
Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 12. december 2018, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Til stede: Peter Hansen, Charlotte Horn, Steen Madsen, Oliver Vang Nielsen, Jakob Rossander 

Kristensen, Malene Gram, Susan Vonsild, Lene Schmidt Aalestrup, Jens Nielsen og Jytte Merete 

Knudsen 

Uddannelsesleder Rune Carstensen deltog også i mødet. 

Afbud: Kirsten Bundgaard 

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1: Referat fra mødet i oktober 

Peter Hansen bød velkommen og referatet blev underskrevet.  

Punkt 5 benchmarking blev udsat til et senere møde. 

2. Kvartalsregnskab 

Bilag 2: Kvartalsregnskab  

Kvartalsregnskabet ender som forventet. Indtægt og driftsomkostninger svarer til budgettet for 3. 

kvartal. Kvartalsregnskabet viser et lidt større overskud (0,7 mio kr.) end budgetteret (0,5 mio kr).  

En række udgifter er bevidst skudt til sidst på skoleåret, herunder bygningsrenovering og indkøb. 

Det er forventningen, at årsresultatet vil bliver meget tæt på det budgetterede overskud på 0,2 mio 

kr.  

Jens Nielsen gjorde rede for kvartalsregnskabet, og han supplerede med, at det forventes at 

årsregnskabet ender som budgetteret. 

3. Besparelser og budget 2019 

Baggrunden for budget 2019 er dels ”omprioriteringsbidraget”, der stiger med yderligere 2% fra 

2018 til 2019, og dels at vi i 2018 sagde farvel til en meget stor 3.g-årgang med 7 klasser, hvor vi nu 

har en lille 3.g-årgang med 6 klasser. 

Budgettet for undervisningen bygger derfor både på reduktion i antallet af undervisningshold og i 

reduktion i tilskud. I skrivende stund vurderes, at der skal ske en samlet reduktion i antallet af 

undervisere svarende til ca. 5 fuldtidsstillinger fra august 2019. Samtidig må vi erkende, at der bliver 

behov for nyansættelser med psykologi og musik, og formentlig en pædagogikumstilling med 

samfundsfag.  

I budgetter er indarbejdet, at der i 2019 også kan spares på andre undervisningskonti, bl.a. på IT, 

efteruddannelse og undervisningsmidler.  

I henhold til drift af bygningen har vi en flerårig vedligeholdelsesplan, en række planlagte 

vedligeholdelser og renoveringer udskydes fra 2019 til 2020. Som besluttet på bestyrelsesmødet i 

oktober er igangsat afklaring på, hvorvidt der kan spares penge ved en udlicitering af rengøringen. 
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Vi har bedt ”Servicemæglerne” undersøge dels udlicitering, dels besparelsesmuligheder, hvis vi 

vælger at fortsætte egen rengøring. Dette er ikke indarbejdet i budget 2019, da rapporten først vil 

være klar i marts 2019.  

Der er flere væsentlige usikkerhedsparametre i budgetforslaget, den største er elevsøgningen. Der 

er budgetteret med ”fuldt hus” på 168 elever i 1.g. august 2019 og budgetteret med lavt 

elevfrafald. Men heller ikke den endelige lærersammensætning fra august 2019 kender vi, den vil 

først være endelig på plads når vi kender antallet af nye klasser i april.  

På undervisningskontoen er budgettet lagt efter behov og muligheder i skoleåret 2019-2020. Dvs. 

at reduktionen i antallet af undervisere slår først fuldt igennem fra august 2019. Derfor budgetteres 

med et underskud i 2019 og først med overskud igen i 2020.  

I forventning om, at vi i 2019 står med en ekstraordinær situation og der kan håbes, at 

omprioriteringsbidraget bortfalder i 2020, er der ikke taget langsigtede beslutninger om 

nedlæggelse af eksempelvis skolens internationale program eller skolens talentprogrammer.  

Bilag 3: Forslag til budget 2019 og udkast til 2020. 

Jens Nielsen indledte med at konstatere, at budgettet for 2019 er tungt i form af en nedgang i 

indtægterne, men det kommer ikke uventet. 

Ift. budgettet for 2019 er der allerede planlagt anvendt en del af midlerne i form af planlagt 

undervisning, og derfor vil eventuelle besparelser på løndelen af undervisningens gennemførelse 

først have virkning fra sommeren 2019. I 2018 havde vi en meget stor afgangsårgang, som har haft 

afsmittende virkning på skoleåret 2018-19 i form af taxameter, herunder bygningstaxameter i 2019. 

Jens Nielsen gennemgik de konkrete poster på budgettet. I forhold til et normalt budget er der i 2019 

flyttet midler fra øvrige konti til undervisningens gennemførelse. Der er budgetteret med et 

underskud i 2019 på grund af allerede igangsatte aktiviteter.   

I 2020 er de økonomiske muligheder sammenholdt med behovet på undervisningsområdet, og der er 

en normal fordeling på budgettets forskellige poster.  

 

Steen Madsen udtrykte, at lærerne helt overordnet er foruroligede over udviklingen i økonomien. 

Dels er der tale om at der er medarbejdere, der ikke skal være her mere, og der er også tale om de 

vilkår, som de tilbageværende medarbejdere får, og den undervisning, som vi dermed kan tilbyde. 

I 2020 ser vi, at budgettet er tilbage på bygningsdriftsmidlerne, og det må vi se på, om vi faktisk vil 

prioritere. 

 

Peter Hansen er enig i, at det er en udfordring gentagne gange at skulle arbejde med besparelser, 

der kommer både pgra 2% besparelserne og pgra en nedgang i elevtallet. 

Steen Madsen ønsker, at hvis der skal ske en skarpere prioritering i bestyrelsen fremover, må det 

være muligt for bestyrelsen at komme et lag dybere i prioriteringen af de forskellige midler. Han 

finder, at det på det foreliggende grundlag er svært at tage stilling til, hvad det betyder at prioritere 

midler til henholdsvis bygningens drift eller undervisningens gennemførelse. 
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Jens Nielsen redegjorde for, at der i det fremlagte forslag til budget ikke er sket besparelser i det 

internationale program eller andre aktiviteter, ligesom der ikke på det foreliggende grundlag er 

planer om at ændre i den måde, vi planlægger arbejdsopgaver til lærerne på hverken mht. 

forberedelse, modulers gennemførelse eller retning af elevernes skriftlige arbejde. 

Peter Hansen kommenterede, at bestyrelsen ønsker at få opstillet forskellige scenarier og 

konsekvenser af disse inden beslutningstagning. 

Malene Gram påpeger at både det internationale program og den solide undervisning er vigtige 

parametre for den fortsatte rekruttering.  

Bestyrelsen vedtager forslaget til budget for 2019. 

4. En række bestyrelsesvedtagelser.  

Vi har fået indskærpet en række forhold fra UVM og PwC, som bestyrelsen skal tage stilling til. De 

følger hermed: 

4a. Bestyrelseshonorar. 

Bilag 4: Bekendtgørelse om særskilte vedlæggelse af bestyrelsesmedlemmer 

Vi har fået indskærpet, at det er et lovkrav, at honorering af bestyrelse drøftes og fastlægges eller 

besluttes til 0 kr.  

Med henvisning til bekendtgørelsen (bilag 4) gælder: 

 at formand og næstformand kan modtage honorar – beløb afhænger af elevtallet.    

 at øvrige medlemmer kan modtage særskilt honorar (5.000 kr pr. kalenderår). Dog er det 

specificeret, at deltager man i bestyrelsesarbejdet som led i tjenstlige opgave, udpeget af 

byråd eller som repræsentant for interesseorganisationer kan man ikke modtage honorar.  

 Af elevrådsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145142 

fremgår, at elevrådets medlemmer er ulønnede.  

Indstilling: Hvert bestyrelsesmedlem forholder sig til, om man er berettiget til honorar. Hvis man er 

berettiget til dette, udnyttes rammen fuldt ud.  

Bestyrelsens konklusion: Kirsten Bundgaard og Peter Hansen skal som formand og næstformand 

have honorar i henhold til bekendtgørelsen, øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ikke have honorar. 

4b. Vedtægtsændring  

Vi har fået pålæg fra UVM om at ændre to forhold i nuværende bekendtgørelse, ministeriet skriver:   

 I vedtægtens § 2 mangler i slutningen af stykket ”som led i kommunalreformen”. Dette 

bedes indsat 

 I vedtægtens §20 mangler den dato, hvor ministeriet senest har godkendt skolens vedtægt. 

Denne skal indsættes.   

Dette er indarbejdet i vedlagte forslag, ændring er markeret med gult.  
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Bilag 5:Tilrettet vedtægt for Støvring Gymnasium 

Jens Nielsen gjorde rede for de vedtægtsændringer, undervisningsministeriet har bedt om. 

De nye vedtægter blev underskrevet. 

4c. Klassekvotient i 1.g  

Bestyrelsen skal godkende klassekvotienten i 1.g. Rammen er, at klassekvotienten i gennemsnit skal 

ligge under 28,0, og klassekvotienten på Støvring Gymnasium er 27,3.  

Bilag 6: Klassekvotient 

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten. 

4d. Orientering om forretningsordenen 

Reviser anfører, at vi skal sikre os at alle i bestyrelsen kender forretningsordenen, der er 

bestyrelsens ”stillingsbeskrivelse”. Forretningsordenen vedlægges blot til orientering, der er ikke 

nye formuleringer.  

Bilag 7: Forretningsorden 

Bestyrelsen tilkendegav, at de kender forretningsordenen. 

4d. Orientering om regnskabsinstruks 

I henhold til reglerne skal bestyrelsen kende til regnskabsinstruksen. Formand og rektor skal 

herefter underskrive denne.  

Bilag 8: Regnskabsinstruks 

Bilag 9: Bilag til regnskabsinstruks 

Regnskabsinstruksen blev taget til efterretning. 

4e. Indberetning af efteruddannelsesindsats. 

Materialet vil først være klar til bestyrelsesmødet, hvor det uddeles.  

Materialet blev uddelt og taget til efterretning. 

5. Benchmarking – sammenligning med andre gymnasier (punkt udsat fra sidste møde). 

Jens Nielsen orienterer om Støvring Gymnasiums placering inden for udvalgte parametre – 

økonomi, karakterer mv.  

Punktet blev udsat til næste møde. 

6. Gymnasiets sikkerhedspolitik. 

Ifølge persondataforordningen skal informationssikkerhedspolitikken forelægges bestyrelsen på baggrund 

af en opdateret risikovurdering for Støvring Gymnasium. Informationssikkerhedspolitikken er det centrale 

dokument i skolens tilgang til persondata og er oprindeligt udviklet af Deloitte på vegne af ITS og dermed 
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Støvring Gymnasium. Informationssikkerhedsudvalget har derefter rettet den til og personliggjort den. 

Risikovurderingen siger noget om, hvor vi er mest sårbare i forhold til databrud.  

Begge dokumenter vil kort blive fremlagt af Rune Carstensen på mødet. 

Bilag 10: Risikovurdering for Støvring Gymnasium 

Bilag 11: Informationssikkerhedspolitik  

Rune Carstensen forelagde informationssikkerhedspolitikken for bestyrelsen. Han gjorde særligt 

opmærksom på risikovurderingen. 

Bestyrelsen tog informationssikkerhedspolitikken til efterretning. 

7. Siden sidst: 

Fraværsbekendtgørelse 

Der er udstedt ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. 

Bekendtgørelsen har givet anledning til stor, offentlig debat. Den indeholder følgende 

hovedpunkter: 

- Årligt gennemsnitligt fravær for forrige skoleår skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

- Skolen skal fastsætte måltal for nedbringelse af fraværet, dette måltal skal offentliggøres på 

hjemmesiden.  

- En række procedurer, der skal følges ved fraværsregistreringen.  

Bortset fra at der mangler offentliggørelse på hjemmesiden, er det skolens opfattelse, at vi i 

øjeblikket efterlever de nye regler.  

Jens Nielsen vil på bestyrelsesmødet gennemgå procedurer og fraværstal for skoleåret 2017-18.  

Til størst offentlig diskussion har været §4 stk. 3, der fastslår at eleven skal have fravær for hele 

modulet, hvis eleven er forsinket eller forlader dele af undervisningen. Rektor har på PR-møde og 

ved møde med alle skolens elever orienteret om, hvordan dette administreres.  

Bilag 12: Fraværsbekendtgørelse 

Jens Nielsen orienterede om fravær på Støvring Gymnasium ud fra sidste skoleår og om de nye 

fraværsregler.  

Elevtal:  

Ved skoleårets start var der 483 elever på Støvring Gymnasium, pr. 4.12 er der 481 elever.  

Grundforløb og studieretningsforløb 

Igen i år har skiftet fra grundforløbsklasserne i 1.g til starten på studieretningsforløbet i november 

været en udfordring for nogle elever. I modsætning til sidste år blev der i år både arrangeret en 

årgangs introtur i august til Klitten i Sæby og hytteture klassevis i november til hytten ved Madum 
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Sø. Begge ture flot arrangeret af tutorer og lærere. Hele introduktionen bliver lige nu evalueret, og 

vi afventer evalueringen inden der besluttes, hvordan næste års introduktion skal forløbe.  

Følgeforskning viser, at det nye grundforløb kan have negative konsekvenser både fagligt og socialt 

for nogle elever. Et billeder vi godt kan genkende på Støvring Gymnasium. Politiken har bragt en 

artikel herom, se f.eks. https://politiken.dk/indland/uddannelse/art6865310/Gymnasieelever-

betaler-h%C3%B8j-pris-for-klasseskift-tre-m%C3%A5neder-inde-i-1.-g 

Studieretningsvalg 

1.g-eleverne har valgt deres studieretninger. Det fordeler sig på følgende måde: 

1a: Studieretningerne 5 (Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B) i kombination med studieretning 6 

(Engelsk A, Fransk A og Samfundsfag B)  

1b: Studieretning 4: Samfundsfag A og Engelsk A. 

1c: Studieretning 4: Samfundsfag A og Engelsk A.  

1d: Studieretning 3: Samfundsfag A og Matematik A.  

1ey: Studieretning 4 (Samfundsfag A og Engelsk A) i kombination med studieretning 2 (Biologi A og 

Kemi B). 

1x: Studieretning 1 (Matematik A, Fysik B og Kemi B).  

Som det fremgår, er der en stor overvægt af elever, der har valgt studieretninger med samfundsfag. 

Iøjnefaldende er også, at der kun er 1 klasse med matematik-fysik-kemi-studieretningen. En 

tendens, der kan genkendes fra de øvrige stx-gymnasier.  

 

Synspunkt i Nordjyske 

På initiativ fra Støvring Gymnasium har de nordjyske bestyrelsesformænd udarbejdet ”Synspunkt”, 

der blev bragt i Nordjyske tirsdag d. 4.12. Synspunktet er en kommentar til besparelser og 

omprioriteringsbidrag med en opfordring til, at besparelserne må stoppe.  

Bilag 13: Synspunkt i Nordjyske 

 

8. Eventuelt 

Herunder et tak til Jakob Rossander Kristensen, der stopper som elevrådsformand og 

bestyrelsesmedlem pr. 1.1.2019.  

Fastlagte kommende møder:  

20. marts 2019 kl. 16 

12. juni 2019 kl. 16. 
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Forslag til møder i efteråret:  

 2. oktober 2019 k. 16 

 11. december 2019 kl. 16. 

 

Peter Hansen sagde på bestyrelsens vegne tak til Jakob Rossander Kristensen for hans indsats i 

bestyrelsen. 

 

De foreslåede datoer til bestyrelsesmøder blev fastholdt. 

 

Forslag til dato for ”Elev for en dag”, bestyrelsens besøg på Støvring Gymnasium, er d. 08.04.19. 

 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 
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