
Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 20. marts 2019, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Deltagere: Kirsten Bundgaard, Carina Barret (til punkt 3), Lene Aalestrup, Oliver Vang Nielsen, Julie 

Frisgaard Pedersen, Susan Vonsild, Peter Hansen, Malene Gram, Steen Madsen, Charlotte Horn, 

revisor Marianne Fog Jørgensen (til punkt 3), Jens Nielsen, Jytte Merete Knudsen 

1. Indledning 

Velkommen til Julie Frisgaard Pedersen, 1d, der er nyt medlem af bestyrelsen. 

Kirsten Bundgaard ønskede Julie Frisgaard Pedersen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, og 

Julie og nogle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.  

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1: Referat fra mødet 12. december 2018. 

Referatet blev underskrevet. 

3. Årsrapport 2018. 

Revisor Marianne Fog Jørgensen, PWC, og regnskabsansvarlig på SGY Carina Høst Barrett deltager i 

denne del af mødet. 

Gennemgang af årsrapport 2018 v. Marianne Fog Jørgensen 

Udkast til årsrapport og revisionsprotokollater vedlægges som bilag 2,3 og 4. Marianne Fog 

Jørgensen medbringer den endelige version til mødet. Vi forventer dog ikke, at der er ændringer fra 

udkast til den endelige version.  

Resultatet viser et overskud på 0,3 mio. kr. mod budgetteret overskud på 0,2 mio. kr. PwC har 

markeret, at de vil give en såkaldt ”blank” revisionspåtegning.  

Ministeriet indskærper, at bestyrelsen skal tage aktivt stilling til revisors anbefalinger. Udkast til 

denne stillingtagen: 

Af revisionsprotokollatet side 44 fremgår resultat af den udførte revision: 

”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan 

væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i vores revisionspåtegning af 

årsregnskabet. 

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under 

bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, 

væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2018 med en såkaldt ”blank” 

revisionspåtegning. 

Ligeledes vil vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgive en ”blank” udtalelse om 

den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvis der ikke under 



bestyrelsens endelige behandling af bestyrelsens tjekliste til Undervisningsministeriet 

fremkommer yderligere væsentlige oplysninger”. 

Bestyrelsen tager dermed på bestyrelsesmødet d. 20. marts 2019 årsrapporten for 

2018 til efterretning”. 

Bilag 2: Årsrapport 2018, udkast 

Bilag 3: Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering, 

udkast. 

Bilag 4: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018, udkast 

Bilag 5: Bestyrelsens stillingtagen, SGY. 

Bilag 6: Bestyrelsens stillingtagen, UVM. 

2.b. Bestyrelsens tjekliste 

Bestyrelsestjeklisten er et hjælpemiddel til bestyrelsen. Tjeklisten oplister de forhold som det 

enkelte bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden årsrapporten godkendes. 

Bestyrelsestjeklisten skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato 

bestyrelsestjeklisten er gennemgået af den samlede bestyrelse.  

Bilag 7: Ministeriets vejledning til bestyrelsestjeklisten.  

 Orientering om investeringsplan og bygningsvedligeholdelsesplan. 

Ministeriet har i brev til bestyrelsen d. 28.2.19 bedt om indberetning af investeringsbehov for 2019 

– 2023. Fristen var 13.3.2019.  

Ledelsen vurderer, at der ikke er behov for investeringer. Vi har en vedligeholdelsesplan for 

perioden, og udgifter til almindelig vedligeholdelse bliver indarbejdet i budgettet.  

Efter aftale med bestyrelsesformanden er derfor indberettet 0 kr. som investering - både som 

forbrug i 2018 og som behov i årene fremover. Vi bliver formentligt spurgt igen om et år, og skulle 

der til den tid være opstået en ny situation, vil det blive muligt at indberette dette. 

Bilag 8: Brev til bestyrelsen om Indkaldelse af investeringsforbrug for 2018 og investeringsbehov for 

2019-2023.  

Marianne Fog Jørgensen omtalte tiltrædelsesprotokollen og dens funktion.  

Derefter omtalte Marianne Fog Jørgensen Støvring Gymnasiums fine nøgletal og positive resultat.  

Der blev talt om fravær, talentarbejde og karakterniveau. 

Revisoren havde overordnet slet ingen bemærkninger til regnskabet. 

Helt konkret summerede Marianne Fog Jørgensen kort op: I 2018 er der nogle få elever mere end i 

2017, hvilket resulterer i et lidt større tilskud og en stigning i lønnen på ca. 1. mio. kr. på 



undervisningens gennemførelse, og den ser ud til at være sparet på vedligehold på bygningen. Der er 

tilsvarende sket en stigning i antal årsværk fra 2017 til 2018. Selve revisionen er meget fokuseret på, 

at der udbetales korrekt løn ift. indgåede aftaler. 

Balancen blev gennemgået for bestyrelsen. 

Marianne Fog Jørgensen redegjorde for forhold omkring feriepengeforpligtelsen og den nye ferielov, 

og derefter redegjorde Marianne Fog Jørgensen for pengestrømsopgørelsen og revisionsprotokollen. 

Kirsten Bundgaard takkede for den grundige gennemgang af årsrapport mv., og Kirsten Bundgaard 

redegjorde for indsendelse af investeringsramme til Undervisningsministeriet. 

Der blev skrevet under på alle relevante papirer ifm. revisionen. 

 

4. Benchmarking af økonomi, trivsel og resultater. 

Som bilag vedlægges PwCs benchmarkinganalyse baseret på årsregnskaber for 2017. Analysen 

sammenligner drift og resultater med en række gymnasier af ca. samme størrelse som Støvring 

Gymnasium. Der lægges op til en drøftelse af det billede, der tegnes.   

Rektor vil derpå demonstrere to forskellige benchmarkings.  

a. Den årlige trivselsmåling, hvor Støvring Gymnasium får firmaet Ennova til at foretage 

målingen.  

b. Undervisningsministeriets ”Datavarehus”, hvor en række fakta vedrørende 

karakterer kan hentes. 

Bilag 9: PwCs benchmarkinganalyse baseret på årsregnskaber for 2017. 

Udsættes til et følgende møde 

5. Orientering om søgetal og nye optagelseskrav. 

Årstal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 
elever 

169 162 192 156 182 182 161 

 

Støvring Gymnasium har en kapacitet på 168 elever pr. årgang. I 2015 blev vi af Fordelingsudvalget i 

RN bedt om at oprette en ekstra klasse, mens der i 2017 og 2018 blev overført elever til 

nabogymnasier. I 2019 har vi et søgetal, der ligger lidt under kapaciteten, hvorfor der ikke kan 

overføres elever til nabogymnasier. Derfor er forventningen, at der oprettes 6 nye 1.g-klasser til 

august.  

Generelt er der færre elever, der i 2019 søger de gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Det er i 

skrivende stund uafklaret, hvad eleverne har søgt i stedet.  



Med folkeskolereformen er der øgede krav til optagelse på en gymnasial uddannelse. Formentlig er 

dette en af grundene til, at ansøgertallet i 2019 er lavere end i tidligere år.  

Vicerektor Jytte M. Knudsen vil på bestyrelsesmødet orientere om de nye adgangskrav. 

Adgangskravene betyder bl.a., at en stor gruppe elever (ca. 1/6 af ansøgerne til Støvring 

Gymnasium) skal til obligatoriske optagelsesprøver d. 14. juni.  

Bilag 10: Søgetal og kapacitet Region Nordjylland.  

 

Ansøgeres bopæl, 2019 

Dette punkt udgik 

6. Bestyrelsens studiedag på Støvring Gymnasium.  

Bestyrelsen besluttede på sit møde i oktober 2018, at den ønsker en ”studiedag” på Støvring 

Gymnasium, en dag hvor bestyrelsen møder undervisningen og elevrådet. 

Forslag til program: 

Bestyrelsen deltager i et elevrådsmøde og oplever 3 forskellige undervisningsforløb.  

8.30 – 9.15 Undervisning, forløb 1. 

9.20 – 10.10 Undervisning, forløb 2. 

10.25 – 11.10 Undervisning, forløb 3. 

11.15 – 12.05 Elevrådsmøde. 

12.05 – 12.45 Frokost og drøftelse af formiddagens oplevelser.   



Bestyrelsen udtrykte, at de er nysgerrige og gerne vil se noget forskelligt, gerne udvalgsarbejde i 

elevrådet. Bestyrelsen foreslog Jens Nielsen at udsætte bestyrelsens besøg på Støvring Gymnasium 

til efteråret. 

7. Eventuelt, herunder kommende møder:  

12. juni 2019 kl. 16. 

 2. oktober 2019 k. 16 

 11. december 2019 kl. 16. 

Lene Aalestrup kommer måske lidt for sent d. 12.06.19 pgra. andet møde. 

 

Klimarebild ugen begynder i næste uge. Støvring Gymnasium er værter for åbningen d. 04.04. fra kl. 

16.00-17.00, og viceborgmesteren åbner ugen ved at hejse det grønne flag, som Støvring 

Gymnasium lige har fået. 

 

Jens Nielsen redegjorde for Støvring Gymnasiums søgetal, som er lidt lavere i år end de foregående 

tre år, men som set i relation til en række andre nordjyske gymnasier er pæne.  

 

Jens Nielsen redegjorde for forhold vedrørende en elevs tragiske død i en trafikulykke, og hvordan 

det har påvirket hverdagen for alle på gymnasiet. 

 

Referent  

Jytte Merete Knudsen 

 


