






 

Paderup d. 12. juni 2009.  

 
Indkaldelse til 13. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
 

Torsdag d. 18. juni 2009 kl. 16.00 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  
Bemærk tidspunktet 

 
Hele ledelsen deltager i mødet. 

Der vil være spisning efter mødet.  
 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning og justering af budget 2009 

3. Lokalesituation og tilbygning 

4. Investering i IT-udstyr 

5. Administrative Fællesskaber 

6. Evalueringer 

7. Mødeplan for efteråret 2009 

8. Orienteringer 

9. Eventuelt 

 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 
Bestyrelsesformand  Rektor 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Onsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. april 2009 

 
 
Referatet fra mødet d. 1. april 2009 blev udsendt på mail til kommentarer. 
Der var ingen kommentarer.  
 
Referatet er vedlagt til underskrift på mødet. 
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Paderup d. 14. april 2009.  

 
 
Referat af 12. møde i 
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 
Onsdag d. 1. april 2009 kl. 16.30 – 19.00. 

 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 
Referatet fra mødet d. 18. december 2008 blev underskrevet 
på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Årsrapport. 

 

JB gennemgik dele af årsrapporten, og Susanne Varrisboel 
gennemgik revisionsprotokollattet. 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev den. 
 

3. Budgetopfølgning ultimo marts 2009. 

 

På grund af sygdom kunne Thomas Arnkjær ikke deltage i 
mødet. Nogle spørgsmål til budgetopfølgningen vil derfor 
efterfølgende blive besvaret skriftligt. 
Bestyrelsen ønskede fremover, at budgetopfølgningen for den 
tilsvarende periode i året før vedlægges. 
 

4. Lokalesituationen og tilbygning. 

 

Jan gjorde rede for bevillingen fra ministeriet og de forskellige 
muligheder for at udnytte denne. 
Bestyrelsen drøftede situationen og afventer en kommende 
klarhed over mulighederne. 
 

5. Investering i IT-udstyr. 

 

Jan redegjorde for skolens indstilling om at vælge en løsning 
med Aktiv Boards svarende til den løsning, som Randers 
Kommune har valgt til byens folkeskoler. Jan gjorde 
endvidere opmærksom på, at investeringen burde ses i 
sammenhæng med den uafklarede lokalesituation. 
Bestyrelsen besluttede, at beslutning om tidspunktet for 
igangsætning af projektet udskydes til bestyrelsesmødet i 
juni, hvor lokalesituationen også forventes at være mere 
afklaret.   
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6. Administrative Fællesskaber. 

 

Jan orienterede om de nedsatte styregrupper på vegne af ca. 
20 gymnasier i og omkring det gamle Århus Amt. 
Styregrupperne skal udarbejde beslutningsgrundlag på 
områderne Løn og Personale samt Økonomi og Planlægning. 
Jan er formand for gruppen indenfor Økonomi og 
Planlægning. Bestyrelsen besluttede at afvente et 
beslutningsgrundlag inden mødet i juni.  
Bestyrelsen var som følge af drøftelsen under punkt 4 
tilbageholdende med, hvorvidt Paderup Gymnasium kan 
melde sig som mulig værtsinstitution.   

 
7. Ressourceregnskabet. 

 

Jan orienterede om det nye ressourceregnskab. 
Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling om at udfase 
den nuværende kvalitetssikringsstrategi med rapporterne i 
juni 2009, og at Paderup Gymnasium til efteråret begynder at 
øve sig på ressourceregnskabsmodellen. 

 
8. Orienteringer. 

 

Jan orienterede om årets ansøgertal og fremlagde en oversigt 
over ansøgertallet til alle de gymnasiale uddannelser i 
Randers for perioden 2004-2009. Der blev desuden fremlagt 
en plan fra Fagligt Udvalg for sammensætningen af 
grundforløbsklasserne i 1g i det nye skoleår. 
 
Jan redegjorde for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø og 
kommunikationen med Arbejdstilsynet i denne forbindelse.  
 
Sluttelig kommenterede Jan den samlede Randers-
undersøgelse af elevernes transport til og fra skole. 
 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.  

 
9. Eventuelt. 

 
 

Intet af betydning. 
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Underskrevet på bestyrelsesmødet d.  
 
 

 
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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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning og justering af budget 2009 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2009. 

Bilag 2.2 Forslag til justeret budget 2009. 

 
 
Bestyrelsen modtog d.  22. april pr. mail en budgetopfølgning foretaget pr. 31. marts 
2009. Der er i bilag 2.1 vedlagt en budgetopfølgning foretaget pr. 31. maj 2009. Op-
følgningen bliver gennemgået på mødet. 
   
Budget 2009 blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 18. december 2008, og bygger på en 
forventning om 6 nye almindelige 1g klasser. Imidlertid blev søgetallet kun til 5 nye 
almindelige 1g klasser, hvilket får en indflydelse på både indtægter og udgifter i efter-
året og dermed på budgettet for hele 2009.  
 
Den nye aspergerklasse tæller i forslaget til justeret budget med både på indtægts- og 
udgiftssiden, og er dermed årsag til ændringer begge steder. Den samlede virkning af 
aspergerklasser er dog stadig neutral i forhold bundlinjen, og et eventuelt overskud på 
driften heraf skal sendes retur til undervisningsministeriet. 
 
På indtægtssiden betyder en klasse mindre ved tællingen i september et minus på ca. 
900.000 kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. På udgiftssiden betyder en klasse min-
dre i 5 måneder alt andet lige en mindreudgift til lærerløn på ca. 400.000 kr. i forhold 
til oprindeligt budgetteret. Mindreudgiften til lærerløn fremkommer i den aktuelle si-
tuation ikke som følge af færre ansatte lærere end planlagt, men i form af flere lærere 
med planlagt ”undertid”, hvilket betyder at de pågældende lærere ”skylder” gymnasiet 
undervisningstimer, som skal tilspadseres i skoleåret 2010-2011.  
 
Den samlede effekt af en klasse mindre samt en række øvrige mindre forskydninger 
kan skønnes til at være en nedjustering af årsresultatet på ca. 0,3 mio. kr., således at 
det forventede resultatet nu bliver på ca. 2,0 mio. kr. 
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I bilag 2.2 er et forslag til justeret budget for 2009. 
 
 
Hvorvidt og i givet fald hvordan beslutning i dagsordenens punkt 3 om igangsætning 
af byggeproces i efteråret 2009 får indvirkning allerede på budget 2009 er for tidligt at 
sige. Dertil skal vi kende de mere præcise vilkår for statens bygningsoverdragelse, 
samt vilkårene for modtagelsen af de bevilgede 6,5 mio. kr. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

 At bestyrelsen vedtager det justerede budget 2009. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Lokalesituation og tilbygning (Beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Kort oversigt og tidslinje over sagen indtil nu 

Bilag 3.2 Løsningsskitse med tilbygning og økonomisk overslag 

Bilag 3.3 Udsigt for Paderup Gymnasiums fremtidige økonomi 

 
 
Bestyrelsen fik på mødet d. 1. april en orientering om udviklingen i sagen vedrørende 
arbejdstilsynets 3 bygningspåbud, herunder om at undgå støj fra musiklokaler, og Uni-
versitet og Bygningsstyrelsens (UBST) plan om at løse problemet med en tilbygning 
med nye musiklokaler.  
 
Efter et længere sagsforløb, som kort er ridset op i bilag 3.1, står sagen nu der, at un-
dervisningsministeriet har bevilget 3,2 mio. kr. til løsning af arbejdstilsynets påbud og 
2,5 mio. kr. til renovering af naturvidenskabsområdet, altså i alt 6,5 mio. kr. 
 
UBST fået arkitektfirmaet Årstiderne til at udarbejde en skitse til en løsning, som in-
deholder en tilbygning med nye musiklokaler samt et overslag over de økonomiske 
omkostninger. Skitsen samt overslaget, vedlagt i bilag 3.2, viser en samlet pris på knap 
11 mio. kr., og indebærer dermed en selvfinansiering fra Paderup Gymnasium på ca. 
4,5 mio. kr. Dertil kommer inventar, udstyr og andre ting, samt indretning af medie-
fagslokale, som ikke er indeholdt i overslaget, så en samlet selvfinansiering vil skøns-
mæssigt løbe op i ca. 5,0 mio. kr. 
 
Arbejdstilsynet har efter anmodning fra UBST bevilget udsættelse af tidsfristen for 
opfyldelse af påbuddet vedrørende musiklokalerne. Brevet fra Arbejdstilsynet er inde-
holdt i bilag 3.2. 
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Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvorledes igangsætning af byggeri i efter-
året, hvor bygningerne stadig er statens, indgår i forhold til den generelle bygnings-
overdragelse fra staten til institutionerne til januar 2010. De præcise vilkår for byg-
ningsoverdragelsen, herunder de finansieringsmæssige, forventes at blive udmeldt fra 
undervisningsministeriet til august. 
 
Hvis det bliver muligt, og attraktivt, kan man forestille sig at Paderup Gymnasiums 
kreditforeningslån i forbindelse med bygningsoverdragelsen udvides med ca. 5 mio. 
kr. til finansiering af tilbygningen. Det skal i den forbindelse overvejes, om en del af 
de 5 mio. kr. i stedet skal trækkes på likviditeten.  
 
Alternativet til en tilbygning er at lydisolere de eksisterende musiklokaler, hvorefter 
naturfagene ikke kan udvides med et laboratorium og mediefag ikke kan få et ordent-
ligt faglokale. Uanset hvilken løsning der vælges, vil gymnasiet stadig mangle et 
idrætslokale, lærerarbejdspladser og mødelokaler, samt et auditorium.   
 
I bilag 3.3 er forsøgt fremstillet en prognose for Paderup Gymnasiums økonomiske 
muligheder efter overgangsperiodens afslutning i 2012, hvor vi vil være på ”ren taxa-
meter”. Der er mange usikkerheder i en sådan prognose, især hvad angår mulige be-
sparelser på de kommende finanslove. Det er dog konklusionen, at Paderup Gymnasi-
um med fortsat generel tilbageholdenhed på udgifter bør kunne klare en investering i 
tilbygningen. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen træffer beslutning om en tilbygning med nye musiklokaler under 

forudsætning af, at de kommende tilbud på byggeriet ikke væsentligt overstiger det 
foreliggende overslag. 

 
 At bestyrelsen venter med at beslutte finansieringsmodellen til vilkårene for byg-

ningsoverdragelsen er kendt. 



Bilag 3.1. 
 
Kort oversigt over sagsforløb. 
 
 
Januar 2008 - Paderup Gymnasium gør i vedlagte brev til UBST opmærksom på en 

række presserende bygningsmæssige moderniseringsbehov, herunder 
pedelværksted og naturfagsafdelingen. 

 
Juni 2008 - Arbejdstilsynet udsteder 3 bygningspåbud vedr. hhv. musiklokaler, 

pedelværksted og bordplader i kemi. Fristerne er alle i efteråret 2008. 
 
August 2008 - Bygningsstyrelsen søger og får bevilget udsættelse af fristerne til 31. 

maj 2009. Tiden skal bruges på at undersøge en helhedsløsning. 
 
November 2008 - Bygningsstyrelsen har sammen med arkitektfirmaet årstiderne 

udarbejdet en skitse til en tilbygning indeholdende musiklokaler, 
auditorium og idrætslokale. Skitsen sendes til undervisningsministeriet, 
som er bevilgende myndighed. 

 
Marts 2009 - Bygningsstyrelsen meddeler, at undervisningsministeriet vil bevilge 

6,5 mio. kr. til lydisolering af eksisterende musiklokaler og til 
renovering af naturfagsområdet.  
- Paderup Gymnasium forsøger i vedlagte brev til undervisnings-
ministeriet at argumentere for auditoriet. Forsøget lykkedes ikke. Svaret 
i form af et brev fra Bygningsstyrelsen er vedlagt. 

 
April 2009 - Bygningsstyrelsen sætter Årstiderne til at udarbejde en ny tilbygnings-

skitse, kun indeholdende musiklokaler, samt til at udarbejde et 
økonomisk overslag. 

 
Maj 2009 - Årstiderne har udarbejdet den ønskede skitse samt et økonomisk 

overslag på knap 11 mio. kr.  
- Paderup Gymnasium forsøger i vedlagte brev til 
undervisningsministeriet at argumentere for en større bevilling. Forsøget 
lykkedes ikke; undervisningsministeriet kan i øvrigt ikke svare på 
spørgsmål om tilbygningsprocessen for efter udmeldingen om 
bygningsoverdragelsen.  
- Bygningsstyrelsen skriver til Arbejdstilsynet og anmoder om en 
udsættelse af fristerne for påbuddet. 

 
Juni 2009 - Undervisningsministeriet udsætter offentliggørelsen af 

bygningsoverdragelsesmodellen til foreløbig august. Offentliggørelsen 
forventes af ville ske i sammenhæng med informationsmøder for 
ledelser og bestyrelser. 
- Arbejdstilsynet bevilger udsættelse af fristerne for alle 3 påbud.  
Brevet findes i bilag 3.2 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Investering i IT-udstyr (beslutning). 

 

  

 
Bestyrelsen drøftede på møderne d. 18. december 2008 og d. 1. april 2009 behovet og 
rammerne for investeringer i IT-udstyr. Bestyrelsen besluttede på mødet d. 1. april 
2009 at Paderup Gymnasium skal satse på elektroniske tavler efter samme overordne-
de koncept som Randers Kommune, samt at tidspunktet for igangsætning af projektet 
udskydes til bestyrelsesmødet i juni, hvor der må forventes en større afklaring af inve-
steringsbehovet til løsning af lokaleproblemerne. 
 
Investeringsbehovet til løsning af lokaleproblemerne fremgår af dagsordenens punkt 3, 
dog med en del endnu ikke kendte forudsætninger omkring vilkår for overtagelse af 
bygningerne og for den hertil knyttede låntagning. 
 
Den samlede investering i elektroniske tavler vil ifølge sagsfremstillingen på mødet d. 
1. april være på ca. 1 mio. kr., f.eks. fordelt over en 3-årig etableringsperiode. Prisen 
indeholder foruden tavlerne en nymaling af lokalerne. 
 
IT-udstyr afskrives over 4 år, så den forventelige årlige afskrivning vil være på ca. 
150.000 kr. i 4 år. Efter afskrivningsperiodens udløb må det forventes, at en del af ud-
styret hvert år skal enten udskiftes eller renoveres, skønsmæssigt svarende til en årlig 
driftsudgift på ca. 100.000 kr.  
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen drøfter investeringen set i sammenhæng med tilbygningsinvesterin-

gen og med udsigterne for den fremtidige økonomi, jf. punkt 3.  
 
 At bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt investeringen i elektroniske tavler 

skal sættes i gang i det kommende skoleår. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Administrative Fællesskaber (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 5.1 Rapport fra PA-Consulting (første del, version 1.0). 

Bilag 5.2 Liste over de 19 skoler. 

 
 
Bestyrelsen drøftede på mødet d. 1. april udmeldingerne fra undervisningsministeriet 
vedrørende administrative fællesskaber. Projektet indebærer, at institutionerne på ung-
domsuddannelsesområdet kan indgå i administrative fællesskaber omkring varetagel-
sen af opgaver indenfor 5 hovedområder: 
 

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

 
Institutionerne bliver på forhånd udsat for en besparelse på taxametrene, der for Pade-
rup Gymnasiums vedkommende beløber sig til i alt ca. 600.000 kr. 
 
Siden bestyrelsesmødet d. 1. april har 19 gymnasier og hf i Århus og omegn haft kon-
sulentfirmaet PA-Consulting Group til at analysere arbejdsgange og rutiner på institu-
tionerne for at afdække, om der kan opnås effektiviseringer indenfor de 4 førstnævnte 
områder, eventuelt ved at indgå i nye eller udvide eksisterende administrative fælles-
skaber. En liste over de 19 skoler er vedlagt i bilag 5.2. 
 
De 19 gymnasier og hf finansierer konsulentundersøgelsen med midler fra undervis-
ningsministeriets pulje til udarbejdelse af beslutningsgrundlag. Paderup Gymnasium 
har fået 200.000 kr. fra denne pulje, hvoraf denne undersøgelse koster de 75.000 kr. 
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Gymnasiet kan selv anvende op til 50.000 kr., og der er dermed stadig 75.000 kr. til 
anvendelse til f.eks. udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende bygningsdrift. 
 
PA-Consultings rapport med de generelle anbefalinger udkom d. 10. juni, og Paderup 
Gymnasium har d. 11. juni haft møde med konsulenterne mhp. at kvalificere de gene-
relle anbefalinger i forhold til Paderup Gymnasiums forhold. Første del af rapporten, 
indeholdende de generelle anbefalinger, er vedlagt som bilag 5.1. Anbefalingerne vil 
kort blive gennemgået på mødet. 
 
PA-Consulting Group bygger rapporten op omkring 4 mulige handlinger for hvert en-
kelt område: 1. Gøre som vi plejer, 2. Lære af de andre (best practice), 3. Indgå i ad-
ministrative fællesskaber; 4. Outsource. 
 
 
Anbefalingerne til Paderup Gymnasium er i hovedtræk: 
 

-  at arbejde med best practice indenfor områderne planlægning og it, hvor vi i 
øvrigt selv udgør best practice på en række områder, herunder IT-support. 
 
-  at undersøge nærmere, på hvilke måder man kan være tilknyttet erhvervssko-
lernes kommende indkøbsaftaler. 
 
- at fortsætte undersøgelserne og processen i retning af at indgå i administrative 
fællesskaber omkring løn & personale og økonomi. 

 
Paderup Gymnasium vil kunne spare omkring 300.000 kr. årligt ved indtrædelse i de 2 
sidstnævnte fællesskaber. Hvilket naturligvis forudsætter, at der er et tilstrækkeligt 
antal andre interesserede skoler at danne fællesskabet sammen med. Jo færre af de 19 
skoler, der vil være med, jo mindre bliver besparelsen for den enkelte. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen bemyndiger rektor til, sammen med de andre interesserede skoler, at 

fortsætte undersøgelserne i retning af at danne og indgå i administrative fællesska-
ber omkring Løn & Personale og Økonomi. 

 
 At den endelige beslutning om indtrædelse i fællesskaberne træffes af bestyrelsen 

efter at ydelser og priser for det enkelte fællesskab er undersøgt nærmere. 



19 skoler - Gymnasium, 
HF og VUC 
PAF - Potentialevurdering af 
Administrative Fællesskaber 

10. juni 2009 
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19 skoler - Gymnasium, HF og VUC 11/6/09 

 

1. DER ER BEHOV FOR BESPARELSER 

Undervisningsministeriet (UVM) har pålagt undersøgelsens 19 deltagende skoler en 
samlet besparelse på administration på 7,32 mio1. Besparelsen udmøntes primært i 2010. 

1.1 125,1 MIO. KR. I BESPARELSER PÅ ADMINISTRATION PÅ GYMNASIER 
OG VUC 

Alle skoler med grunduddannelser overgik med udgangen af 2006 til at være selvejende 
institutioner, herunder skoler med STX, HF og VUC. 

Deloitte udarbejdede  på UVM’s vegne en rapport i 2007, hvori der identificeres et samlet 
besparelsespotentiale indenfor 4 områder ved indgåelse af et antal regionale, 
administrative fællesskaber på i alt kr. 307,3 mio. Heraf forventes gymnasierne og VUC’er 
at kunne spare kr. 125,1 mio. kr. 

UVM pålagde efterfølgende gymnasieskolerne en besparelse på kr. 1.298,- per 
gymnasium- og HF-årselev og kr. 2.770,- for VUC årselever fordelt over årene 2009-11 
med størstedelen af besparelsen i 2010. 

1.2 KRAV OG HANDLEMULIGHEDER 

PA Consulting Group (PA) er engageret af en gruppe på 19 gymnasie- og HF-skoler2 
(heraf to med VUC), til at bidrage med et grundlag til at afklare spørgsmålet om, hvordan 
deres fællesskab kan udnyttes til at realisere de pålagte taksameterbesparelser, uden at 
gå på kompromis med de lokale krav og ønsker om kvalitativ og nærværende service på 
det administrative område. 

                                                

1 Den samlede reduktion er kr. 13,8 mio., heraf 7,32 på administration 

2Se G-1 for information om de deltagende skoler. 
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1.2.1 Der skal spares 7,32 mio. på de 19 skoler 

UVM’s krav til den administrative del af besparelsen omregnet til de 19 skoler er 
succeskriterium for projektet når der ses bort fra området Bygninger: 

 

  
Potentiale hele landet (Deloitte) (mio 

kr.) 
Potentiale indeværende  

gruppe (mio kr.) 

  Gymnasier VUC Gymnasier  VUC 

Økonomi 13,80 5,20 2,0 0,2 

Løn og Personale 27,60 12,50 3,9 0,4 

IT og Indkøb 5,90 3,00 0,8 0,1 

Bygninger 43,00 14,20 6,1 0,4 

Potentiale i alt  90,30 34,90 12,8 1,0 

   

I alt potentiale 
eks. bygninger 
(mio. kr.) 7,32 

 

1.2.2 Valg af handlemuligheder og administrative de lområder 

PA har vurderet de 19 skolers besparelsespotentiele inden for fem administrative 
delområder, hvoraf it er behandlet i særskilt rapport. Inden for hvert område er der fire 
forskellige handlemuligheder for skolerne. 

a. ADMINISTRATIVE DELOMRÅDER: 

- Indkøb; indkøb af varer og tjenesteydelser 

- Økonomi; håndtering af økonomifunktionen på skolerne 

- Løn og personale; Lønkørsler og Personaleadministration, dog kun fra 
ansættelsesproces til opdatering af stamdata 

- Planlægning; Time/fagfordeling, skemalægning og holdplanlægning, samt 
fordeling af administrationsopgaver 

- It mini review; Review af omkostninger og kvalitet af håndteringen af it opgaverne 

b. HANDLEMULIGHEDER: 

Undersøgelsen er bygget op, så der kan vælges mellem fire grader af fællesskab, 
startende med ikke at foretage sig noget, sluttende med at udlicitere så stor en del af 
administrationen som muligt. Vi har valgt fire udfald: 

- As-Is; beskrivelse af den nuværende situation som mulig løsning for de enkelte 
opgaveområder 
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- Best practice; Diskussion af bedste praksis som mulig løsning for de enkelte 
opgaveområder 

- Administrative fællesskaber; Diskussion af en mulig struktur for etablering af 
administrative fællesskaber for at løfte opgaveområderne 

- Outsourcing; Diskussion af outsourcing som mulig tilgang til at løfte og realisere 
potentialet 
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2. IMPLEMENTER TO FUNKTIONSCENTRE OG BEST PRACTICE 

I tråd med projektets præmisser er der knyttet en anbefalet handling til hver af de fem 
administrative områder fremstillet herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af de fire mulige handlemuligheder anbefales administrative funktionscentre for økonomi, 
herunder delvis indkøb, og for løn og personale. Det anbefales at indføre best practice på 
planlægning og indkøb i øvrigt. 

Det eksisterende it-fællesskab for det tidligere Århus Amt anbefales udviklet i henhold til 
anbefalingerne i den omhandlende rapport, for at kunne danne ramme som fælles center 
for alle medlemmer såvel som udenforstående. 

2.1 SAML ØKONOMIFUNKTIONEN OG IMPLEMENTÉR GATETRADE  
EPROCUREMENT 

Det anbefales at samle økonomifunktionen med en stab af to økonomikonsulenter og 6 
økonomimedarbejdere under ledelse af en administrationschef på halv tid på et af de to 
VUC’er blandt de 19 skoler. 

Samtidig med etablering af centret anbefales det at implementere Gatetrade 
eProcurement som workflow. Workflow er en væsentlig faktor for effektivisering af de 
administrative processer for behandling af såvel indkøb som kreditorfakturaer. 

2.2 SAML LØN OG PERSONALEFUNKTIONEN 

På det løn- og personaleadministrative område anbefales det, at samle en enhed med én 
fuldmægtig og 2,5 HK’ere under ledelse af enadministrationschefen på det andet af de to 
VUC’er. 

2.3 TRÆD SAMMEN I DET EKSISTERENDE IT DRIFTSFÆLLESS KAB 

It området er behandlet i en selvstændig rapport, idet de 19 skoler hver især indgår i 
forskellige sammenhænge. Således er der tilslutninger til to forskellige fællesskaber fra 
forskellige skoler, mens andre står helt uden for fællesskaber af nogen art. Det anbefales i 
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den omtalte rapport, at alle 19 skoler tiltræder det eksisterende it fællesskab for det 
tidligere Århus Amt. 

2.4 TILTRÆD ERHVERVSSKOLERNES INDKØBSAFTALER 

På indkøbsområdet oplyste erhvervsskolerne den 9. juni 2009 om oprettelse af fem 
regionale indkøbscentre baseret på fælles indkøbsaftaler for deres samlede 
indkøbsvolumen på kr. 2 mia. Derved vil de 19 gymnasieskolers samlede indkøb af varer 
og tjenesteydelser for ca. kr. 91 mio. blive poolet med erhversskolernes nævnte volumen 
med de deraf følgende bedre indkøbspriser og –betingelser. 

Herudover anbefales det som nævnt tidligere at indføre Gatetrade eProcurement. 

2.5 FLYT ELEVADMINISTRATION FRA LÆRERE TIL ADMINIST RATIVE 
MEDARBEJDERE 

På planlægningsområdet anbefales to overordnede træk. I videst muligt omfang at lade 
de lokale administrationer varetage administration og konsekvenser af såvel elevers 
fravær som læreres planlagte fravær. I elevernes tilfælde består det i at sørge for statistik, 
varsling og indkaldelse til samtaler. I lærernes tilfælde at sørge for aflysning af 
undervisning og meddelelser overfor eleverne ved planlagt fravær. 

2.6 BESPARELSESPOTENTIALET ER MARKANT 

Gennem implementering af PA’s anbefalinger kan der realiseres en samlet besparelse på 
de 19 deltagende skoler på 17,5 mio. kr. inden for de fem administrative delområder, 
projektet har omhandlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentialet er dermed markant større, end projektets succeskriterium på 7,32 mio. kr. og 
en indhentning af de massive besparelser vil give mulighed for udvikling af kerneydelsen 
på de enkelte skoler. 
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3. VEJEN FREM 

Nedenfor beskrives en vejledende tidsplan for vejen frem mod implementeringen af de 
samlede anbefalinger. 

Opmærksomheden skal indledningsvis henledes på, at implementeringen af 
anbefalingerne afstedkommer en række personalevarslinger, der alle anbefales initieret i 
god tid forud for anbefalingens iværksættelse. 

 

 

3.1 DER SKAL FOKUS PÅ ADFÆRD PÅ INDKØBSOMRÅDET 

Sigtet med processen, der påbegyndes den første januar 2010, er dels at bibringe 
indkøberne en forståelse for og tillid til at de med den kollektive anvendelse af 
Erhvervsskolernes indkøbsaftaler vil realisere større besparelser end ved individuelle 
indkøbsaftaler, og dels at ændre indkøbernes vaner i overensstemmelse med de gode 
råd, som er angivet i APPENDIX F:. 

Processen afsluttes den 31.marts 2010, hvorefter indkøb skal foretages på basis af 
Erhvervsskolernes indkøbsaftaler.  

3.2 DER ER BEHOV FOR NY GOVERNANCE OG DEFINITION AF  STRATEGI I 
IT-FÆLLESSKABET 

Formålet med forberedelsesfasen, der startes op 1. oktober 2009, er en afklaring af de 
overordnede it-mæssige prioriteringer, herunder en afklaring af den fremadrettede 
supportstruktur, der på nuværende tidspunkt er stærkt individualiseret, og består af både 
en teknisk og pædagogisk side. 1. januar 2010 implementeres governancestrategien. 

3.3 EN ÆNDRET IT-DRIFTSORGANISERING ER NØDVENDIG 

Sigtet med forberedelsesfasen, der opstartes den 1. januar 2010, er at afklare, hvordan 
skolernes egen it drift skal professionaliseres og at iværksætte de nødvendige tiltag, 
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herunder afklare mulighederne for at frigøre sig fra nuværende forpligtelser med henblik 
på at påbegynde overflytningen af IT-opgaver til IT-fællesskabet med opstart 1. oktober 
2010. 

3.4 ETABLERING AF PROFESSIONELT LØN OG PERSONALE - 
FUNKTIONSCENTER 

Etableringen af det centrale løn- og personalecenter påbegyndes med en 
planlægningsfase startende 1. april 2010 med efterfølgende start den 1. oktober 2010. 
Planlægningsfasen anvendes blandt andet til udarbejdelse af stillingsbeskrivelser i 
løncentret og til afklaring af snitflader mellem det centrale løncenter og de lokale 
sekretariater. 

• Afklaring af de endelige snitflader 

• Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 

• Udvælgelse af medarbejdere. 

3.5 ETABLERING AF FUNKTIONSCENTER FOR ØKONOMI OG WO RKFLOW 

Etableringen af det centrale økonomicenter påbegyndes med en planlægningsfase 
startende den 1. januar 2010 med efterfølgende opstart den 1. oktober 2010. 
Planlægningsfasen anvendes blandt andet til: 

• Afklaring af de endelige snitflader 

• Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 

• Udvælgelse af medarbejdere 

• Undervisning i Gatetrade 

3.6 FORENKLINGEN AF DEN LOKALE ADMINISTRATION SKAL UDNYTTES 

Med etableringen af de to funktionscentre skabes grobund for professionalisering af 
ydelserne i såvel de to centre som på den enkelte skole. Funktionerne for løn og 
personale henholdsvis økonomi er som hovedregel fordelt på flere medarbejdere. Det er 
sjældent, en medarbejder udelukkende beskæftiger sig med kun et område. 

Med de to funktionscentre vil skolernes lokale administrationer ligeledes kunne 
professionalisere sig grundet den mindre spredning i de administrative opgaver. 
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3.7 FOKUSER PÅ LOKAL CENTRALISERING 

Implementeringen af anbefalingerne medfører en ændring af opgavemassen på hver 
skole, hvilket frigør en del af ledelsesrummet hos rektor og vicerektor. Med dette rum bør 
fordelingen mellem såvel ledelse og lærere som ledelsen imellem genovervejes med 
fokus på centralisering af ledelse hos rektor og vicerektor. 
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APPENDIX G: DELTAGENDE SKOLER 

Nedenstående tabel viser data modtaget fra de deltagne skoler.  

blå: Oplysninger om elevtal stammer 
fra hjemmesider eller "Uddannelse på 
kryds og tværs, 2004 (tal fra 2002) 

Nedskæring pr. 
taksameter (kr.)    

VUC  2.770    

Gymnasium 1.298    

Skole Antal årselever 

Årlig 
taksameter-
nedskrivning Ansatte  

Antal kontor-
medarbejdere 

Th. Langs HF og VUC, HF-delen 227 294.646 64 8 

Th. Langs HF og VUC, VUC-delen 143 396.110 -* -* 

Tørring Gymnasium 385 499.730 49 3 

Horsens Gymnasium 425 551.650 65 4 

Odder Gymnasium 454 589.292 70 4 

Paderup gymnasium 465 603.596 50 3 

Ikast-Brande Gymnasium 467 606.166 67 3 

Randers HF og VUC, HF-delen 252 327.096 92 10 

Randers HF og VUC, VUC-delen 241 667.570 -* -* 

Århus Akademi 540 700.920 75 5 

Horsens Statsskole - Gymnasium og 
HF-Kursus 547 710.006 92 3 

Skanderborg Gymnasium 561 728.178 105 4 

Favrskov Gymnasium 587 761.926 78 4 

Aarhus Katedralskole 606 786.588 121 4 

Viby Gymnasium og HF 608 789.521 87 4 

Marselisborg Gymnasium 641 832.407 85 4 

Risskov gymnasium 666 864.468 84 3 

Randers Statsskole 670 869.660 85 4 

Århus Statsgymnasium 685 889.130 89 4 

Langkær Gymnasium og HF 687 891.726 90 3 

Egå Gymnasium 689 894.478 86 4 

I alt  10.547 14.254.865 1.534 81 

* Antallet af medarbejdere på VUC-delen er indeholdt i oplysningerne om HF-medarbejderne.
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: FK 

Evalueringer (Orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 6.1 Evalueringsrapport for skoleåret 2008-2009. 

 
 
Bestyrelsen fik på mødet d. 1. april en orientering den kommende Ressourceregn-
skabsmodel, som fra 2010 bliver et kvalitetssikrings- og benchmarkingsystem fælles 
for alle gymnasier i Danmark. Bestyrelsen besluttede, at Paderup Gymnasium til efter-
året 2009 skal begynde at øve sig på ressourceregnskabsmodellen. 
 
Bestyrelsen besluttede som følge heraf, at udfase Paderup Gymnasiums nuværende 
kvalitetssikringsstrategi med rapporteringen på junimødet. 
 
I bilag 6.1 er vedlagt et kort resultat af de løbende evalueringer for 2008-2009 i hen-
hold til kvalitetssikringssystemet. Bilaget indeholder også en kort status på arbejdet 
med nøgleområdet ”gennemførelse og frafald”. 
 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager evalueringsrapporten til efterretning. 
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Bilag 6.1 
 
  
 
Arbejdet med studieplanen 
 
Lectio er nu fuldt indfaset, og ændringerne i gymnasiereformen er blevet dagligdag og rutine for 
både lærere og elever. Fagenes forskellige undervisningsbeskrivelser indlæses rutinemæssigt og 
genereres automatisk via Lectios mødeplansfaciliteter, og undervisningsbeskrivelserne overføres 
ligeledes automatisk til elevernes studieplan. Derfor er baggrunden for at følge arbejdet specielt 
nøje ændret og bortfaldet. 
  
 
Undervisningen 
 
Pædagogisk udvalg har udarbejdet og beskrevet efter nogle evalueringsmetoder, som kan anvendes 
af den enkelte lærer og klasse i hvert fag. Alle evalueringsmetoderne resulterer i et skriftligt 
produkt, i form af en kortfattet handlingsplan for, hvad læreren og klassen i fællesskab har besluttet 
sig for at arbejde med som opfølgning på evalueringen. Det generelle sigte med 
undervisningsevalueringerne i klasserne er at sikre, at lærer og elever i fællesskab arbejder på at 
gøre undervisningen bedst mulig. 
De anvendte metoder kan ses som bilag.  
 
Fordelingen har været: 
Mini: 44% 
Midi: 46% 
Maxi: 10% 
 
  
 
Grundforløbet 
 
Vi har hvert år evalueret grundforløbet med særligt henblik på, i hvor høj grad det lever op til 
reformens intentioner om at give eleverne et solidt grundlag for deres videre valg af studieretning 
og valgfag. Vi har målt på parametre, som vi ikke har indflydelse på, fordi grundforløbet har det 
indhold, der er besluttet via lovgivningen, og på parametre, som i højere grad handler om vores 
tolkning og organisering af forløbet. 
Vi kan hvert år konstatere, at der er en vis utilfredshed med f.eks. arbejdsmængde og 
sammenkædning af fag i de nye faglige samarbejder, men vi kan være tilfredse med, at det kun er 
ca. 8 % af eleverne, som ikke føler sig mere afklarede mht. studieretningsvalg ved grundforløbets 
afslutning. 
Desuden kan vi igen konstatere, at den største elevtilfredshed udtrykkes i forhold til eleverne egen 
indsats i forhold til skolearbejdet, opførsel og evner generelt… 
 
 
 



Side 2 af 6 

Evaluering af eleverne 
 
Faglig karaktergivning 
3 gange årligt modtager eleverne en faglig karaktergivning, Jf. bekendtgørelsen § 111. Der gives 
standpunktskarakter i november og februar, og årskarakter eller eventuelt eksamenskarakter i 
maj/juni. I forbindelse med hver karaktergivning drøfter lærerne og ledelsen enkelte elever på 
klassemøder eller lærerforsamlingsmøder. I fag med skriftlig prøve (eksamen) afholdes der desuden 
terminsprøve i det skoleår, eksamen afholdes, jf. § 117.  
Interne evalueringer 
Desuden foretages der interne evalueringer i AT, AP og NV efter grundforløbet, samt dansk/historie 
projektet i 2.g og ”terminsprøverne” i studieretningsprojektet og AT i 2.g. 
 
Introsamtaler og kompetencesamtaler 
Introsamtalerne i 1.g og de efterfølgende kompetencesamtaler i både 1. og 2.g er efter vores mening 
det vigtigste redskab, som vi anvender i forhold til både undervisning, elevtilfredshed og elevernes 
personlige udvikling. Her skal eleverne gøre rede for stærke og svage fag og specielle problemer, 
som sjældent fremgår af uddannelsesplanen.  
 
I kompetencesamtalerne, som studievejlederne gennemfører efter grundforløbet, medbringer 
eleverne sidste del af deres besvarelser af evalueringsskemaet over grundforløbet (de personlige 
kompetencer), som bruges som udgangspunkt i samtalen. Derefter nedskrives opnået FREMGANG 
i kompetencerne fra sommerferien til afslutningen af grundforløbet. Samtidig noteres de 
kompetencer, eleven skal arbejde videre med i resten af skoleåret.  
 
Eksempler på oplysninger, som på den måde viderebringes fra elever til skole, var i år: Der larmes 
for meget, det har været hårdt, godt grundforløb, men hårdt med de mange lektier, fed klasse, svært 
at starte, men det går fint nu, glad for at have været med i skoleforestillingen, svært at gå til tavlen, 
bedre end forventet, god klasse og gode lærere, knap så udfordrende som forventet, svært at nå at 
tage notater til de mange siders læsestof, AP kan godt droppes, det første halve år har været hårdt 
(savner efterskolen), godt at gå i gymnasiet, en social udfordring at gå i gymnasiet, god overgang, 
det virker, som om de andre ikke kan lide mig, det har altid været svært for mig at starte, lærer bedst 
i fag af interesse, bange for at sige noget dumt i klassen (der grines), passende lektiemængde, fint 
grundforløb, fantastiske 6 mdr., godt med mere selvstændighed i gymnasiet. 
 
De mange forskellige udsagn viser, til forskel fra de mange faglige evalueringer, som eleverne 
udsættes for, at vi som skole er nødt til at fokusere på den enkelte elev.  
 
I foråret i 2.g, gennemfører studievejlederne nye kompetencesamtaler med hver enkelt elev. 
Kompetenceskemaet fra 1.g er igen grundlag for samtalen, om man udfylder igen punkterne for 
FREMGANG og DER SKAL ARBEJDES MED i resten af 2.g og i 3.g. Man taler desuden om, 
hvordan det går i de afsluttende fag i 2.g. Studievejlederne gennemgår også fravær, manglende 
skriftlige opgaver og karakterer fra Lectio med den enkelte elev.  
Kompetenceskamaerne underskrives både af elever og studievejleder, sådan at de får præg af at 
være en indgået, forpligtende kontrakt. 
Det er vores indtryk, at kompetencesamtalerne i 1. og 2.g er vigtige for at fastholde vægelsindede 
elever og sætte ind med hjælp, hvor der er behov for det – enten personligt, socialt eller fagligt.  
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Gennemførelse og frafald 
 
Af elevsamtalerne fremgår det tydeligt, at det er vigtigt, at lærerne holder individuelle 
evalueringssamtaler i alle fag mindst en gang om året, men helst i forbindelse med hver 
karaktergivning. Den ene samtale kunne evt. afløses af et ark med: SIDST FIK DU….PASSER 
KARAKTEREN?...HVAD KAN DU GØRE FOR AT FORBEDRE DIG?....HVAD KAN JEG 
GØRE? 
 
Håndteringen af forsømmelser – herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver – er en vigtig 
faktor, når det gælder om at fastholde elever og højne moralen generelt.  
Proceduren i dag er, at det er lærerne, der indkræver manglende opgaver, og hvis det ikke giver 
resultat, sendes problemet videre til ledelsen. Her følger vi nedenstående procedure, som i de fleste 
tilfælde munder ud i en lykkelig udgang: 
 
 
  
Procedurer  
 

vedrørende 
• fravær 
• forsømmelser 
• registrering 
• iværksættelse af sanktioner 

 
Aktiv deltagelse  
Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder i skoletiden. Der 
er pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Ved aktiv deltagelse i undervisningen forstås, at 
eleverne  
 
- Møder rettidigt og velforberedt  
- Deltager aktivt i samtaler og diskussioner, både i klassen og i grupper  
- Afleverer alle skriftlige besvarelser og projekter rettidigt  
- Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau 
 
Registrering af forsømmelser 
Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer 
afleverede/ikke afleverede skriftlige besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad 
gangen.  
Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev elektronisk og opdateres normalt hver 2. 
uge. Eleven har pligt til selv at kontrollere registreringerne og til i tilfælde af uenighed i 
oplysningerne at henvende sig til den pågældende lærer. I tilfælde af fejl i oplysningerne kontakter 
læreren herefter kontoret.  
 
Registrering af fraværsårsag  
Ved fravær fra undervisningen skal eleven skrive tidspunkt og årsag på egen side i Lectio. I tilfælde 
af fravær, der kan forudses, skal eleven melde fraværet til kontoret i forvejen og samtidig skrive det 
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i Lectio.  
 
Registrering af skriftlige opgaver  
Læreren fastsætter en afleveringsfrist for en skriftlig opgave. Læreren registrerer afleverede 
opgavebesvarelser, som opfylder minimumskravene til kvaliteten af en besvarelse, for at den kan 
godkendes som en aflevering. I tilfælde, hvor en elev ikke afleverer opgavebesvarelsen til tiden, kan 
læreren give eleven en kort forlængelse af fristen. Hvis eleven ikke afleverer opgavebesvarelsen 
indenfor den forlængede frist, registreres opgaven som ”ikke afleveret”. Hvis eleven, eventuelt i 
forbindelse med et varsel om en mulig sanktion, afleverer opgaverne senere, har eleven ikke krav på 
en sædvanlig opgaverettelse fra læreren. I særlige tilfælde, f.eks. længerevarende sygdom, kan 
inspektor tillade, at en elev afleverer manglende skriftlige opgaver på et senere tidspunkt.  
 
Vurdering af fravær  
Fravær inkl. ikke afleverede skriftlige opgaver registreres og indgår i skolens vurdering af elevens 
aktive deltagelse i undervisningen.  
Der tages i vurderingen højde for fravær forårsaget af:  
 
-  Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.  
-  Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregi som f.eks. idrætsstævne.  
-  Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.  
-  Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.  
 
Godskrivning  
Godskrivning foregår via en dertil indrettet blanket, som skal underskrives af den pågældende lærer 
eller kontoret. En godskrivning skal normalt foreligge forud for deltagelsen i et af ovennævnte 
arrangementer og skal senest foreligge 2 uger efter arrangementet. Muligheden for en 
forhåndsgodkendt godskrivning afhænger af den enkelte elevs samlede fravær og af vigtigheden af 
arrangementet. Dette vurderes af skolen. Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at en elev pga. 
forsømmelser ikke kan deltage i et arrangement, som indebærer godskrevet fravær fra 
undervisningen.  
Der tages til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom. Skolen kan ved gentagne 
sygeperioder af flere dages varighed forlange en lægeerklæring. Skolen kan også forlange 
lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev skal fritages for idræt, eller hvor en elev ønsker særlige 
hjælpemidler. I tilfælde, hvor skolen forlanger en lægeerklæring, afholdes udgiften til 
lægeerklæringen af skolen. Ved fravær fra eksamensbegivenheder afholdes udgiften til en eventuel 
lægeerklæring af eleven.  
 
Sanktioner  
Skolen reagerer ved for højt fravær. Elever kan indkaldes til samtale, når fraværet overstiger 5 %. 
De første samtaler finder normalt sted i mellem efterårsferien og juleferien, men såfremt en lærer, 
studievejleder eller inspektor bemærker, at fraværet for en konkret elev, en elevgruppe eller en 
klasse er unormalt højt på et tidligere tidspunkt, indkaldes de pågældende til samtale hos inspektor 
allerede tidligt i efterårssemesteret.  
Inspektor gennemfører den første samtale og beslutter, hvilke midler der skal tages i anvendelse for 
at bringe fraværet ned. Dato for samtalen, samtalens indhold og den endelige beslutning indskrives 
på elevens side i Lectio, hvor den er tilgængelig for inspektor og for studievejlederne. Samtalen 
følges op på et senere tidspunkt af enten inspektor eller studievejleder, ligesom disse instanser 
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aftaler den efterfølgende strategi for elevens gymnasieforløb. Også disse strategier indskrives på 
elevens side i Lectio. 
Inspektor orienterer eleven om betingelserne for at undgå en sanktion. Det kan være krav om 
 
→ 100 % (?!) fremmøde i fremtiden 
→ Aktiv deltagelse i ekstraundervisning 
→ Fremmøde i tvungen lektiecafé 
→ Accept af anden form for mandsopdækning 
 
Som beskrevet i lovgivningen beror det på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår 
skolen reagerer med en af disse eller lignende pædagogiske tilrettevisninger eller en af følgende 
sanktioner, som kan iværksættes efter en skriftlig advarsel. Forældrene orienteres, hvis eleven er 
under 18 år.  
 
→ Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år.             
Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder. Iværksættes 
normalt ved et samlet fravær omkring 10 %, afhængig af årsagerne til fraværet.  
 
→ Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende 
år. Prøven skal aflægges det følgende år. Iværksættes normalt ved et højt fravær i kun et enkelt fag. 
 
→ Såfremt eleven ikke overholder indgåede aftaler for det videre forløb, som det forudsættes i 
sanktionsbrevene, bortvises eleven. 
 
Ved  
→ skriftlige advarsler om mulige sanktioner samt 
→ iværksættelse af selve sanktionerne  
følges forvaltningslovens regler om partshøring, således at eleven får normalt 7 dage til at 
fremkomme med bemærkninger, der kan have betydning for sagen.  
 
 
Fremtid 
 
Vi kan konstatere, at det er nødvendigt, at vi strammer op i forhold til at være tættere på eleverne og 
deres fravær. Lærerne bør være skrappere og mere konsekvente med hensyn til at indkræve 
opgaver, sådan at det ikke er ledelsen, der opsøger og afslører, hvor problemerne er.  
En ny strategi er påkrævet, da vi – dvs ledelsen og studievejlederne – bruger alt for mange kræfter 
på at samle elever op, som er kommet bagefter med aflevering af skriftlige opgaver, eller som i 
længere perioder holder sig væk fra skole og undervisning. 
Men vi vil ikke smide alt fra det gamle system ud: Vi ved, at det ugentlige tilbud til elever i 1. og 2. 
g er med til at styrke de svagere elever, og vi håber, at den annoncerede afkortelse af 
eksamensperioden i 3g medfører, at der vil blive plads i skemaet, sådan at også denne årgang kan 
deltage i studieværkstedet. 
 
På næste kursus, som studievejlederne deltager i. er et af punkterne samarbejdet mellem UU og 
ungdomsuddannelserne, hvor man vil forsøge at diskutere sig frem til procedurer for hurtigere 
indgriben over for elever, som ”hænger”. Også vore erfaringer fortæller os, at vi skal have større 
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opmærksomhed på, at eleverne hurtigere mister modet end tidligere, og derfor er de individuelle 
samtaler blevet så meget mere vigtige end tidligere. 
 
Det er i den forbindelse en stor fordel, at Lectio nu er det samlende redskab til håndtering af både 
fysisk fravær og manglende opgaveafleveringer. Det vil helt sikkert øge overblikket over 
problemernes art og størrelse. 
 
10.06.09./FK 
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d. 12. juni 2009 

Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 13 
Onsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 7                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for efteråret 2009 

 
 
Som situationen tegner sig, ser det ud til ville være hensigtsmæssigt med 2 
bestyrelsesmøder i efteråret og 1 i reserve. 
 
For eksempel et møde medio september og et medio december. Og dertil en mødedato 
i reserve ultimo oktober. 
 
Der er fra gymnasiets side ønske om, at bestyrelsen deltager sammen med lærerne og 
ledelsen i et møde om nogle af pædagogiske emner. På den måde kan bestyrelsen og 
lærerpersonalet møde hinanden og samtidig kan bestyrelsen få et indblik i, hvilke 
pædagogiske diskussioner, der pt. optager gymnasiet. 
 
Eventuelt kan bestyrelsesmødet ultimo oktober være et kort møde og placeres i 
tilknytning til, at bestyrelsen kan deltage i en temadrøftelse i gymnasiets pædagogiske 
råd. 
 
 
Rektor indstiller 
 
 At bestyrelsen vedtager en mødeplan for efteråret 2009. 

 
 At bestyrelsen bifalder ønsket om et fællesmøde om pædagogiske emner. 
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Paderup Gymnasium 
Bestyrelsesmøde nr. 12 
Torsdag d. 18. juni 2009 

Sagsfremstilling 
Punkt 8                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 8.1 Oversigt over ansættelser 

Bilag 8.2 Oversigt over grundforløbsklasser og elevtal 

 
Ansættelser. 
Paderup Gymnasium har ansat i alt 12 nye lærere til næste skoleår, se vedlagte oversigt 
i bilag 8.1. De 4 af dem har også været ansat i dette skoleår, i uddannelsesstilling eller 
som årsvikar. I alt 5 lærere forlader gymnasiet her til sommer, de er også nævnt i bilag 
8.1. 
 
Grundforløbsklasser og elevtal. 
Efter diverse flytninger siden ansøgningerne i marts er elevtallet til start i august pt. på 
145 elever. Det svarer præcist til 5 klasser a 29 elever. Oversigt over grundforløbsklas-
ser og elevtal er vedlagt som bilag 8.2. 
 
Beredskabsplan for skoleskyderi mm. 
Der er en vejledning på vej fra undervisningsministeriet om forebyggelse af skolesky-
derier og om skolernes beredskabsplaner. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde 
mellem skoleforeninger, ministeriet og politiet. Den afsluttende behandling af planen 
finder sted på et møde d. 12. juni, hvor undertegnede deltager som Lederforeningens 
repræsentant. 
 
Planen indebærer, at det enkelte gymnasium skal forelægge sin beredskabsplan for den 
lokale politimyndighed til kommentering og eventuel justering. Paderup Gymnasium 
vil udarbejde sin beredskabsplan i henhold til vejledningen i begyndelsen af næste sko-
leår. 
 
Rektor indstiller: 
 
 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 



 
Bilag 8.1 

 
Oversigt over nyansættelser til august 2009. 
SB    Sara Bloch Spansk og Religion (pædagogikum) 

MJ    Mette Junge Biologi og senere Kemi 

HK    Heidi Marika Kristensen Engelsk og Dramatik 

SJ     Søren Kjær Jensen Naturgeografi og Historie 

UO    Ulrik Kristian Ortmann Spansk og Engelsk 

AN    Allan Nørgaard Kristiansen Engelsk og Dansk (pædagogikum) 

AE    Anders Elvang Historie og Oldtidskundskab 
(årsvikariat ca. halv tid) 

TN    Tina Tollestrup Nielsen Fysik og Kemi 

KB    Kathe Blichfeldt Bundgaard Latin, Græsk, Oldtidskundskab og senere 
Dansk (pædagogikum) 

SM    Sheba Sutharshini Michaelpillai Kemi (årsvikariat 1000 timer). 

SF    Stine Friis Samfundsfag og idræt(årsvikariat). 

 
SL    Soffy Langballe Løvschall 
 

Dansk (årsvikar til 1 hold) 

Lærere der forlader gymnasiet sommeren 2009.  

Kirsten Kurdahl Spansk og Fransk 

Margrethe Dickmeiss Engelsk og Religion 

Sigrid Havemann 
Dansk, Spansk og Religion 
(færdig med pædagogikum). 

Lea Grønkjær 
Matematik og Idræt (færdig med 
pædagogikum). 

Karsten Thomsen Biologi (årsvikar). 

               



Oprettede grundforløbsklasser efterår 2009

To Store Bogstaver = A-niveau 

Et Stort og et lille bogstav = B-niveau

Elevtal pr. 2. juni

Ke 25
1a MA Fy

MU 5

SP 19
1b EN Sa/Ps

TY 12

BIT 18
1c MA Fy

SA 12

Sa 13
1d EN NatB

MU 13

1e 28

1h EN/MA Fy Sa 10

155

Gns. Klassekvotient (ekskl. 1h) 29,0

EN         Sa         Me
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