




 

Paderup d. 23. februar 2010.  

 

Indkaldelse til 17. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

 

Mandag d. 1. marts 2010 kl. 19.00 – 21.00.  
 

Bemærk tidspunktet. 

Mødet foregår på rektors kontor.  

 

Der vil være let spisning undervejs i mødet. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning 2010 

3. Tilbud på tilbygning 

4. Finansiering af bygningskøb 

5. Udpegninger til ny bestyrelse 

6. Orienteringer 

7. Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 

Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 23. februar 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. december 2009 

Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 9. november 

2009 

 

 

Referatet fra mødet d. 14. december 2009 blev udsendt på mail til kommentarer. 

Der er var ingen kommentarer, og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og 

underskrift. 
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Paderup 15. december 2009.  

 

 

Referat af 16. møde i 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 – 19.00. 

 

Fraværende:  Daniel Madié 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Referatet fra mødet d. 9. november 2009 blev underskrevet 

på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Budgetopfølgning. 

 
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.  

 

3. Bygningssituationen. 

 

JB orienterede om, at vi endnu ikke havde modtaget 

købstilbud på skolen. Ministeriet er dog gået i gang med at 

udsende købstilbud, så vi håber at modtage det inden jul. 

Overslaget over den forventede pris på tilbygningen er blevet 

opjusteret lidt, idet arkitektfirmaet forventer, at kommunen vil 

kræve etablering af flere parkeringspladser. 

Bestyrelsen besluttede at JB og PW sammen med Karsten 

holder møde med kreditforeningerne vedrørende lånetilbud. 

Efterfølgende vil sammenlignelige tilbud blive fremlagt for 

bestyrelsen. 

  

4. Budget 2010. 

 

Bestyrelsen vedtog det foreløbige budget for 2010. Et endeligt 

budget vil blive fremlagt på mødet i marts 2010, når købet af 

skolen er på plads, og vi kender resultatet af licitationen på 

byggeriet. 

 

5. Mødeplan for foråret 2010. 

 

Torsdag den 28. januar kl. 17.00-19.00 

Torsdag den 25. marts kl. 17.00-19.00 

Tirsdag den 4. maj kl. 17.00-19.00 
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6. Orienteringer. 

 

 

 

 

JB og PW orienterede kort om det endelige studieretningsvalg, 

som ikke gav anledning til en ændring i klasseopbygningen. 

 

Eventuelt. 

 Intet af betydning. 

 

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 1. marts. 2010 

 

 

 

Karsten Pedersen, formand 

 

René Skjøde Andersen 

 

Roger Buch 

 

Gunhild Husum 

 

Daniel Madié 

 

Per Henriksen 

 

Hanne Ernstsen 

 

Jonas Bruun Kjærsgaard 

 

Casper Grud Nielsen 

 

Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 23. februar 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning (Orientering).  

 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Budgetopfølgning udtrukket d. 1. marts 2010.  

 

 

Bilag 2.1, som udleveres på mødet, er en budgetopfølgning foretaget pr. 1. marts. Dvs. 

den har februar med. Typisk er dog ikke alle ”februar-udgifter” og -indtægter inde 

allerede d. 1. marts. Opfølgningen kommenteres på mødet 

 

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det foreløbige budget for 2010, som 

bestyrelsen vedtog d. 14. december 2009. Når søgetallet pr. 15. marts 2010 er kendt, 

kan bestyrelsen eventuelt justere budget 2010. I forhold til det foreløbige budget er der 

yderligere sket det, at Paderup Gymnasium har fået bevilget endnu en klasse for elever 

med aspergers syndrom, til start i august 2010.  

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning 

 

 At bestyrelsen på mødet d. 25. marts beslutter en eventuel justering af budget 2010. 
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d. 23. februar 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Tilbud på tilbygning (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Annoncering af udbud 

Bilag 3.2 Opdateret tidsplan 

Bilag 3.3 Oversigt over indkomne tilbud (fremlægges på mødet). 

  

Udbudsrunden på Paderup Gymnasiums tilbygning startede med annoncering d. XX. 

Januar 2010, se bilag 3.1.  

 

I udbudsmaterialet indgår den senest opdaterede tidsplan, bilag 3.2, som byggefirma-

erne er blevet bedt om at forholde sig til. Det fremgår, at tilbygningen forventes at stå 

færdig i december 2010. Tidsplanen er endvidere sendt til arbejdstilsynet, som i febru-

ar 2010 skulle have en tilbagemelding om en realistisk dato for endelig efterkommelse 

af påbuddet om at forebygge støj fra musiklokalerne. 

 

Fristen for at indsende tilbud udløber tirsdag d. 23. februar kl. 12. Torsdag d. 25. fe-

bruar har gymnasiet et møde med arkitektfirmaet Årstiderne, hvor de indkomne tilbud 

fremlægges og kommenteres af bygningskonstruktøren. 

 

Derefter udarbejdes en oversigt over de indkomne tilbud og et beslutningsgrundlag, 

bilag 3.3, som fremlægges på bestyrelsesmødet d. 1. marts.  

 

Gymnasiet har d. 4. marts møde med et ingeniørfirma med henblik på at få vurderet 

muligheder for energitiltag i hele bygningsmassen.  

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen drøfter de indkomne tilbud og træffer endelig beslutning om, hvilket 

byggefirma, der skal opføre tilbygningen. 
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Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

Milepæl: Nej 176 dage ma 08-03-10 on 08-12-10

Flytning af træer 2 dage ma 08-03-10 ti 09-03-10

Byggepladsindretning 5 dage on 10-03-10 ti 16-03-10

Etablering af p-pladser ved hovedindkørsel 15 dage? on 10-03-10 on 07-04-10

Udgravning og fjernelse af jord mm 14 dage on 17-03-10 ti 13-04-10

VVS og EL i terræn 10 dage on 14-04-10 on 28-04-10

Støbning af fundamenter og terrændæk 20 dage on 14-04-10 on 12-05-10

Montage af betonelementer 5 dage to 13-05-10 on 19-05-10

Facademurer og stålkonstruktioner 20 dage to 20-05-10 on 16-06-10

Tagkonstruktion 35 dage to 20-05-10 on 07-07-10

Montage af udv. Dører og vinduer 15 dage to 17-06-10 on 07-07-10

Blikarbejde 15 dage to 08-07-10 on 18-08-10

Udtørring 12 dage to 08-07-10 fr 13-08-10

EL-arbejde indvendig 55 dage ma 10-05-10 ma 27-09-10

VVS-arbejde indvendig 51 dage ma 10-05-10 ti 28-09-10

Lofter 15 dage ma 16-08-10 fr 03-09-10

Indvendig snedker arbejder 15 dage ma 06-09-10 fr 24-09-10

Vægabsobenter 10 dage ma 27-09-10 fr 08-10-10

Linoeleumsgulve 15 dage ma 11-10-10 fr 29-10-10

Trægulve 5 dage ma 11-10-10 fr 15-10-10

Gulvklinker 5 dage ma 05-07-10 fr 09-07-10

Malerarbejder 65 dage ma 16-08-10 fr 12-11-10

Færdig montage Bygherreleverancer 22 dage ma 01-11-10 ti 30-11-10

Færdige montage EL 20 dage ma 11-10-10 fr 05-11-10

Færdig montage VVS 20 dage ma 11-10-10 fr 05-11-10

Landskabarbejde 28 dage ma 04-10-10 on 10-11-10

Beplantning 10 dage ma 18-10-10 fr 29-10-10

Aflevering 5 dage on 24-11-10 ti 30-11-10

Mangelgeenmgang & rengøring. 10 dage to 25-11-10 on 08-12-10

08. marts 2010

30. november 2010

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11

                       Opgave Sanktionsgivende dato                   Oversigt

Projekt : Paderup Gymnasium
Bygherre: UBST & Paderup Gymnasium

Dato: 02.02.2010 
Rev:  

SANKTIONSGIVENDE UDBUDSTIDSPLAN
Sags nr. 3.360-035/036

Projekt: Sanktionsgivende udbudstidsplan
Dato: 2. februar 2010
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d. 23. februar 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finansiering af bygningskøb (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Købstilbud fra undervisningsministeriet 

Bilag 4.2 Accept af købstilbuddet 

Bilag 4.3 Lånetilbud fra Kreditforeninger (fremlægges på mødet). 

  

 

Paderup Gymnasium modtog d. 15. januar 2010 købstilbud fra undervisningsministe-

riet, bilag 4.1. Købsprisen er i henhold til betalingsevnemodellen fastsat til kr. 

19.708.212. Efter et fradrag på kr. 2.458.745 for vedligeholdelsesefterslæb, er betalin-

gen til undervisningsministeriet på kr. 17.249.467. Det er ca. 3. mio. kr. mindre end vi 

regnede med på bestyrelsesmødet i december. 

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig at Paderup Gymnasium skulle acceptere 

købstilbuddet. Accepten blev efterfølgende sendt til undervisningsministeriet d. 28. 

januar 2010, bilag 4.2. 

 

Karsten Pedersen og Peter Winther havde d. 1. februar 2010 møde med 2 kreditfore-

ninger, og der d. 22. februar planlagt møde med endnu en kreditforening. Alle 3 kredit-

foreninger har tilkendegivet, at de vil afgive tilbud på lån, der skal finansiere byg-

ningskøbet samt en del af opførelsesprisen for tilbygningen. Samlet set har vi bedt om 

tilbud på sammensætning af lån for i alt 22 mio. kr. 

 

Lånetilbuddene og en indstilling vil blive fremlagt på mødet.  

 

Der er fritagelse for stempelafgift på den del af lånet, der svarer til købsprisen, dvs. 

19,7 mio. kr. 
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Undervisningsministeriet skal have en lejeindtægt på 5 % pr. år af købsprisen i perio-

den fra d. 1. januar 2010 og frem til den endelige betaling. Undervisningsministeriet 

modtager forskud i perioden, således at renteudgiften bliver mindre. 

 

Da den rente, som vores nuværende likviditet står til, er væsentligt mindre end de 5 %, 

vil bestyrelsesformanden og rektor i uge 8 beslutte sig for at indbetale et beløb som 

forskud, der kan have virkning fra d. 1. marts. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen drøfter finansieringsmulighederne og vælger et lånetilbud. 
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Institutionsafdelingen 

 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 K. København K. 

Tlf. 3392 5000 

Fax 3392 5666 

E-mail uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr. 20-45-30-44 

14. januar 2010 

Sags nr.: 

097.22D.031 

  

 

Til bestyrelsen for Paderup Gymnasium 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Overtagelse af ejendom 

 

Undervisningsministeriet udsendte i september måned en oversigt over 

data om den ejendom, som undervisningsministeren pt. ejer, og som 

institutionen har til huse i. 

 

I forlængelse af institutionernes tilbagemeldinger om disse data tilbydes 

institutionen at overtage ejendommen på matrikel nr. 2 M, Paderup By, 

Kristrup beliggende på Apollovej 60-64 i Randers pr. 1. januar 2010 til 

den pris, der fremgår af vedlagte skema. Tilbuddet er inkl. Firkløversko-

len. 

 

I skemaet er købsprisen, som er beregnet på baggrund af institutionens 

betalingsevne, og betaling, som er betalingen til Undervisningsministeriet 

efter fradrag af vedligeholdelsesefterslæbet, fremhævet med fed skrift.  

 

Det bemærkes, at det samlede vedligeholdelsesefterslæb først kan opgø-

res endeligt i løbet af januar/februar 2010. Hvis der sker ændringer i 

fradraget for vedligeholdelsesefterslæb, vil institutionen modtage en ny 

beregning af den betaling, som skal erlægges til Undervisningsministeriet. 

 

Finansiering af købsprisen kan ske ved optagelse af realkreditlån og lig-

nende, hvor pantebrevet til sikkerhed herfor er fritaget for tinglysnings-

afgift. Der vil ikke være afgiftsfritagelse for optagelse af lån herudover.  

 

Fra 1. januar 2010, hvor institutionen overgår til bygningstaxameter, og 

indtil betalingen til Undervisningsministeriet har fundet sted, vil der skul-

le betales en forrentning på 5 pct. p.a. af betalingsbeløbet til staten. Ud-

giften vil blive opkrævet kvartalsvist. 
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Institutionen har fået eller vil få tilsendt yderligere materiale om ejen-

dommen fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til brug blandt andet i 

forbindelse med indhentelse af lånetilbud. I materialet vil endvidere være 

et skødeparadigme, som angiver standardvilkårene ved overtagelse. 

 

Bestyrelsen bedes om muligt senest den 31. januar 2010 afgive et bin-

dende tilsagn til Undervisningsministeriet om, at institutionen vil overta-

ge ejendommen med virkning fra 1. januar 2010, eller afgive et foreløbigt 

tilsagn herom, der alene er betinget af opnåelse af det nødvendige lånetil-

sagn fra et realkreditinstitut. Tilsagnet bedes meddelt på email-adressen 

bygninger@uvm.dk, idet tilsagnet samme dag skal sendes til Undervis-

ningsministeriet med almindeligt brev med underskrift af institutionens 

tegningsberettigede på baggrund af beslutning i bestyrelsen i overens-

stemmelse med vedtægterne (blanketter hertil vil blive lagt på Undervis-

ningsministeriets hjemmeside primo januar 2010).  

 

Hvis bestyrelsen ikke kan nå at behandle købstilbuddet i januar måned 

2010, bedes institutionen senest den 31. januar 2010 på email-adressen 

bygninger@uvm.dk oplyse, hvornår i februar måned bestyrelsen vil 

mødes og behandle købstilbuddet. Bestyrelsen bedes i så tilfælde afgive 

et evt. bindende eller foreløbigt tilsagn betinget af opnåelse af det nød-

vendige lånetilsagn fra et realkreditinstitut umiddelbart efter dette besty-

relsesmøde. Tilsagnet afgives efter samme retningslinjer som ovenfor. 

 

Fristen for endeligt købstilsagn efter afgivelse af et betinget købstilbud er 

den 8. marts 2010, og tilsagnet afgives efter samme retningslinjer som 

ovenfor.  

 

Når institutionen har afgivet endeligt købstilsagn, vil institutionen mod-

tage udkast til betinget skøde fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 

sammen med praktiske anvisninger omkring det videre forløb. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Tang 

Kontorchef 

Direkte tlf. 3392 5631 

Charlotte.Tang@uvm.dk 
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Paderup Gymnasium

0 Paderup Gymnasium

Indtægter 0

Bygningstaxameterindtægt 3.777.360

VUC bygningstaxameterindtægt 0

Kostskoleindtægt 0

IDV huslejeindtægt 0

Øvrige huslejeindtægter 396.888

I alt 4.174.248

0 0

Udgifter 0

Udvendig vedligeholdelse -1.405.258

Indvendig vedligeholdelse -651.964

Ejendomsskatter / grundskyld / dækningsafgift -561.366

Administrationsomkostninger -123.012

Huslejeudgifter 0

I alt -2.741.600

0 0

Købspris 0

Mulig årlig ydelse (indtægter - udgifter) 1.432.648

Årlig ydelse omregnet til betalingsevne (30 årigt fastforrentet lån med en rente på 

5,93 %) 19.708.212

Markedsværdi af institutionens bygninger (Gaarde) 66.218.519

Købspris (enten betalingsevnen eller 70% af markedsværdien) 19.708.212

Fradrag for vedligeholdelseefterslæb/AT-påbud -2.458.745

Betaling 17.249.467

0 0

Udspecificering af de enkelte poster 0

Årselever - antal 0,0

STX/IB 435,0

HF 0,0

Brobygning til gymnasiale uddannelser 6,1

Brobygning til merkantile EUD 0,0

Gymnasial supplering, GSK 0,0

Gymnasial supplering, GIF 0,0

AVU 0,0

FVU 0,0

Ordblindeundervisning 0,0

Studieforberedende enkeltfag 0,0

HF 0,0

Studenterkursus 0,0

Kostskole 0,0

Årselever i alt 441,1

0 0

Årselever - bygningstaxametertilskud 0

STX/IB (8.600 kr.) 3.741.000

HF (9.600 kr.) 0

Brobygning til gymnasiale uddannelser (6.000 kr.) 36.360

Brobygning til merkantile EUD (6.000 kr.) 0

Gymnasial supplering, GSK (5.800 kr.) 0

Gymnasial supplering, GIF (5.800) 0

AVU (10.200 kr) 0

FVU (10.800 kr.) 0

Ordblindeundervisning (26.600 kr) 0

Studieforberedende enkeltfag (10.000 kr.) 0
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HF (9.600 kr.) 0

Studenterkursus (12.000 kr.) 0

Bygningstilskud til kostafdeling 0

Bygningstaxametertilskud i alt 3.777.360

0 0

Udvendig vedligeholdelse - estimeret (beregnet ud fra kvm.) 0

Areal i alt (BBR kvm.) 10.487

Areal opført før 2001 10.487

Areal opført i 2001 og frem 0

Nyopført areal opført år

Tilbageværende år uden vedligeholdelse (10 år fra opførselsår)

Nedjusteringsfaktor til nyopført areal i pct. (30-tilbageværende år uden 

vedligeholdelse/30)

Udgift til areal opført før 2001 (134 kr. pr. kvm.) 1.405.258

Udgift til nyopført areal (kvm * 134 * nedjusteringsfaktor til nyopført areal) 0

Udvendig vedligeholdelse i alt 1.405.258

0 0

Indvendig vedligeholdelse (beregnet ud fra elevantal) 0

Areal opført før 2001 (procent af samlet areal) 100%

Areal opført i 2001 og frem (procent af samlet areal) 0%

0 0

Elever på areal opført før 2001 - estimeret (samlet antal elever * pct. af arealet 

opført før 2001) 0

STX/IB 435,0

HF 0,0

Brobygning til gymnasiale uddannelser 6,1

Brobygning til merkantile EUD 0,0

Gymnasial supplering, GSK 0,0

Gymnasial supplering, GIF 0,0

AVU 0,0

FVU 0,0

Ordblindeundervisning 0,0

Studieforberedende enkeltfag 0,0

HF 0,0

Studenterkursus 0,0

Kostskole 0,0

Årselever i alt på areal opført før 2001 441,1

0 0

Elever på areal opført i 2001 og frem - estimeret (samlet antal elever * pct. af 

arealet opført i 2001 og frem) 0

STX/IB 0,0

HF 0,0

Brobygning til gymnasiale uddannelser 0,0

Brobygning til merkantile EUD 0,0

Gymnasial supplering, GSK 0,0

Gymnasial supplering, GIF 0,0

AVU 0,0

FVU 0,0

Ordblindeundervisning 0,0

Studieforberedende enkeltfag 0,0

HF 0,0

Studenterkursus 0,0

Kostskole 0,0

Årselever i alt på areal opført i 2001 og frem 0,0

0 0
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Udgift til indvendig vedligeholdelse for elever på areal opført før 2001- estimeret 

(fradrag til vedligeholdelse * antal årselever på areal opført før 2001) 0

STX/IB (1.484 kr.) 645.540

HF (1.484 kr.) 0

Brobygning til gymnasiale uddannelser (1.060 kr.) 6.424

EUD, GSK og GIF (997 kr.) 0

AVU (1.580 kr) 0

FVU (1.675 kr.) 0

Ordblindeundervisning (4.050 kr) 0

Studieforberedende enkeltfag (1.548 kr.) 0

HF (1.484 kr.) 0

Studenterkursus (1.484 kr.) 0

Kostskole (2.650 kr.) 0

Udgift i alt 651.964

0 0

Udgift til indvendig vedligeholdelse for elever på areal opført i 2001 og frem - 

estimeret (fradrag til vedligeholdelse * nedjusteringsfaktor til nyopført areal * antal 

årselever på areal opført i 2001 og frem) 0

STX/IB (1.484 kr.) 0

HF (1.484 kr.) 0

Brobygning til gymnasiale uddannelser (1.060 kr.) 0

EUD, GSK og GIF (997 kr.) 0

AVU (1.580 kr) 0

FVU (1.675 kr.) 0

Ordblindeundervisning (4.050 kr) 0

Studieforberedende enkeltfag (1.548 kr.) 0

HF (1.484 kr.) 0

Studenterkursus (1.484 kr.) 0

Kostskole (2.650 kr.) 0

Udgift i alt 0

Samlet udgift til indvendig vedligeholdelse 651.964

0 0

Administrationsomkostninger - estimeret (beregnet ud fra elevantal) 0

STX/IB (280 kr.) 121.800

HF (280 kr.) 0

Brobygning til gymnasiale uddannelser (200 kr.) 1.212

EUD, GSK og GIF (188 kr.) 0

AVU (298 kr) 0

FVU (316 kr.) 0

Ordblindeundervisning (764 kr) 0

Studieforberedende enkeltfag (292 kr.) 0

Studenterkursus (389 kr.) 0

I alt 123.012

0 0

Fradrag for vedligeholdelseefterslæb/AT-påbud - estimeret (beregnet ud fra kvm) 0

Vedligeholdelseefterslæb/AT-påbud (2008-2012) 5.620.575

Planlagt vedligeholdelse 2009-2012 (75 % af den årlige udvendige vedligeholdelse 

i 3 år) 3.161.831

Fradrag (andelen af efterslæbet, der overstiger den planlagte vedligeholdelse) 2.458.745
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d. 23. februar 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Udpegninger til ny bestyrelse (beslutning). 

 

  

 

Paderup Gymnasium skal ifølge vedtægterne have nyvalg til bestyrelsen, der indleder 

en ny 4-årig funktionsperiode fra og med d. 1. maj 2010.  

 

Gymnasiet skrev efter bestyrelsesmødet d. 9. november til de udpegningsberettigede 

organisationer. Sammensætningen af den nye bestyrelse ser foreløbig således ud: 

 

 René Skjøde Andersen, genudpeget af Dansk Industri Randers-Norddjurs  

 Karsten Pedersen, genudpeget af Danmarks privatskoleforening 

 Kasper Fuhr Christensen (SF), udpeget af Randers Kommune 

 Andreas Steenberg (R), udpeget af Region Midtjylland 

 

Fra personalet fortsætter: 

 Per Henriksen (med stemmeret) 

 Hanne Ernstsen (uden stemmeret)  

 

Fra eleverne fortsætter: 

 Casper Grud Nielsen (med stemmeret) 

 Jonas Bruun Kjærsgaard (uden stemmeret).   

 

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen ved selvsupplering udpege et medlem, der har 

kendskab til de videregående uddannelser. 

 

 

Bestyrelsesformanden indstiller: 

 

 At bestyrelsen ved selvsupplering genudpeger Roger Buch. 
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Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 17 

Mandag d. 1. marts 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer. 

 

  

Frivilligt arbejde 

Som et led i Kvalitetsreformen har regeringen besluttet at alle, der tager en ungdoms-

uddannelse, fra februar 2010 skal modtage et tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. 

Forløbet skal være på minimum 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge 

uden for skoletiden. Interesserede kan læse en større rapport på ministeriets hjemme-

side.  

 

Opgaven med at give eleverne disse tilbud varetages af et nyt landssekretariat med 

regionale centre. Skolernes opgave bliver at informere eleverne om muligheden og om 

landssekretariatets eksistens, samt at uddele materiale mm. 

 

Undervisningsmiljøvurdering 

Der skal hvert 3. år foretages en undervisningsmiljøvurdering blandt eleverne. Under-

søgelsen foregår i øjeblikket som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor 

spørgsmålene er udarbejdet af elevrådets undervisningsmiljørepræsentanter og rektor i 

fællesskab. Resultatet vil være klar til offentliggørelse medio marts, hvorefter elevrå-

dets repræsentanter og rektor vurderer resultaterne og udarbejder en opfølgnings- og 

handlingsplan. 

 

Ny hjemmeside 

Paderup Gymnasium har fået en ny hjemmeside og ny webmaster. Se selv på 

www.paderup-gym.dk. Under ”Hvem er vi” findes bestyrelsen og det er her, bestyrel-

sesdagsordener, referater og bilag offentliggøres. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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