




 

Paderup d. 27. april 2010.  

 

Indkaldelse til 19. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

 

Tirsdag d. 4. maj 2010 kl. 17.00 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  

 

Der vil være let spisning undervejs i mødet. 

Mødet sluttes med en kort rundvisning på skolen og byggepladsen.  

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Konstituering af ny bestyrelse 

3. Finansiering af bygningskøb 

4. Undervisningsmiljøevaluering 

5. Mødeplan 

6. Orienteringer 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 

Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 25. marts 2010 

Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 1. marts 2010 

 

 

Referatet fra mødet d. 25. marts 2010 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 12. april 2010.  

 

 

Referat af 18. møde i 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

Torsdag d. 25. marts 2010 kl. 17.30 – 19.30. 

 

Fraværende:  Hanne Ernstsen og René Skjøde Andersen  

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Referatet fra mødet d. 1. marts 2010 blev underskrevet på 

mødet. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Årsrapport 2009. 

 

Susanne Varrisboel fra PriceWaterhouseCoopers gennemgik 

revisionsprotokollatet, og Jan kommenterede selve 

årsrapporten. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og 

revisionsprotokollatet, som begge blev underskrevet.  

 

3. Finansiering af bygningskøb. 

 

Bestyrelsen besluttede at acceptere lånetilbuddet fra Nordea. 

Bestyrelsen bemyndigede arbejdsgruppen (Karsten, Jan og 

Peter) til at færdiggøre låneoptagelsen, når vores 

revisionsfirma har gennemgået lånedokumenterne og 

accepteret disse. 

   

4. Ansøgertal. 

 

Jan gennemgik ansøgertallene, som bestyrelsen tog til 

efterretning. 

     

 

5. Klassekvotienter. 

 

Jan gennemgik bilaget med vores nuværende elevtal og 

klassekvotienter. Gunhild, som havde ønsket punktet på 

dagsordenen, undrede sig over, at skolen i februar havde 

optaget en elev i 1a, som blev nummer 32 i klassen. 

Bestyrelsen har jo tidligere vedtaget, at vi skal tilstræbe højst 

30 i klasserne. Peter redegjorde for, at det drejede sig om en 

tilflytter fra Rønde Gymnasium, som ønskede at komme i 1c, 

hvor der er 32 elever. Da skolen afviste dette, ønskede hun at 
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komme i 1a, hvor der var 31 elever og vente på en plads i 1c. 

Fra ledelsen side havde vi fundet det svært at afvise dette 

ønske, da der var tale om en tilflytter, hvis storesøster har 

gået på skolen tidligere.  

 

6. Orienteringer. 

 

Jan gjorde rede for, at der nu var vedtaget en ny politik for 

sygefravær i MIO-udvalget.  

Thomas fremlage en budgetopfølgning for årets første 2 

måneder. 

Bestyrelsen tog begge dele til efterretning.  

 

7.         Eventuelt.  

Karsten takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer 

Gunhild og Daniel for deres arbejde i bestyrelsen. 
 

  

 

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 4. maj. 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. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Konstituering af ny bestyrelse (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Forretningsorden for Paderup Gymnasiums bestyrelse 

Bilag 2.2 Vedtægt for bestyrelsen for Paderup Gymnasium 

 

Bestyrelsen, udpeget for en ny 4-årig periode, består af: 

 

 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 

 Roger Buch, udpeget ved selvsupplering 

 Per Henriksen, udpeget af personalet 

 Hanne Ernstsen, udpeget af personalet, uden stemmeret 

 Casper Grud Nielsen, udpeget af elevrådet 

 Jonas Bruun Kjærsgaard, udpeget af elevrådet, uden stemmeret 

 

Desuden deltager rektor Jan Becher Sørensen og vicerektor Peter Winther i 

bestyrelsens møder som hhv. sekretær og referent. 

 

Ifølge forretningsordenen § 2, stk. 3, skal bestyrelsen vælge en formand blandt de 

udefra kommende medlemmer.   

 

 

Rektor indstiller 

 

 At bestyrelsen vælger en formand. 
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Vedtægt for Paderup Gymnasium

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Paderup Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers 

Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29546185.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Amtsgymnasiet i Paderups overgang fra at være en 

amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved 

§ 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde 

gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag 

med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i 

overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer 

uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 5 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af Dansk Industri Randers-Djursland.

1 medlem, der udpeges af Danmarks Privatskoleforening.

1 medlem, der udpeges af regionsrådet for Region Midtjylland.

1 medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor, som udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. 

Udpegningen sker efter indstilling fra bestyrelsesformanden og efter en forudgående drøftelse i bestyrelsen.

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse 

ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har 

stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. 

Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som 

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra 

erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med 

uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og 

regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser 

har været afholdt.

Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog 

kun finde sted én gang.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen 

øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af 

funktionsperioden.
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Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på 

kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af 

de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For 

bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9.Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden 

for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit 

ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, 

stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og 

afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og 

ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. 

pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om 

skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal 

endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om 

sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer 

stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et 

bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, 

dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke 

offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund 

af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte 

regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af 

institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
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§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for formandens rolle.

2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.

3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.

4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætnings og strategi for 

uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, 

intern kontrol, it-organisation og budgettering.

7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.

8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage 

stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, 

pengestrømme m.v.

10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og 

herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.

12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er 

fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for 

bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige 

budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens 

regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens 

regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og 

den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af 

undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af 

undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med 

indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder 

betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges 

af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
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d. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Finansiering af bygningskøb (orientering). 

  

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 25. marts at bemyndiger arbejdsgruppen (Karsten 

Pedersen, Jan Becher Sørensen og Peter Winther) til at færdiggøre låneoptagelsen hos 

Nordea og underskrive dokumenterne, såfremt revisor ikke havde bemærkninger efter 

at have gennemset dokumenterne. 

 

Susanne Varrisboel fra Pricewaterhouse Coopers har gennemset dokumenterne fra 

Nordea og har rejst enkelte spørgsmål vedr. gebyrer og garantiprovision, som arbejds-

gruppen regner med at få besvaret på et møde hos Nordea d. 28. april. 

 

Såfremt svarene er tilfredsstillende regner arbejdsgruppen med at underskrive doku-

menterne på samme møde, således at lånet kan gå i orden med udgangen af april må-

ned.  

 

Bestyrelsen får på mødet en orientering om arbejdsgruppens møde d. 28. april hos 

Nordea. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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d. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Undervisningsmiljø evaluering (orientering). 

 

Bilag 4.1 

 

Resultat af undervisningsmiljøevaluering 2010 

Bilag 4.2 Tekst til offentliggørelsen på hjemmesiden 

 

Paderup Gymnasium har netop gennemført en undervisningsmiljøevaluering, hvor alle 

elever har haft mulighed for anonymt at svare på spørgsmål om undervisningsmiljøet 

på gymnasiet. Det er lovpligtigt at gennemføre en sådan undersøgelse mindst hvert 3. 

år.  

 

Resultatet af evalueringen er vedlagt i bilag 4.1. Den tilhørende tekst til offentliggørel-

sen af resultatet på hjemmesiden er vedlagt som bilag 4.2. Resultatet er meget tilfreds-

stillende, idet for eksempel 98,5 % af eleverne er godt tilfredse med at gå på Paderup 

Gymnasium. 

 

Spørgsmålene i undersøgelsen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med rektor og 4 ele-

ver (undervisningsmiljø-repræsentanter), udpeget af elevrådet. 

 

Den opfølgende drøftelse af resultatet og udarbejdelse af handlingsplan skal ligeledes 

foregå i arbejdsgruppen. Det samlede elevråd vil drøfte resultatet inden arbejdsgrup-

pen går i gang med det opfølgende arbejde. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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 Tilbage    Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Spørgeskema stamoplysninger

Navn: Undervisningsmiljøvurdering - spørgeskemaundersøgelse
Ejer: Bitten Munk Jensen (Mu)
Udløbsdato: 21/3-2010 23:59

Vis spørgeskema Rediger spørgeskema

Respondenter

Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl.  
frameldte respondenter Ej besvaret

Antal lærere 0 0 0
Antal elever 445 272 272 173

I alt 445 272 272 173

1 Undervisningsmiljøvurdering 

2 Du har følgende svarmuligheder: helt enig / delvis enig / delvis uenig / helt uenig  

Mulighed for tekstkommentar til alle spørgsmål. 

2.1 Hvilket klassetrin går du på 

1g 95 35,1 %

2g 101 37,3 %

3g 75 27,7 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

3 Undervisningen 

3.1 Jeg er tilfreds med skolens udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag 

Helt enig 125 46,1 %

Delvis enig 128 47,2 %

Delvis uenig 16 5,9 %

Helt uenig 2 0,7 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

3.2 Kommentarer til Undervisningen 
Vis svar 

4 Undervisningsevaluering 

4.1 Systemet med undervisningsevaluering i alle fag fungerer tilfredsstillende 

Helt enig 48 17,7 %

Delvis enig 165 60,9 %

Delvis uenig 44 16,2 %

Helt uenig 14 5,2 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

4.2 Resultatet af evalueringen diskuteres på klassen og bruges fremadrettet 

Helt enig 57 21,1 %

Delvis enig 151 55,9 %

Delvis uenig 51 18,9 %

Helt uenig 11 4,1 %

Ubesvaret 1 0,4 %

© MaCom A/S E-mail Lectio version 7.097 6/4-2010 kl. 13:25

Side 2 af 8Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Paderup Gymnasium

06-04-2010https://www.lectio.dk/lectio/253/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id=2268040928...
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Vis svar 

4.3 Kommentarer til Undervisningsevaluering 
Vis svar 

5 Undervisningslokaler 

5.1 Undervisningslokalerne og faciliteterne er tilfredsstillende 

Helt enig 107 39,6 %

Delvis enig 137 50,7 %

Delvis uenig 24 8,9 %

Helt uenig 2 0,7 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

5.2 Kommentarer til Undervisningslokaler 
Vis svar 

6 Fællesarealer 

6.1 Fællesarealerne er tilfredsstillende  

Helt enig 147 54,2 %

Delvis enig 109 40,2 %

Delvis uenig 14 5,2 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

6.2 Jeg har gode muligheder for at sætte mig i fred og ro 

Helt enig 68 25,1 %

Delvis enig 117 43,2 %

Delvis uenig 73 26,9 %

Helt uenig 13 4,8 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

6.3 Kommentarer til Fællesarealer 
Vis svar 

7 Indeklima 

7.1 Indeklimaet på skolen er tilfredsstillende 

Helt enig 63 23,4 %

Delvis enig 140 52 %

Delvis uenig 50 18,6 %

Helt uenig 16 5,9 %

Ubesvaret 2 0,7 %

Vis svar 

7.2 Kommentarer til Indeklima 
Vis svar 

8 Information 

8.1 Jeg ser altid efter mails på First Class 

Helt enig 106 39,4 %

Delvis enig 79 29,4 %

Delvis uenig 44 16,4 %
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Helt uenig 40 14,9 %

Ubesvaret 2 0,7 %

Vis svar 

8.2 First Class fungerer tilfredsstillende 

Helt enig 127 47,4 %

Delvis enig 92 34,3 %

Delvis uenig 35 13,1 %

Helt uenig 14 5,2 %

Ubesvaret 3 1,1 %

Vis svar 

8.3 Jeg ser altid mit skema og mine lektier på Lectio 

Helt enig 252 93 %

Delvis enig 17 6,3 %

Delvis uenig 1 0,4 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

8.4 Lectio fungerer tilfredsstillende 

Helt enig 220 81,5 %

Delvis enig 47 17,4 %

Delvis uenig 2 0,7 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

8.5 Information om placering af skriftlige opgaver hen over året er tilfredsstillende 

Helt enig 76 28,1 %

Delvis enig 141 52,2 %

Delvis uenig 47 17,4 %

Helt uenig 6 2,2 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

8.6 Jeg ser ofte på skolens hjemmeside 

Helt enig 10 3,7 %

Delvis enig 55 20,3 %

Delvis uenig 112 41,3 %

Helt uenig 94 34,7 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

8.7 Skolens hjemmeside er tilfredsstillende 

Helt enig 70 26,8 %

Delvis enig 158 60,5 %

Delvis uenig 29 11,1 %

Helt uenig 4 1,5 %

Ubesvaret 10 3,8 %

Vis svar 

8.8 Informationstavlerne i hjemstavnene fungerer tilfredsstillende 

Helt enig 87 32,7 %

Delvis enig 129 48,5 %

Delvis uenig 40 15 %

Helt uenig 10 3,8 %

Ubesvaret 5 1,9 %

Vis svar 

© MaCom A/S E-mail Lectio version 7.097 6/4-2010 kl. 13:25

Side 4 af 8Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Paderup Gymnasium

06-04-2010https://www.lectio.dk/lectio/253/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id=2268040928...

Bilag 4.1
Side 3 af 7
4. maj 2010

19. møde
Side 20 af 27



8.9 Informationsniveauet til eleverne er generelt tilfredsstillende 

Helt enig 58 21,6 %

Delvis enig 171 63,8 %

Delvis uenig 32 11,9 %

Helt uenig 7 2,6 %

Ubesvaret 3 1,1 %

Vis svar 

8.10 Regelmæssige formiddagssamlinger vil være en god idé 

Helt enig 65 24,1 %

Delvis enig 88 32,6 %

Delvis uenig 71 26,3 %

Helt uenig 46 17 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

8.11 Kommentarer til Information 
Vis svar 

9 Forholdet mellem lærere og elever 

9.1 Der er gensidig respekt mellem lærere og elever 

Helt enig 110 40,7 %

Delvis enig 148 54,8 %

Delvis uenig 9 3,3 %

Helt uenig 3 1,1 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

9.2 Forholdet mellem lærere og elever er generelt godt 

Helt enig 141 52,2 %

Delvis enig 123 45,6 %

Delvis uenig 5 1,9 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

9.3 Det er nemt at tale med lærerne om sine problemer 

Helt enig 73 27 %

Delvis enig 138 51,1 %

Delvis uenig 50 18,5 %

Helt uenig 9 3,3 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

9.4 Kommentarer til Forholdet mellem lærere og elever 
Vis svar 

10 Generelle forhold 

10.1 Skoleledelsen tager eleverne alvorligt  

Helt enig 152 57,6 %

Delvis enig 105 39,8 %

Delvis uenig 6 2,3 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 7 2,7 %

Vis svar 
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10.2 Forholdet mellem elever og skolens ledelse er generelt godt 

Helt enig 150 56,6 %

Delvis enig 110 41,5 %

Delvis uenig 3 1,1 %

Helt uenig 2 0,8 %

Ubesvaret 6 2,3 %

Vis svar 

10.3 Forholdet mellem elever og kontorpersonale er generelt godt 

Helt enig 213 79,8 %

Delvis enig 49 18,4 %

Delvis uenig 4 1,5 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 4 1,5 %

Vis svar 

10.4 Jeg har det generelt godt på Paderup Gymnasium 

Helt enig 225 83,3 %

Delvis enig 41 15,2 %

Delvis uenig 4 1,5 %

Helt uenig 0 0 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

10.5 Jeg er tilfreds med elevernes indflydelse på skolen 

Helt enig 150 56 %

Delvis enig 110 41 %

Delvis uenig 7 2,6 %

Helt uenig 1 0,4 %

Ubesvaret 3 1,1 %

Vis svar 

10.6 Kommentarer til Generelle forhold 
Vis svar 

11 Studievejledning 

11.1 Forholdet til min studievejleder er godt 

Helt enig 200 74,1 %

Delvis enig 56 20,7 %

Delvis uenig 12 4,4 %

Helt uenig 2 0,7 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

11.2 Jeg er tilfreds med den vejledning, jeg får af min studievejleder 

Helt enig 175 65,1 %

Delvis enig 80 29,7 %

Delvis uenig 10 3,7 %

Helt uenig 4 1,5 %

Ubesvaret 2 0,7 %

Vis svar 

11.3 Jeg er tilfreds med den vejledning, jeg får af Studievalg Østjylland 

Helt enig 110 42,3 %

Delvis enig 110 42,3 %

Delvis uenig 33 12,7 %

Helt uenig 7 2,7 %

Ubesvaret 11 4,2 %
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Vis svar 

11.4 Kommentarer til Studievejledning 
Vis svar 

12 Elevråd 

12.1 Jeg er tilfreds med elevrådets arbejde 

Helt enig 118 44,4 %

Delvis enig 128 48,1 %

Delvis uenig 18 6,8 %

Helt uenig 2 0,8 %

Ubesvaret 5 1,9 %

Vis svar 

12.2 Elevrådets synlighed blandt eleverne er tilfredsstillende 

Helt enig 62 23,2 %

Delvis enig 106 39,7 %

Delvis uenig 78 29,2 %

Helt uenig 21 7,9 %

Ubesvaret 4 1,5 %

Vis svar 

12.3 Kommentarer til Elevråd 
Vis svar 

13 Fritidstilbud 

13.1 Jeg kender til skolens fritidstilbud 

Helt enig 68 25,1 %

Delvis enig 120 44,3 %

Delvis uenig 57 21 %

Helt uenig 26 9,6 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar 

13.2 Skolen har gode fritidstilbud 

Helt enig 60 22,7 %

Delvis enig 150 56,8 %

Delvis uenig 45 17 %

Helt uenig 9 3,4 %

Ubesvaret 7 2,7 %

Vis svar 

13.3 Har du forslag til andre fritidstilbud på skolen? 

Ja 33 12,5 %

Nej 232 87,5 %

Ubesvaret 6 2,3 %

Vis svar 

13.4 Kommentarer til Fritidstilbud 
Vis svar 

14 Skolens ordensregler 

14.1 Jeg kender skolens ordensregler 

Helt enig 138 51,3 %

Delvis enig 106 39,4 %

Delvis uenig 22 8,2 %
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Helt uenig 3 1,1 %

Ubesvaret 2 0,7 %

Vis svar 

14.2 Ordensreglerne er tilfredsstillende 

Helt enig 157 59,2 %

Delvis enig 100 37,7 %

Delvis uenig 8 3 %

Helt uenig 0 0 %

Ubesvaret 6 2,3 %

Vis svar 

14.3 Jeg behandler skolens inventar ordentligt 

Helt enig 259 95,9 %

Delvis enig 11 4,1 %

Delvis uenig 0 0 %

Helt uenig 0 0 %

Ubesvaret 1 0,4 %

Vis svar 

14.4 Kommentarer til Skolens ordensregler 
Vis svar 

15 Afslutning 

15.1 Har du yderligere kommentarer til afslutning 
Vis svar 
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Nyhed fra hjemmesiden vedrørende elevtilfredshed: 
 

 
Paderup har tilfredse elever! 

 
Paderup Gymnasium har netop gennemført en stor undersøgelse blandt alle 

skolens elever om undervisningsmiljøet. Resultatet er meget klart: 98,5 % af 

eleverne erklærer, at de har det godt på Paderup Gymnasium.  
 

Der er blandt eleverne især stor tilfredshed med gymnasiets personale, 
informationsniveauet til eleverne og med elevernes indflydelse på skolen. 

Således erklærer 98 % sig helt eller delvist enige i, at elevernes forhold til hhv. 
lærere, ledelse og kontorpersonale generelt er godt.  

 
85 % af eleverne erklærer sig helt eller delvist enige i, at informationsniveauet 

til eleverne er tilfredsstillende, mens hele 97 % har svaret at de er tilfredse 
med elevernes indflydelse på skolen.  

 
”Resultaterne af denne undersøgelse er meget tilfredsstillende”, udtaler 

elevrådsformand Casper Nielsen. ”Især er det glædeligt at eleverne har den 
oplevelse at forholdet mellem elever, lærere og ledelse er godt og at vi som 

elever føler, at vi har en høj grad indflydelse på skolen.”  

 
Af andre positive ting i rapporten kan bl.a. nævnes stor tilfredshed med de 

fysiske rammer, herunder undervisningsfaciliteter og fællesarealer, samt 
tilfredshed med skolens udbud af studieretninger og valgfag. 

 
Resultaterne af rapporten skal nu behandles i elevrådet, hvor opgaven bliver i 

samarbejde med ledelsen, at udvælge eventuelle indsatsområder.  
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d. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for resten af 2010 

 

 

 

Bestyrelsen skal vedtage en dato for et møde inden sommerferien.  

 

Endvidere skal bestyrelsen finde datoer til 2 eller 3 møder i efteråret 2010. 

 

 

 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen vedtager en mødeplan for resten af 2010  
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d. 27. april 2010 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 19 

Tirsdag d. 4. maj 2010 

Sagsfremstilling 

Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer. 

 

  

Ansættelser af lærere 

Fagligt udvalg er i fuld gang med at analysere og planlægge næste skoleår, nu hvor det 

er klart at elevtallet fører til 7 nye 1g-klasser, heraf 1 ny klasse for unge med aspergers 

syndrom. Som baggrund for arbejdet har alle lærere indgivet ønsker og faggrupperne 

har arbejdet med at få det samlede billede til at gå op.  

 

Ud fra de overordnede timetal bliver der brug for ca. 4 nye ansættelser. Indtil nu er der 

foretaget en ansættelse i fagene kemi og matematik. 

 

 

Generel orientering for de nye bestyrelsesmedlemmer 

Omfang afhængig af tiden. Alle dagsordener, bilag og referater fra tidligere bestyrel-

sesmøder ligger på gymnasiets hjemmeside under ”hvem er vi” og ”bestyrelsen”. 

 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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