
Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 12. juni 2019 kl. 16.00  

Deltagere: Peter Hansen, Steen Madsen, Malene Gram, Susan Vonsild, Oliver Vang Nielsen, 

Charlotte Horn, Jens Nielsen, Kirsten Bundgaard, Jytte Merete Knudsen. Lene Aalestrup fra kl. 

16:20. 

Carina Barrett deltog i punkterne 2, 3 og 4   

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1. Referat fra møde 20. marts 2019 

Dagsordenen blev fastlagt, og referatet blev underskrevet. 

2. Budgetopfølgning 1. kvartal og forventninger til 2019. 

Bilag 2. Budgetopgørelse for 1. kvartal 2019 er vedlagt.  

Bilag 3. Forklaringer til regnskab pr. 31.3.2019 

I budget for 2019 er indtægten budgetteret til 38,9 mio. kr, udgiften til 39,3 mio. kr, således at der 

er budgetteret med et underskud på 0,4 mio. kr.  

De største afvigelser i 1. kvartal er:  

 Større indtægt end forventet. Det skyldes især forhåndstilskud på efteruddannelse og i 1. 

kvartal lidt mindre frafald blandt elever end budgetteret.  

 Større udgift på undervisningens gennemførelse. Det skyldes ekstraordinær 

fratrædelsesgodtgørelse til fratrådt lærer med lang anciennitet samt at forholdsvis flere 

elevaktiviteter som studieture og musical gennemføres i 1. kvartal.  

Forventninger til 2019 

Budget for 2019 er stramt. Det betyder, at mindre afvigelser kan påvirke slutresultatet kraftigere 

end vi har været vant til.  

Der er flere udfordringer på indtægten: Taksterne i taxameteret fik vi efter vedtagelse af skolens 

budget for 2019, heraf fremgår at reguleringen af pris- og lønstigninger betyder lavere indtægt på 

0,4 mio. kr end budgetteret. Vi har desuden valgt ikke at ansætte en pædagogikum-kandidat, og vi 

får således heller ikke tilskuddet til lønudgiften. Trods lidt flere elever end budgetteret i 1. kvartal, 

kan vi forvente et lidt lavere samlet elevantal for hele året 2019.  

Samlet er forventningen lige nu, at indtægten bliver 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret.  

Hvert år vil der i forbindelse med budgetlægningen være usikkerhed om det samlede elevtal i 

kommende skoleår. +/- 10 elever hen over sommerferien er normalt. Dertil kommer som noget 

nyt, at der gennemføres optagelsesprøver. Vi har ingen erfaring på, hvorvidt det kan reducere vort 

elevoptag pr. 1. august.  



Antallet af lærere i næste skoleår er tilpasset budgettet, det har betydet reduktion i antallet af 

ansatte lærere pr. august 2019 på lidt over 10% målt i fuldtidsstillinger. Der sker en reduktion fra 

44 årsværk til 39 årsværk.   

Der planlægges en reduktion i udgift til rengøring på 10%, hvilket i kroner vi svare til ca. 0,1 mio. 

kr. Det er ikke afklaret, hvornår denne ændring kan træde i kraft. Se punkt 5. 

Kantinen giver underskud, det er nødvendigt med et driftstilskud, hvis vi skal have en kantine. Der 

er budgetteret med et underskud på 185.000 kr. for 2019. Efter. 1. kvartal ser det ud til, at dette 

underskud bliver større, en fremskrivning tyder på yderligere 100.000 kr i underskud for 2019. Det 

skal ses i forhold til et samlet salg på ca. 1 mio kr. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at sætte 

priserne op, hvorfor ledelsen sammen med kantinen vil tage tiltag om en effektivisering på anden 

måde. Det kan f.eks. være bedre indkøb, reduktion i vareudbud, reduktion i arbejdstid.  

For at reducere underskud i 2019 er en række bygningsmæssige tiltag udskudt fra 2019 til 2020 i 

forbindelse med vedtagelse af budget 2019 og udkast til budget 2020. Det er forventningen at 

udgiften til bygningen holdes som budgetteret i 2019.  

Det vil være muligt at reducere de finansielle omkostninger ved omlægning af lånene, se punkt 4.  

Konklusion: Der forventes lavere indtægt på 0,7 mio. kr. Når dette kombineret med iværksatte og 

planlagte besparelser, er forventning til resultat for 2019, at dette vil ændres fra et budgetteret 

underskud på 0,4 mio. kr. til et underskud på ca. 0,6 mio. kr.  

Udgangspunktet er, at i budgetlægningen for 2019 har vi vidst, at det blev et stramt år økonomisk.  

Jens Nielsen redegjorde for kvartalsregnskabet. Undervisningens gennemførelse er lidt dyrere end 

budgetteret, og det er bla. fordi der er flere aktiviteter i foråret.  

I 2019 får vi færre indtægter end forventet, idet vi regnede med som budgetforudsætning, at der 

kom en positiv pris- og lønregulering, og det er ikke sket. Med hensyn til elevtallet er det svært at 

vide på nuværende tidspunkt, hvordan det udvikler sig over året.  

I forhold til de reduktioner vi er blevet pålagt, reducerer vi på undervisningssiden med i alt ca. 5 

stillinger. Vi mangler at se nærmere på det tekniske-administrative personale, og her skal vi se på, 

om der kan laves om i arbejdsgange.  

Med de givne forudsætninger forventer vi nu et underskud på 600.000 kr. for 2019. 

Der blev spurgt til belysningen udendørs, og om der kan spares på denne. Det ses der på.  

Der blev også spurgt til, om kantinens udbud kan blive mere klimavenligt, og det undersøges også.  

3. Regnskab for Støvring Gymnasiums Venner 

”Støvring Gymnasiums Venner” har til formål at yde økonomisk støtte til elevgrupper, enkeltelever 

og evt. skolen på områder, hvor det offentlige ikke eller kun i utilstrækkelig grad yder støtte. 



Foreningens midler tilvejebringes primært via. entreindtægter til skolens arrangementer – 

forårskoncert, musicals og lign. Foreningens økonomi er en del af Støvring Gymnasium. 

Støvring Gymnasiums Venner kan støtte enkeltelevers studierejse, hvis eleven er økonomisk 

klemt. 

Regnskab for 2018 forelægges for bestyrelsen.  

Bilag 4. Regnskab 2018 Støvring Gymnasiums Venner. 

Regnskabet blev forelagt bestyrelsen og underskrevet af bestyrelsesformanden. 

4. Omlægning af lån  

Grundet den lave rente der er i øjeblikket, har vi set nærmere på en omlægning af vores 

bygningslån.  

En beregning fra Realkredit Danmark viser mulighed for en årlig likviditetsbesparelse på ca. 308 

t.kr. og regnskabsresultatet vil kunne forbedres med ca. 237 t. kr., hvis der omlægges til et samlet 

1% lån over 30 år.  

Kurstab mm. udgør 1,2 mio. kr., som nedskrives over det nye låns løbetid.   

Hvis bestyrelsen godkender en omlægning, kan det nye lån træde i kraft pr.1/10-2019. 

Besparelsen vil således have fuld effekt allerede for budgetår 2020. 

Bilag 5. Omlægning lån i bygningen. 

Der blev spurgt til bidragssats og til beregning på omlægning af lån uden forlængelse af løbetid. 

Konklusionen blev, at der skal ske undersøgelse af andre låntyper og realkreditinstitutter. 

Bestyrelsesformand Kirsten Bundgaard gives mandat til at indgå ny aftale om bygningslån. 

5. Omlægning af rengøringen. 

Rapport fra Servicemæglerne 

Firmaet ”Servicemæglerne” har gennemgået rengøring på Støvring Gymnasium og set på 

muligheder for besparelser. Der er udarbejdet en grundig rapport. På baggrund af samtaler med 

rengøringspersonalet og gennemgang af bygningen beskrives muligheder, fordele og ulemper ved 

en eventuel udlicitering.  

Konklusionen i denne rapport er, at ved fastholdelse af eget personale kan der ske en reduktion 

med op til 20% om året i udgiften, og at der ved udlicitering kan se en besparelse på 35% om året. 

Men det bliver også slået fast, at det ikke kan ske uden reduktion i rengøringsstandarden på 

skolen.  

Der skrives bl.a. i konklusionen: ”Der er ingen tvivl om, at der for Støvring Gymnasium efter det 1.-

år kunne være større økonomiske besparelser ved udliciteret rengøring med de fordele og ulemper, 

der følger med. Dog er det vigtigt at pointere, at de serviceydelser, der i dag udføres i nuværende 

løsning vil være dyrere at udlicitere fremfor at egne ansatte medarbejdere udfører dem. Grunden 



hertil er, at de serviceydelser der skal udføres ikke kan gøres hurtigere af en ekstern leverandør 

kombineret med at leverandøren har en højere timepris”.  

Konsulent i 3F 

Efter aftale med 3F blev rapporten fra Servicemæglerne kommenteret af 3F. Uden omkostning for 

skolen har konsulent for 3F undersøgt muligheder for besparelser med udgangspunkt i eget 

personale.  

Konsulenten fra 3F vurderer, at der kan spares ca. 4,7 time pr. dag, det svarer til en reduktion på 

17%. Imidlertid er det vores vurdering, at nogle af de foreslåede besparelser ikke er reelle. 

Eksempelvis foreslås, at der ikke rengøres grundigt på kontoret dagligt. Det sker heller ikke i dag, 

så det er kun en besparelse ”på papiret”.  

Status 

Det er rektors vurdering, at vi skal gå efter en reduktion på 10%, svarende til ca. 100.000 kr om 

året. Vi skal gå efter en løsning, hvor der stadigvæk er 5 personer ansat i rengøringen, så der er 

mulighed for at rengøringspersonalet kan dække hinanden ind ved eksempelvis kortvarig sygdom. 

Opgaverne i rengøring er imidlertid så tæt koblet på opgaverne i pedelgruppen og i kantinen, at 

den endelige løsning også involverer fordeling af arbejdsopgaver med de øvrige personalegrupper.  

Anbefalingen er, at ledelsen arbejder videre sammen med 3F for at finde en løsning, der er så 

fornuftig som mulig. En løsning, der fastholder eget personale også i rengøringen.  

Jens Nielsen redegjorde for det hidtidige forløb. Han vurderer, at en del af den foreslåede 

besparelse ikke er reel, men at det vil være realistisk at spare ca. 10%. Jens Nielsen vil gerne 

arbejde videre med både rengøring og pedelgruppe og forsøge at nå den omtalte besparelse. 

Bestyrelsen bakker op om, at der ikke skal ske udlicitering, men der skal ske en besparelse på 10%. 

 

6. Benchmarking af økonomi, trivsel og resultater. 

Punktet er udskudt fra sidste møde.  

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 6: PwCs benchmarkinganalyse baseret på årsregnskaber for 2017. 



Jens Nielsen gjorde opmærksom på udvalgte punkter fra PwC’s sammenligning af regnskab 2018 for 

skoler af samme størrelse. Dernæst gennemgik Jens Nielsen udvalgte resultater fra 

elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsministeriets datavarehus. 

Bestyrelsen understregede det positive i, at et mindre gymnasium uden udlicitering og med en 

generel følelse af ejerskab kan gøre det så godt, som data viser. Der er opmærksomhed på i 

bestyrelsen, at det kræver en stor indsats og høj opmærksomhed fra alle – elever og alle 

personalegrupper – i en tid med besparelser. 

7. Udbud af studieretninger fra august 2020.  

Bilag 7: Studieretningsudbud fra 2020. 

Det er bestyrelsen, der fastlægger vort udbud af studieretninger og valgfag. Med reform fra 2017 

har vi nu 2 års erfaring med hvilke studieretninger, der tiltrækker elever. 

Der foreslås en minimal ændring. Udfordringen i det nuværende udbud er, at vi udbyder og 

opretter studieretninger med Tysk A (st. retning 5), Fransk A (studieretning 6), men ikke en 

tilsvarende med Spansk A. Flere elever har efterspurgt en sådan, men ministeriet har udarbejdet 

en liste over lovlige studieretninger, og her behandles spansk A anderledes end fransk A og tysk A.  

Der henvises til bilaget med en redegørelse for ændringsforslaget. 

Hovedformålet med ændringsforslaget er at tilbyde elever, der ønsker spansk A en attraktiv 

studieretning. Derfor foreslår vi en mindre ændring i de 3 ”supersproglige studieretninger”.   

Bestyrelsen vedtog at ændre studieretningsudbuddet til det foreslåede. Det vil have effekt fra 2020 

årgangen. Det er ikke et succeskriterium, at studieretningerne faktisk bliver oprettede, det er et 

succeskriterium, at eleverne kan få de studieretninger, som de ønsker. 

8. Rektors resultatlønskontrakt. 

Bilag 8: Resultatlønskontrakt med resultater indskrevet 

Resultat er vedlagt. Rektor indstiller en udmøntningsgrad på 80%.  

Bestyrelsen lavede en nøje gennemgang af rektors afrapportering. Der var endvidere en drøftelse 

af rektors indsats i det forgangne år og gymnasiets flotte resultatopnåelse trods vigende 

bevillinger. Efter en samlet vurdering af resultatlønskontrakten besluttede en enstemmig 

bestyrelse en udmøntningsgrad på 90%. 

 

9. OK18 og chefaftale 

Af OK18 fremgår, at det vil være muligt at indgå en aftale om at konvertere resultatløn til fast 

lønandel pr. 1. januar 2019. Imidlertid er der ikke udstedt cirkulære herom fra 

Moderniseringsstyrelsen på trods af, at DJØF m.fl. rykker herfor.  



Når en sådan foreligger, vil det være i både bestyrelsesformandens og rektors interesse at vende 

tilbage til fast løn frem for den årlige resultatløn. Med henblik på at indgå en ny aftale inden 

forhandling om ny resultatkontrakt på mødet 2.10.19, anmodes om, at bestyrelsen giver 

bestyrelsesformanden mandat til at arbejde videre med en sådan ændring.   

Når rammerne kendes vil bestyrelsen arbejde for, at rektor Jens Nielsen indplaceres på et fornuftigt 

niveau og som følge dermed ikke indgå en resultatlønskontrakt. Bestyrelsesformanden bemyndiges 

af den samlede bestyrelsen til at varetage denne indplacering, når administrationsgrundlaget er på 

plads fra ministeriet.  

 

10. Bestyrelsens studiedag.  

Dagen fastlægges til september 2019. 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 

Skemaet for september er ikke på plads. Bestyrelsen skal beslutte en dato, hvorefter der laves et 

program, hvor der dannes grupper med 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Ledelsen lægger et program, 

ønsker til fag er velkomne!  

Bestyrelsen besluttede at lave en studiedag d. 13.12.19, og i forlængelse heraf er der 

bestyrelsesmøde. 

11. Siden sidst. 

Bygningsrenoveringen i pedelkælderen. 

Renoveringen er afsluttet, der er flyttet vægge, indrettet to bruserum, nye omklædningsfaciliteter, 

møderum, arkiv mv. Til orientering blev den samlede udgift på lidt under 400.000 kr, udgiften er 

fordelt på 2018 og 2019. Ønsker nogle fra bestyrelsen at se resultatet, kan vi gå en tur efter 

bestyrelsesmødet. 

Bestyrelsen besigtigede de ny istandsatte faciliteter.  

 

 

 



Ansættelser. 

Der er ansat ny musiklærer pr. 1. august 2019, idet KM stopper som musiklærer. Han fortsætter 

midlertidigt som fransklærer, en af vore nuværende lærere er i gang med at læse fransk som 

sidefag. Den nye lærer har fagene musik og dansk.  

 

Søgetal og optagelsesprøver  

I skrivende stund er der 165 ansøgere til kommende 1.g. Vi har en kapacitet på 168 elever. 17 

elever skal til optagelsesprøver. De fleste fordi de kommer fra ”prøvefri efterskoler”, og på trods 

af, at de efter 9. klasse opfylder alle krav, opfylder de ikke kravet om at skulle gå til eksamen efter 

10. klasse.  

De nye karakterkrav betyder meget, reglerne er komplicerede, men kan lettest illustreres ved 

følgende tegning:  

 

 

12. Eventuelt 

De næste møder er fastlagt til: 

 2. oktober 2019 k. 16 og 11. december 2019 kl. 16. 

Decembermødet blev planlagt til d. 13.12.19 i forlængelse af bestyrelsens studiedag. 

 



Referent 

Jytte Merete Knudsen 


