisningen.  
 
Kurserne tilrettelægges i samarbejde mellem Calamus og Pædagogisk Udvikling under Skoleafdelingen i Randers 
Kommune. Satsningen på interaktive tavler skal ses i sammenhæng med it-baserede læreprocesser generelt, og her vil 
skolerne kunne hente inspiration og hjælp hos konsulenterne i Pædagogisk Udvikling, siger Helen Guldbæk, leder af 
Pædagogisk Udvikling.  
 
Yderligere oplysninger: 
Lars Bertelsen, leder af Skole-it i Randers Kommune, tlf. 89 15 17 50 
Helen Guldbæk, leder af Pædagogisk Udvikling, Randers Kommune, 89 15 16 29 
John Lisberg, salgschef i Calamus Danmark A/S, tlf. 22 60 20 51  



d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Administrative Fællesskaber (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 6.1 Kort orientering fra Undervisningsministeriet. 

Bilag 6.2 Orientering om de økonomiske tilskudsreduktioner. 

 
 
Folketinget vedtog i forbindelse med Finanslov 2008 en plan for indførelsen af admi-
nistrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesområdet. Planen indebærer, at instituti-
onerne på ungdomsuddannelsesområdet kan indgå i administrative fællesskaber om-
kring varetagelsen af opgaver indenfor 5 hovedområder: 
 

1. Økonomi og Planlægning 
2. Løn og Personale 
3. IT 
4. Indkøb 
5. Bygninger og Service, herunder rengøring. 

 
Undervisningsministeriet giver en kort introduktion projektet på den særlige hjemme-
side for administrative fællesskaber, bilag 6.1. 
 
Samtidig med beslutningen om, at institutionerne kan indgå i sådanne fællesskaber, 
vedtog Folketinget reduktioner i taxametertilskuddene over 3 år, svarende til ca. 1.200 
kr. pr. elev. I alt er der tale om reduktioner på ca. 320 mio. kr., hvoraf langt den største 
del implementeres i forbindelse med finansloven for 2010.  I bilag 6.2 er der vedlagt 
en oversigt over projektets økonomiske betydning. 
 
For Paderup Gymnasiums vedkommende resulterer projektet i en tilskudsreduktion på 
i alt ca. 600.000 kr., hvoraf der beskæres ca. 100.000 kr. i 2009, yderligere ca. 400.000 
kr. i 2010 og igen yderligere ca. 100.000 kr. i 2011.  
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Efter deltagelse i ministeriets informationsmøder og et omfattende analysearbejde i det 
forpligtende samarbejde mellem gymnasierne i det tidligere Århus Amt, står det klart, 
at der højst kan spares omkring halvdelen af dette beløb ved at indgå i administrative 
fællesskaber. Til gengæld kan der opnås en større sikkerhed i arbejdet og en mindre 
følsomhed overfor sygdom hos nøglemedarbejdere. 
 
Arbejdet i det forpligtende samarbejde har foregået i 3 faser. I begyndelsen af efteråret 
2008 foretog en arbejdsgruppe en analyse vedrørende samarbejde omkring de 2 først-
nævnte opgaveområder, Økonomi og Planlægning og Løn og Personale. Sidst på efter-
året udarbejdede en ny styregruppe en samlet række muligheder, som blev behandlet 
på et rektormøde på Paderup Gymnasium d. 10. marts 2009. Mødet førte til dannelsen 
af 2 nye styregrupper, som skal udarbejde et færdigt beslutningsgrundlag på 2 områ-
der: Løn og Personale i samarbejde med Silkeborg Data, og Økonomi og Planlægning 
i eventuel samarbejde med en ekstern leverandør. Sidstnævnte gruppe har undertegne-
de som formand. Styregrupperne forventes at være klar med beslutningsgrundlagene 
til behandling i gymnasiernes bestyrelser i juni 2009.  
 
I tilfælde af interesse for et Administrativt Fællesskab kan Paderup Gymnasium mu-
ligvis være værtsinstitution, hvis bygningen, der pt. er udlejet til Randers Kommune 
og Firkløverskolen, kan overtages til sommeren 2010. 
 
Med hensyn til opgaveområde 3, ”IT”, er Paderup Gymnasium allerede medlem af et 
administrativt fællesskab, nemlig IT supportcentret med VIA som driftsinstitution.  
Med hensyn til opgaveområde 4, ”Indkøb”, vurderes der ikke at være meget at hente, 
idet de fleste gymnasier i forvejen er tilsluttet fællesindkøb ved Statens og kommuner-
nes Indkøbscentral, SKI. Opgaveområde 5, ”Bygninger og Service”, bør afventes af-
klaring af, hvorvidt gymnasierne kan/skal overtage deres egne bygninger, før der tages 
stilling til indgåelse i eventuelle fællesskaber. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen til junimødet får forelagt et beslutningsgrundlag vedrørende områ-

derne ”Økonomi og Planlægning” og ”Løn og Personale”.  
 
 At Paderup Gymnasium, hvis bygningsforholdene tilsiger det, jf. punkt 4, kan mel-

de sig som mulig værtsinstitution.  
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Bilag 6.1 

Administrative fællesskaber 
I perioden 2009-2011 er der sat fokus på, at de almene 
gymnasier, erhvervsskolerne, social- og sundhedsskolerne og 
voksenuddannelsescentrene kan etablere administrative 
fællesskaber.  
Uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område kan indgå i et samarbejde om at 
styrke og udvikle institutionernes administrative funktioner i form af administrative fællesskaber. 
Formålet er at sikre den størst mulige effektivisering, løsning af rekrutteringsproblemer, og en øget 
kvalitet i den administrative opgavevaretagelse. 
 
Samarbejdet mellem de omfattede institutioner kan foregå inden for samme institutionstype eller på 
tværs af institutionstyperne, idet det administrative fællesskab er rettet mod de tekniske og 
administrative opgaver og driftsfunktioner, som institutionerne i vidt omfang har til fælles. Der 
gælder intet geografisk nærhedskrav til det administrative fællesskab, og institutionerne kan derfor 
samarbejde lokalt, regionalt og på tværs af landet, og uanset hvor den enkelte institution er 
beliggende.  
 
Regelgrundlag 
Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem 
uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde. Bekendtgørelsen fastsætter, at 
et administrativt fællesskab mellem uddannelsesinstitutioner enten kan etableres i form af 
leverandørmodellen (§ 2) eller i form af samarbejdsmodellen (§ 3).  

• Et administrativt fællesskab i form af samarbejdsmodellen består af en værtsinstitution og et 
antal partnere. Modellen indebærer, at partnerne overlader administrative opgaver og støtte-
funktioner til fælles varetagelse hos værtsinstitutionen. Bekendtgørelsen indeholder i bilag 1 
en standardsamarbejdsaftale, som institutionerne skal anvende, hvis de vælger et administra-
tivt fællesskab i form af samarbejdsmodellen.  

• Leverandørmodellen indebærer, at en uddannelsesinstitution udliciterer og en uddannelses-
institution varetager administrative opgaver. Efter bekendtgørelsen er det en betingelse for 
leverandørmodellen, at der er indgået en skriftlig aftale, som er i overensstemmelse med Fi-
nansministeriets regler om udbud og udlicitering samt Konkurrencestyrelsens bekendtgørel-
se om EU’s udbudsdirektiv.  

Katalog over mulige opgaver i et administrativt fællesskab 
Undervisningsministeriet samarbejder med en række interessenter på undervisningsområdet med 
henblik på at udarbejde et uddybende og mere detaljeret katalog over opgaver, som egner sig til at 
indgå i et administrativt fællesskab mellem uddannelsesinstitutioner. Kataloget vil kunne tjene som 
inspiration – både i overvejelserne om at etablere et administrativt fællesskab og ved 
tilrettelæggelsen af det konkrete samarbejde.  
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5 Økonomi

I forhold til etableringen af administrative fællesskaber er det forudsat, at initiativet kan
være forbundet med et muligt effektiviseringspotentiale på i alt 324,8 mio. kr. årligt fra
2011, hvor det forventes, at effektiviseringsgevinsterne ved fællesskaberne eller en anden
mere effektiv organisering af de administrative opgaver er realiseret.

For at støtte institutionerne i opgaven med at oprette administrative fællesskaber og realise-
re effektiviseringspotentialet i takt med dets udmøntning er der afsat i alt 238,8 mio. kr. til
etablering af administrative fællesskaber fra 2008 til 2010.

5.1 Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet indfases gradvist over en treårig periode fra 2009 til 2011. Af
tabel 1 fremgår den årlige bevillingsreduktion som følge af effektiviseringspotentialet, for-
delt på institutionstyper.

Tabel 1. Årlig bevillingsreduktion fordelt på institutionstyper (mio. kr. 2009-
prisniveau)

Institutionstype 2009 2010 2011
Erhvervsskoler (inkl. AMU-centre) 22,1 138,0 157,7
SOSU-skoler 2,0 30,5 34,9
Gymnasier 11,9 83,4 95,3
VUC'er 4,6 32,3 36,9
I alt 40,6 284,2 324,8

Effektiviseringspotentialet udmøntes som en reduktion af fællesudgiftstaxametrene i 2009,
2010 og 2011. Som det fremgår af tabellen, udmøntes den største del af effektiviseringspo-
tentialet fra 2010, og effektiviseringen vil være fuldt indfaset i 2011.

5.2 Etableringsmidlerne

Den overvejende del af etableringsmidlerne er afsat til decentrale implementeringstiltag på
institutionerne. En mindre del af implementeringsmidlerne er afsat til centrale implemente-
ringstiltag, der understøtter den decentrale implementering. De er blandt andet anvendt til
at finansiere ansættelsen af ekstra medarbejdere fra 2008 til 2010 i Lederforeningen for
VUC, SOSU-Lederforeningen, Danske Erhvervsskoler og Gymnasieskolernes Rektorfor-
ening. Derudover er midlerne anvendt til at dække udgifter forbundet med udarbejdelsen af
dette beslutningsgrundlag. Fremadrettet finansierer midlerne blandt andet den rådgivnings-
service, der etableres fra 2009, og centrale it-investeringer, som skal facilitere samlingen af
opgaver på tværs af institutioner.
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Tabel 2. Oversigt over fordeling af centrale og decentrale etableringsmidler (mio. kr.
2009-prisniveau)

2008 2009 2010 Total
Decentral implementering 0 109,0* 83,5 192,5
Central implementering 6,3 24 16 46,3
Total 6,3 133,0 99,5 238,8

*) Overskydende midler fra 2008 er overført til implementering på institutioner i 2009
og 2010. Der regnes derfor med en samlet sum til implementering på institutioner i
2009 på 109,0 mio. kr.

Midlerne afsat til decentrale etableringstiltag udmøntes som puljemidler som institutioner-
ne kan få andel i fra og med 2009.

De nærmere retningslinjer for ansøgning og anvendelse af etableringsmidler vil være til-
gængelige på uvm.dk fra januar 2009.



d. 25. marts 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Ressourceregnskab (beslutning). 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 7.1 Orientering om ressourceregnskabsmodellen. 

 
 
Undervisningsministeriet har i samarbejde med en række skoleforeninger udarbejdet 
en samlet model for de indberetninger, som institutionerne skal foretage udover års-
rapporten og aktivitetsindberetningerne. En kort beskrivelse af projektet er vedlagt i 
bilag 7.1.  
 
Ressourceregnskabsmodellen indeholder indberetninger på 20 parametre. Modellen 
skal være fuldt implementeret i 2010, til brug for indberetningen i marts 2011. Institu-
tionerne kan beslutte at øve sig på modellen i 2009. 
 
Ressourceregnskabsmodellen vil tydeligvis erstatte evalueringerne beskrevet i Paderup 
Gymnasiums nuværende kvalitetssikringsstrategi. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, 
hvis de nuværende beskrevne evalueringer afsluttes med rapporteringer for skoleåret 
2008-2009, som kan aflægges på bestyrelsesmødet i juni 2009.  
 
Til efteråret 2009 kan Paderup Gymnasium begynde at øve sig på ressourceregn-
skabsmodellen, som der kan rapporteres delvist på til marts 2010.  
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen beslutter at udfase de nuværende kvalitetssikringsstrategi med rap-

porteringer i juni 2009.  
 
 At Paderup Gymnasium til efteråret 2009 skal begynde at øve sig på ressource-

regnskabsmodellen. 
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Bilag 7.1 
Fra UVM’s hjemmeside, ”for institutioner”. 

Ressourceregnskabsmodellen 
Ressourceregnskabet skal sikre valid og sammenlignelig 
information om uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, 
kvalitet og resultater 

Stabilt, sammenligneligt og kvalitetssikret informationsgrundlag  

Ressourceregnskabet vil på det regulerede institutionsområde sikre et stabilt, sammenligneligt og 
kvalitetssikret informationsgrundlag for uddannelsesinstitutionerne (ledelsesinformation og 
benchmarking) og for Undervisningsministeriet (resultatopfølgning, tilsyn etc.) om de væsentligste 
uddannelsespolitiske målsætninger: 

• Høj faglig kvalitet i uddannelserne  
• Uddannelse til flere  
• Udviklingsorienterede institutioner  
• Effektiv institutionsdrift  

Fremtidigt informationsgrundlag 

Når ressourceregnskaberne er implementeret, vil informationsgrundlaget herfra i videst muligt 
omfang indgå direkte i udviklingskontrakter for erhvervsakademier og professionshøjskoler, 
resultatlønskontrakter for ledere på de regulerede uddannelsesinstitutioner, akkreditering af de 
videregående uddannelser og handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne.  

Indikatorer 

Ressourceregnskabet måler institutionernes performance på 20 indikatorer. Den ene halvdel er 
hårde resultatmålinger, mens den anden halvdel er indikatorer, der forventes at kunne forklare, 
hvorfor nogle institutioner skaber bedre resultater end andre.  

Indikatorudvælgelsen har taget udgangspunkt i ministeriets spørgeskemaer og lignende 
dataindsamlinger over for institutionerne de seneste år (fx fra flerårsaftalerapporteringer) samt 
institutionernes egne ønsker til opgørelser med direkte lokal styringsrelevans. På sigt bidrager 
ressourceregnskabet med et kvantificerbart, sammenligneligt og validt datagrundlag for de 
væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger. Data vil blive tilgængelig i tidsserier, der kan 
sammenlignes på tværs af alle de kompetencegivende uddannelser på alle regulerede institutioner.  

En væsentlig gevinst bliver, at de enkelte institutioner får adgang til at benchmarke sig selv ift. 
relevante, sammenlignelige institutioner på et afklaret datagrundlag.  

Frist for aflæggelse aflæggelse af ressourceregnskabet 

Ressourceregnskabet skal fuldt implementeret aflægges hvert år senest d. 1. april for det foregående 
regnskabsår. Hermed etableres der identiske procedurer ift. årsrapporten
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Bilag 7.1 
Fra UVM’s hjemmeside, ”for institutioner”. 

 

Målsætning Indikator Type
1. Eksamensresultater1 Resultat 
2. Brugertilfredshed2 Resultat 
3. Elev-lærer-ratio Forklaring 
4. Fordeling af lærernes arbejdstid Forklaring 

Høj faglig kvalitet

5. Lærernes kompetencer Forklaring 
6. Optag/tilgang1 Resultat 
7. Fuldførelse-, omvalgs- og afbudsfrekvens1 Resultat 
8. Antal uddannelsesaftaler/ skolepraktikophold Resultat 
9. Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder Forklaring 
10. Særlige indsatser for øget gennemførelse Forklaring 

Uddannelse til flere

11. Elevernes deltagelse og fravær Forklaring 
    

12. Kompetenceudvikling Resultat 
13. Internationale ophold Resultat 

Udviklings- orienterede 
institutioner

14. Udviklingsprojekter og eksterne samarbejder Resultat 
15. Uddannelsesomkostninger (produktivitet)1 Resultat 
16. Finansielle nøgletal1 Resultat 
17. Fordeling af omkostninger1 Forklaring 
18. Medarbejdertrivsel2 Forklaring 
19. Personaleomsætning Forklaring 

Effektiv institutionsdrift

20. Sygefravær Forklaring 

 
Note 1: UVM forudfylder 

Note 2: Under udvikling af inst.foreningerne 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Onsdag d. 1. april 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

Vedlagte bilag:

Bilag 8.1 Handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. 

Bilag 8.2 Arbejdstilsynets svar vedrørende handlingsplanen. 

Bilag 8.3 Resultat af transportundersøgelse. 

 
Ansøgertal og ansøgernes ønske om studieretning 
Undervisningsministeriet har pga. problemer med IT-systemerne udsat søgefristen til 
d. 20. marts. Efter denne dato har folkeskolerne og efterskolerne ca. en uge til at indta-
ste ansøgningerne i systemet. Der kan derfor ikke på tidspunktet hvor dette skrives 
siges noget endeligt om ansøgertallet. Bestyrelsen får på mødet udleveret en oversigt 
over ansøgertallet og de ansøgte studieretninger. 
 
Rapport om psykisk arbejdsmiljø 
Bestyrelsen blev på mødet d. 18. december orienteret om den rapport om det psykiske 
arbejdsmiljø, som gymnasiet efter påbud fra arbejdstilsynet har fået udarbejdet af en 
ekstern konsulent. Gymnasiet har i januar 2009 afholdt et 2-dages seminar for hele 
lærerpersonalet. MIO-udvalget sendte i slutningen af januar en handlingsplan til ar-
bejdstilsynet, bilag 8.1. Arbejdstilsynet har efterfølgende godkendt handlingsplanen, 
og skal til august 2009 have tilsendt de afsluttende indberetninger om handlingspla-
nens effekt, se bilag 8.2.  
 
Undersøgelse af elevernes transport til og fra skole. 
Institutionerne i skolesamarbejdet i Randers har gennemført en fælles undersøgelse af 
elevernes daglige transport til og fra skole. Resultatet i rå tal-form er vedlagt som bilag 
8.3. Der vil senere blive udarbejdet nogle diagrammer med hovedresultaterne. Materia-
let er blevet afleveret til Randers Kommune og drøftet på et møde med kommunen d. 
d. 25. april.  
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 





















Bilag 8.3                          Undersøgelse om busruter

1. Hvilken uddannelse er du i gang med?
Udd.adr. Minervavej 57 Rådmands Boulevard Paderup Statssk. Tekniskskole Nørrevang Randers R. Randers Sosu. I alt

HHX HG HG HHX STX STX EUD HTX 10. Klasse 10. Klasse Hf.
Antal: 195 121 78 236 404 607 346 134 227 220 2568

2. Kører du med bus eller tog til/fra skole? 
JA: 136 84 47 117 296 326 175 90 134 121 1526
NEJ: 59 37 54 119 108 281 171 44 93 98 783

3. Hvor stiger du på? (Hvilken by)

Allingåbro 2 1 14 7 4 2 1 31
Albæk 1 4 5

Allestrup 1 1
Als 1 1

Arden 2 2
Asferg 3 10 1 6 20

Askildrup 1 1
Assens 3 1 3 7

Assentoft 6 5 2 2 25 4 4 3 1 52
Auning 10 10 2 37 2 2 2 65
Bjergby 1 2 3

Bjerregrav 3 3 1 7
Bjerringbro 1 2 2 5

Borup 1 1 2
Bælum 1 1

Dalbyneder 1 1
Dalbyover 2 1 1 4
Debjerg 1 1
Drastrup 1 1
Ebeltoft 1 1
Enslev 1 2 3
Farre 1 1

Fausing 1 3 4



Feldballe 1 1
Fjellerup 1 1
Fladbro 1 1
Foldby 1 1
Fårup 2 9 16 4 3 7 41
Galten 1 2 1 4

Gassum 4 2 1 7
Gimming 1 4 1 6
Gjerlev 1 2 4 4 3 3 1 1 19
Gjesing 1 3 2 6

Grensten 1 1
Grenå 5 1 1 1 8
Grund 1 1

Hadbjerg 1 2 1 1 5
Hadsten 24 17 2 3 3 3 5 3 60
Hadsund 1 2 7 5 3 2 3 6 29

Hald 1 1 5 7
Halling 1 1

Hammel 1 1 2
Hammershøj 1 1 1 3

Handest 1 1
Harridslev 3 2 8 1 14
Haslund 1 1
Haurum 1 1 2
Havndal 2 7 4 3 5 4 25
Helsted 2 1 3
Helstrup 2 2 4
Hevring 3 3

Hinnerup 2 1 3
Hjørring 1 1
Hobro 1 8 1 1 5 16

Hornbæk 5 2 7
Hornslet 5 3 1 2 7 1 2 21
Houlbjerg 1 1 2
Hvidsten 2 1 1 4
Hvilsager 1 1



Højbjerg 1 1
Hørning 2 7 2 1 12
Ingerslev 1 1
Jebjerg 2 2
Karlby 2 3 5

kastbjerg 2 1 3 1 7
Klejstrup 1 1
Knejsted 1 1 2

Kolind 3 1 1 4 1 10
Kousted 1 1
kristrup 1 1

Langkastrup 1 1 5 1 1 9
Langå 5 3 1 2 1 2 5 3 22

Laurbjerg 3 2 1 1 3 1 2 1 14
Lem 1 1 2
Lime 4 1 5

Lindbjerg 3 3
Linde 1 1 1 3 2 1 1 10

Læsten 3 2 5
Mariager 1 2 8 8 3 3 25
Mejlby 1 1 6 3 2 13
Mygind 1

Mellerup 1 1 3 7 12
Mørke 2 1 1 1 1 6

Nimtofte 1 2 3
Norup 1 1 3 5

Nørager 3 2 1 6
Nørbæk 1 1

Ommestrup 1 1
Over Fussing 1 1

Pindstrup 3 2 3 1 1 10
Purhus 1 1

Randers 3 8 6 66 5 12 5 39 23 167
Romalt 2 2 1 1 2 8

Ryomgård 4 2 5 3 1 1 16
Rønde 1 1



Råby 3 3
Råsted 1 2 9 12

Sdr.Vinge 1 1 2
Selling 1 1
Skader 3 3
Skals 1 1

Skørring 3 3 1 7
Slyngborg 1 4 1 6
Spentrup 1 6 5 3 21 2 3 1 1 43
St.Sjørup 1 1 2
Stenvad 1 1

Stevnstrup 3 2 5 2 17 2 6 5 42
Stånum 1
Støvring 1 1 2

Søby 2 1 3
Sødring 1 2 3

Sønderbæk 1 1 1 3
Terp 1 1 1 1 4

Thorsø 1 1 1 3
Tjele 1 1

Tvede 2 2
Tørring 1 2 3
Tånum 1 1 2
Udby 2 2

Udbyhøj 5 2 7
Uggelhuse 1 2 5 3 1 1 13

Ulstrup 1 1 1 3 2 3 1 12
Valsgård 1 2 3

Vellev 2 2
Vester Velling 1 1

Viborg 1
Vissing 1 1 2

Vive 2 2
Vivild 4 1 2 2 9
Voer 1 1

Voldum 4 1 1 11 1 1 4 1 24



Ø v

Værum 1 1 2
Ølst 1 1 1 3

Ørsted 5 1 2 14 1 2 2 5 32
Ørum 3 1 1 1 2 8

ster Bjerregra 1 1 1 17 1 1 3 1 26
Øster Tørslev 1 2 6 1 2 1 1 14
Øster Velling 4 1 2 7

Ålum 4 1 5
Århus 2 3 1 2 2 10
Årslev 3 1 4

4: Skal du skifte bus eller mellem bus/tog for at komme til/fra skole?
JA: 40 15 21 46 85 95 71 29 94 48 544
NEJ: 72 54 23 40 196 136 89 48 39 41 738
Tog 1 1 1 3

5. Hvis ja, hvor skifter du bus/tog (hvilke by)?

Assentoft 3 18 21
Bjerringbro 1 1 2

Hadsten 3 2 5
Hadsund 2 2
Hammel 1 1 2
Havndal 1 1
Hinnerup 1 1

Hobro 1 2 2 1 6
Langå 1 1 2

Mariager 1 1 3 1 6
Randers 30 11 18 43 77 91 64 25 89 41 489

Ryomgård 1 12 1 1 15
Rønde 0
Ulstrup 1 1 2
Viborg 1 1
Ørsted 1 1
Århus 1 1 2



6. Hvilken buslinje tager du med til skole?
12 1 1 4 20 26
13 1 1
15 1 1
17 3 3
21 1 30 4 35
34 0
55 1 1 2
57 3 3
58 2 2
61 1 5 1 7
62 1 5 23 5 3 3 4 44
65 1 1
73 1 3 13 10 8 3 3 4 45
77 1 1
111 1 1
112 1 1
115 34 22 1 3 53 5 2 4 16 140
117 5 5
118 2 4 17 2 4 3 2 34
124 1 1
200 1 1
211 14 5 1 4 46 6 11 6 5 9 107
212 20 9 1 58 4 1 1 5 99
213 8 6 61 10 5 4 2 96
214 4 6 1 81 11 1 2 8 114
217 8 5 1 1 36 3 3 2 1 6 66
221 8 6 1 1 48 3 2 2 5 2 78
223 3 2 4 3 3 6 5 20 3 49
225 1 1 2
230 1 10 24 8 44 21 4 58 6 176
231 5 3 1 2 2 20 3 9 8 2 55
234 1 1 1 3 1 7
235 1 9 7 3 34 13 10 6 5 88
237 1 7 9 22 25 10 10 17 3 104
238 2 3 4 40 6 5 7 2 69



352 1 1
851 2 2

918 X 1 5 3 4 1 4 6 24

7. Har du mulighed for at tage en anden buslinje eller med tog til skole?
JA: 56 21 16 41 68 73 27 26 24 36 388
NEJ: 54 46 18 36 228 147 94 49 92 38 802

Hvis ja, hvilke(n)?
Tog 5 2 5 4 4 3 23

Knallert 3 1 4
Bus nr: 0

21 1 2 3
61 2 2
71 1 1
73 1 11 1 3 16
114 1 1
115 3 3 14 20
118 1 1 2
119 1 2 3
211 6 2 1 3 4 16
212 1 2 3
213 13 6 1 3 2 3 6 4 38
214 26 6 2 2 2 2 4 7 51
217 4 3 1 2 3 2 2 1 18
221 3 1 4
223 1 1 1 1 11 1 4 20
230 4 2 32 2 1 5 46
231 1 4 2 7
234 1 1 1 1 4
235 4 1 5
237 2 8 6 1 1 1 5 24
238 1 1
314 1 1



u

 918X 2 3 9 8 2 5 1 30

8. Hvis den bus du kører med til skole bliver lukket, vil du så?
Tage toget 9 7 8 5 2 6 5 4 2 48
Flytte til Rande 17 6 8 19 44 26 12 9 21 8 170
Tage min 
uddannelse i 
en anden by

23 23 8 8 62 16 22 7 24 14 207

Vente med at 
tage en 
uddannelse

5 8 6 1 23 8 12 5 17 16 101

Ikke tage en 
uddannelse 9 8 7 3 68 46 16 8 31 9 205

Andet. Angiv 
hvilket: 1 118 1 40 25 185

Købe bil 7 2 6 5 9 6 10 2 47
Køre selv 2
Kører scooter 2 1 1 2 3 12 4 25
Finde en løsning 2
Privat kørsel 10
Cykle 10 2 3 6 24 9 6 15 18 93
Gå 3 2 4 7 2 4 2 24
Kørt af familie 11 7 2 15 32 19 9 4 6 105
Ved ikke 26 17 6 14 47 13 6 4 11 144
Andre busser 1 1
Flytte 1 1 2 2 1 1 8
Samkørsel på 4 1 2 1 8 5 5 7 33
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