
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 16.00 – ca. 17.30 

Carina Barrett deltager i punkt 2.   

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1. Referat 

2. Økonomi 

a. Budgetopfølgning 1. halvår 

Bilag 2. Resultatopgørelse for 1. halvår 2019 er vedlagt.  

Bilag 3. Forklaringer til regnskab pr. 30.6 .2019 

Som det fremgår af bilag 2 og bilag 3 er viser halvårsregnskabet et overskud på 220 tkr 

mere end budgetteret.  

På bestyrelsesmødet i juni blev der redegjort for, at med de forventede aktiviteter i 2019, 

incl. planlagte besparelser vil underskuddet for 2019 forventeligt blive på ca. 600 tkr. kr. 

Den forventning holder stadigvæk. Hertil kommer udgiften til omlægning af lån på ca. 200 

tkr. (se nedenfor). 

Der er i 2019 i forvejen skåret i bygningsbudgettet og i undervisningsbudgettet. Med målet 

om at holde det samlede underskud lavere end samlet 0,8 mio. kr. vil vi forsøge at 

udskyde flere planlagte aktiviteter til 2020.  

b. Omlægning af lån 

Mandag d. 30/9-2019 blev de 2 lån, vi har i ejendommen, indfriet, og i stedet har vi nu 1 

samlet lån på 1% rente (+bidrag på 0,45%).  

Vi har stadig lånene placeret hos Realkredit Danmark, da de efter lidt forhandling var villig 

til at tilbyde os en bedre aftale, end det lånetilbud som vi hentede hjem fra Nykredit. 

Effekten på regnskabet i 2019 er, at omlægningen ”koster” ca. 200 tkr. på resultatet, 

primært grundet udgiftsførsel af amortiserede låneomkostninger på de indfriede lån.  

Fra 2020 vil vi få fuld effekt af omlægningen, da vores renter reduceres med ca. 325 tkr. og 

likviditeten forbedres med ca. 190 tkr. 

c. Varsling om indførelse af negativ bankrente. 

Vores likviditet er placeret i Danske Bank, grundet kontrakt mellem denne og 

Moderniseringsstyrelsen. Derudover har vi et mindre beløb stående i Spar Nord.  

Desuden har vi været nødsaget til også at have en konto i Jutlander Bank alene af den 

grund, det er det eneste sted der er muligt at indsætte kontanter i Støvring. 
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Spar Nord har nu besluttet at gennemføre en prisændring, der betyder, at erhvervsindlån 

forrentes med -0,75% uanset størrelse af indlån. Ændringen trådte i kraft pr. 23/9-2019. 

Såfremt banken ikke kan matche vores mulighed for at placere vores likviditet hos Statens 

Koncern Betalinger, som er rentefri, agter vi at lukke kontoen. 

 

3. Kapacitet i det kommende skoleår. 

Støvring Gymnasium har igennem de sidste mange år haft en kapacitet på 6 klasser, dvs. et optag 

på 168 elever. Dette tal passer til bygningen og til ansættelser.  

Det er bestyrelsen, der beslutter kapaciteten. Regionen kan efterfølgende evt. pålægge et loft.   

I 2015 havde Støvring Gymnasium ansøgere til 7 klasser, og det resulterede i at Regionens 

Fordelingsudvalg løftede kapaciteten til 7 klasser for denne ene årgang. I 2016 var der til 6 klasser, 

men i 2017 og 2018 havde vi hhv. 181 og 183 ansøgere, svarende til 6½ klasse. Fordelingsudvalget 

besluttede her, at ca. 15 elever skulle flyttes fra Støvring Gymnasium til de store Ålborgskoler.  

Dette er et paradigmeskift i forhold til tidligere, hvor det var et mål at så få elever som muligt 

skulle flyttes væk fra deres 1. prioritet. De seneste år har Regionens Fordelingsudvalg besluttet at 

flytte elever fra alle de skoler, der har ansøgere over kapacitet. Alt, hvad der kunne flyttes, skulle 

flyttes!  

I 2019 år blev to af Ålborgskolerne pålagt at sænke deres kapacitet. I år er den foreløbige melding 

fra disse skoler, at de fra 2020 agter at sætte kapaciteten op igen. Vi må så på Støvring Gymnasium 

konstatere, at de store skoler, vi har som naboer, formentlig vil have en kapacitet der er så høj, at 

de ikke risikerer at få flyttet elever væk i elevfordelingen. Hvis vi fastholder en kapacitet på 6 

risikerer vi omvendt, at Støvring Gymnasium må aflevere elever til Katedralskolen, Ålborghus, 

Hasseris og Mariagerfjord ved elevfordelingen 2020.  

Fordele ved at fastholde 6 spor: 

- Vi får formentlig fyldte klasser, hvilket er økonomisk en fordel.  

- Ved kapacitet på 7 klasser er vi forpligtede på at oprette 7, hvis ansøgertallet overstiger 

168 elever. Det kan blive 7 ikke-fyldte klasser. 

- For ansættelserne er det en fordel at køre stabilt med samme klassetal år efter år.  

Fordele ved at øge til 7 spor: 

- Rapporter viser, at der er elever i vort lokalområde til 7 klasser.  

- Det er et klart signal til omgivelserne, at vi kan optage de elever, der søger Støvring 

Gymnasium. Også fra byer som Nibe, Haverslev, Arden.  

Rektors indstilling:  

At Støvring Gymnasium i lighed med Ålborgskolerne sætter kapaciteten op og melder til Regionen, 

at kapaciteten er 7 klasser fra 2020.   
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4. Strategiopfølgning. 

Bilag 4: Strategi 2017-2020.  

Vicerektor Jytte M. Knudsen vil på bestyrelsesmødet trække centrale punkter frem. 

5. Cheflønaftalen og det, der følger heraf.  

Med OK18 blev der mulighed for at cheferne på gymnasierne kunne overgå til være ansat på 

andre vilkår, der bl.a. kunne indebære, at konceptet med resultatløn blev droppet og beløbet 

indarbejdet som fast løn. Efter drøftelse mellem rektor og bestyrelsesformand, og drøftelser 

mellem rektor og øvrige 3 ledere på Støvring Gymnasium, er vi nået frem til at fastholde den 

nuværende ansættelse og dermed nuværende løn mv.  

Rektor har været i dialog med STUK og det er slået fast, at: 

- Når rektor fastholder ansættelsen som tjenestemand, skal der stadigvæk udarbejdes en 

resultatlønskontrakt.  

- Der skal ikke ske indberetninger til STUK om løn, hverken for rektor eller for øvrig ledelse.  

I brev fra STUK til bestyrelsesformanden er meddelt, at rektor på Støvring Gymnasium er placeret i 

lønramme 37. Bestyrelsen skal beslutte ”teknisk indplacering” af de øvrige ledere. 

Det indstilles derfor: 

Vicerektor: Lønramme 36 

Uddannelsesledere: Lønramme 35.   

 

Desuden pålægges skolerne at udarbejde en lønpolitik. En sådan eksisterer allerede på Støvring 

Gymnasium.   

 

6. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2019-2020. 

 

Ministeriet har på møder orienteret om, at der i år ikke kommer krav fra ministeriet til indhold af 

resultatlønskontrakter for skoleåret 2019-2020. Vedlagte forslag til rektors resultatlønskontrakt 

tager derfor afsæt i de aktiviteter, som tænkes iværksat og gennemført i dette skoleår.  

 

Bilag 5: Forslag til resultatlønskontrakt 

 

7. Siden Sidst. 

- Nyt fra elevrådet v. Oliver og Julie. 

- Nyt fra skolen:  

Elevtal 

Ved skoleårets start var der 162 elever i 1.g, det tal er steget til 165 hen over de første to 

måneder. Det endelige elevtal i 1.g kender vi ved afslutning af grundforløbet i november. Der er 

reelt ”fuldt hus” i 1.g.  
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Det samlede elevtal er faldet fra 489 elever til 486 elever. Frafaldet skyldes bl.a. at elever i 2.g og 

3.g har orlov, udvekslingselever er rejst hjem, nogle er startet på anden ungdomsuddannelse eller 

er stoppet af andre årsager.  

Obama besøger Ålborg.  

Mange unge deltog i mødet med Obama i Ålborg d. 28.9. Trods dyre billetter havde Spar Nord 

Fonden doneret 5 billetter til hver af de nordjyske gymnasier. Således kunne også 5 elever fra 

Støvring Gymnasium få oplevelsen.  

 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand  

Jens Nielsen, rektor. 
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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.  

Bilag 1
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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. 

Bilag 1
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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 

Bilag 1
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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. 

Bilag 1
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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.  

Bilag 1
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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.  
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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. 
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Referent 

Jytte Merete Knudsen 
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Rubri
knr. Beskrivelse

Forbrug pr. 
30.06.19

% af periodens 
budget

Budget pr. 
30.06.19

Afvigelse pr. 
30.06.19 Budget 2019

Rest 
helårbudget 

2019

A OMSÆTNING

1 Statstilskud      -21.965.734                    102      -21.438.842           -526.892      -38.900.000        16.934.266 

2 Deltagerbetaling og andre indtægter           -876.708                    115           -763.060           -113.648        -1.747.000             870.292 

A OMSÆTNING I ALT      -22.842.442                    103      -22.201.902           -640.540      -40.647.000        17.804.558 

B DRIFTSOMKOSTNINGER

3 Undervisningens gennemførelse        15.395.104                    102        15.098.066             297.038        29.649.000      -14.253.896 

4 Markedsføring               65.378                    131               50.000               15.378             100.000             -34.622 

5 Ledelse og administration          2.099.072                      98          2.143.776             -44.704          4.333.000        -2.233.928 

7 Bygningsdrift          3.152.346                    103          3.074.027               78.319          6.145.000        -2.992.654 

8 Aktiviteter med særlige tilskud               77.221 0                      -                 77.221                      -                 77.221 

B DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT        20.789.121                    102        20.365.869             423.252        40.227.000      -19.437.879 

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE 
OG EKSTRAORDINÆRE POSTER        -2.053.321                    112        -1.836.033           -217.288           -420.000        -1.633.321 

C FINANSIELLE POSTER

10 Finansielle indtægter                  -129                       -                        -                    -129                  -129 

11 Finansielle omkostninger             403.184                      99             406.000               -2.816             820.000           -416.816 

C FINANSIELLE POSTER I ALT             403.055                      99             406.000               -2.945             820.000           -416.945 

DRIFTSRESULTAT FØR 
EKSTRAORDINÆRE POSTER        -1.650.266                    115        -1.430.033           -220.233             400.000        -2.050.266 

X ÅRETS RESULTAT:        -1.650.266                    115        -1.430.033           -220.233             400.000        -2.050.266 

RESULTATOPGØRELSE 2019

W:\CB\1 BUDG 2019\Budget 2019 Forbrug 30 06 OVERBLIK 27-09-201911:22
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         14/8-2019 

 
 
Forklaring til regnskab pr.  30. juni 2019  
 
Indtægter: 
 
Note 1 Statstilskud: 21.966 t.kr.  
Heraf bygningstaxameter 1.992 t.kr. 
 
Der er modtaget 527 t.kr. mere i tilskud end budgetteret.  
 
Dette grundet der ved optælling i januar var 478 elever mod budgetteret 472 elever, dvs. 6 elever 
mere end budgetteret (215 t.kr.). 
Derudover er der modtaget efteruddannelsesinitiativer dækkende hele 2019 på 215 t.kr. samt 
modtaget tilskud til brobygning/introkurser på 85 t.kr. og en mindre afvigelse på bygningstilskuddet på 
12 t.kr.   
 
Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter:  877 t.kr.  
Indtægter fra kantinesalg 523 t.kr.  halleje 88 t.kr., egenbetalinger fra elever 148 t.kr. projekter 42 
t.kr., tilsyn 68 t.kr. 
I øvrigt 8 t.kr. 
 
Der er indtægtsført 113 t.kr. mere end budgetteret, hvilket primært ligger på elevbetalinger og 
projekter (projekter budgetteret med 0 t.kr.). 
 
 
Omkostninger: 
 
Note 3 Undervisningens gennemførelse: 15.395 t.kr. 
Direkte lønomkostninger 13.413 t.kr. mod budgetteret 13.679 t.kr. Realiseret lavere grundet mere 
refusion. 
Refusioner sygdom/barsel -257 t.kr.  (barsel 3 lærer).  
 
Øvrige udgifter til undervisning 1.982 t.kr. mod budgetteret 1.420 t.kr. 
Der har været flere udgifter ift. budgetteret på elevaktiviteter (+217 t.kr.) grundet studierejser (i alt 
139 t.kr.) og musical (i alt 130 t.kr.) samt censorudgifter (+185 tkr.) kompetenceudvikling (+45 t.kr.)  
øvrige poster som samlet er realiseret med (+115 t.kr).  
 
Jan-jun: Lærere, 2 pædagogikumkandidater og bibliotekar i alt 43,8 fuldtidsstilling.   
 
Der er udgiftsført 297 tkr. mere end budgetteret. 
 
Note 4 Markedsføring:  65 t.kr. 
Orientering kommende 1g, årsskrifter m.m. 
 
Der er udgiftsført 15 t.kr. mere end budgetteret. 
 
Note 5 Ledelse og adm.: 2.099 t.kr.  
Løn adm. 1.485 t.kr. Bestyrelseshonorar 22 t.kr., IT fællesskab 346 t.kr.,  
Øvrige udgifter, abonnementer, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 246 t.kr. 
 
Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 2,88 fuldtids stillinger. 
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Der er udgiftsført 45 t.kr. mindre end budgetteret. 
 
Note 7 Bygningsdrift:  3.152 t.kr. 
Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 755 t.kr.  Reng. 3,78 heltid, løn 586 t.kr.   
Kantine 1,95 heltid,  348 t.kr. 
Refusioner -150 t.kr.  
Afskrivninger 377,t.kr.,  
Energi 275 t.kr. 
Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 391 t.kr.  
Inventar 135 t.kr.  
Kantineindkøb 299 t.kr.  
Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 136 t.kr. 
 
Der er udgiftsført 78 t.kr. mere end budgetteret grundet mere inventarkøb (+35 t.kr.), kantinekøb (+18 
t.kr.), energi (+20 t.kr.)  samt i øvrigt (5 t.kr.) 
    
Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud:  77 t.kr. 
Udgifter til BETT på RC/AO/PN/KL (efteruddannelse i forb. Udviklingsprojekt CSL) samt Erasmus+ 
 
Note 10 Finansielle indtægter:  0 t.kr.   
Spar Nord, Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto og Jutlander Bank.     
 
Note 11 Finansielle omkostninger:  403 t.kr.  
Prioritetsrenter.  
 
Resultat pr. 30/6-2019 er et overskud på 1.650 t.kr. mod budgetteret 1.430 t.kr.  
altså 220 t.kr. mere end forventet. 
 
Ansatte heltidsansatte:   2018 1. halvår 58,27 / 2019 1. halvår 57,06 
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Strategi 2017-2020
STØVRING GYMNASIUM
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Strategiseminar 14.oktober

 100 personer deltog.

 Fokus på kerneydelsen – undervisningen.

 Masser af gode forslag – ikke alt kan/skal 

realiseres (i denne omgang).

 Stammere fokus end sidst, hvor vi fik ”det 

hele med”. 

 Bestyrelsen afsluttede – men kunne ikke på 

kort tid konkludere. 
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Fra strategiseminar 2016: 

Projektorienteret undervisning. Kreative undervisningsformer. Legende tilgange. Eksperimenterende 

metoder. Fordybende tilgange. Teoretisk formidling. Praksisorienteret undervisning som kombinerer forsøg 

og teori. Samarbejdende metoder. Involverende tilgange. Projekter på tværs af fag. Undervisning udenfor 

klassens og skolens rammer. 

Elevstyrede indsatser fx koncerter og temadage, mere projektarbejde/problemløsning hvor man øver sig i 

at se ting fra nye vinkler  og skaber en følelse af succes, tid til fordybelse og kreativitet, mundtlige 

afleveringer (primært i sprogfag) samt mulighed for gruppeafleveringer, variation (gennem konkurrencer, 

sjove opgaver og ture med poster),  øge fordybelsen i timerne, så eleverne får mere FLOW, mere 

differentieret undervisning, så alle bliver udfordret på deres niveau, faglige studiegrupper (fx matematik, 

fysik og dansk og kreative aktiviteter som musicals, kabaret etc.) hvor den enkelte kan styrke sit særlige 

talent, mere samarbejde med ”omverdenen”, inddrage nyt og ”uprøvet materiale”, ”billed-øvelser” i 

sprogundervisningen, lektiecafé, udbrede kendskabet om FLOW, innovativ undervisning, frivillige ”for sjov” 

konkurrencer på tid, synlige fokuspunkter og progression i undervisningen, som øger bevidstheden om 

formålet med opgaverne, tydeliggøre undervisningens virkelighedsrelevans, undervisning ud af klassens og 

skolens rammer og mere elevinddragelse i undervisningen hvor eleverne har indflydelse på 

tilrettelæggelse af og indhold i undervisningen.
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Vision og Mission uændret

Vision

Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i 
lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse og arbejdsplads. 

Støvring Gymnasium ønsker at være en aktiv medspiller i den regionale og nationale 
strategi for at dygtiggøre unge og udvikle deres talenter. 

Mission

Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der har til formål at uddanne unge 
mennesker. Dette formål er fastlagt i stx-bekendtgørelsen, hvor der lægges vægt på, at 

• Gymnasiet skal forberede eleverne til videregående uddannelse, hvilket betyder, at 
de skal udvikle både almendannelse, faglig indsigt og studiekompetence 

• Uddannelsen er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering 
og abstraktion.
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Indsats 1: Varieret, differentieret og 

motiverende undervisning

 Delprojekt: Videndeling og samarbejde om undervisningen

 Bl.a. nye forløb for NV og AP.

 Delprojekt: Nye undervisningsformer og læringsrum

 Stor fokus på dette under seminaret! 

 Udforske, afprøve og udfolde en bred vifte af forskellig variation i 

undervisningen. 
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Indsats 1: Varieret, differentieret og 

motiverende undervisning

 Delprojekt: Feedback og evaluering

 Dialogisk feedback. 

 Positiv og støttende feedback. 

 Fælles efteruddannelse og metoder.

 Udvalgte fag i 2., 3. og 4. semester 

 Delprojekt: Tværfagligt samarbejde

 Arbejdsgruppe om erstatning af AT.
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Idealer på Støvring Gymnasium: 

- man føler sig som en del af et fællesskab

- man føler sig set og hørt

- man føler sig mødt som den, man er

- man har tillid til hinanden 

- elever og lærere har gode relationer til hinanden

- vi udviser respekt og positiv interesse for hinanden

- man hjælper hinanden

- enhver tager medansvar for at alle har det godt

- man får konstruktiv feedback på, hvordan man klarer sig

- man får mere ros for det man gør godt end kritik for det, man er knap så god til

- der er en god omgangstone

- der er arbejdsro og mulighed for at koncentrere sig

- man engagerer sig aktivt i undervisningen

- man føler sig medinddraget og engageret i undervisningen. 
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Indsats 2: Stærk skolekultur

 Delprojekt: Tydelig forventningsafstemning 

 Introduktion: Hvad er god klassekultur?

 Udvikling af rammer og metoder. 

 Delprojekt: Gymnasiet som elevernes arbejdssted

 Skolebaseret efteruddannelse. Klasserumsledelse.

 ”Kørekort til gymnasiet”.

 Elevernes digitale dannelse. 
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Indsats 2: Stærk skolekultur

 Delprojekt: Elevinddragelse i arbejdet med integration og anti-

hierarki

 Tydelig om elevkultur.

 Elevråd, tutorer, udvalgsarbejde. 

 Omlægge introduktion

 Integration

 Aktiviteter på tværs af årgange.
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Indsats 3: Rekruttering

 Delprojekt: Brobygning

 Udtænke nyt forløb

 Delprojekt: Samarbejde med Rebild Ungdomsskole og områdets 

folkeskoler

 Facilitere valgfag

 Ung til ung. 

 Delprojekt: Informationsmateriale, medier og PR

 Nyt materiale

 Delprojekt: Orienteringsmøder

 Omlægge formen af orienteringsmøderne. 

Bilag 4

25



Resultatlønskontrakt, skoleåret 2019-2020 

Fællesskab og trivsel 

 Gennemføre trivselsundersøgelse blandt eleverne, og opfølgning på resultaterne.  

 Målrettede indsatser mod frafald, og som resultat et lavt frafald sammenlignet med øvrige 

gymnasier.  

 Tilbyde forskellige støttordninger for elever, der har behov for dette. 

 Målrettet arbejde med en god skolekultur bl.a. tutorarbejde, elevrådsarbejde, videnskabsklub, 

udvalgsarbejde mv.      

Faglig og pædagogisk udvikling 

 Udvikling af ny model for Studieretningsprojekt (SRP).  

 Indarbejde basal videnskabsteori i undervisningen.  

 Faggruppemøder med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og kvalitet. 

 Etablering af ”Makerspace”-værksted.  

Forsøg og talent. 

 Deltagelse i 2 regionale udviklingsprojekter inden for naturvidenskab. 

 Indgå et nyt udviklingsprojekt sammen med en eller flere gymnasier i regionen.  

 Deltagelse i ”Akademiet”, et samarbejde med UCN og AAU omfattende alle 3 fakulteter. 

 Støvring Gymnasium påtager sig at stå for ansøgning til et Erasmus+ projekt sammen med skoler 

fra Letland, Finland og Tyskland.  

 Deltagelse i ”Nordjyske Nyskabere” med inddragelse af Business Park Nord. 

 Etablere faglige talentforløb inden for flere fagområder.  

 Samarbejde med lokale folkeskoler og Rebild Ungdomsskole om talentforløb.  

Strategi 

 Nye handleplaner for elevrådet. 

 Ny struktur på skolens udvalgsarbejde.  

 Revidere vores model for elevernes kompetenceudvikling i relation til SRP. 

 Etablere nyt forløb i Naturvidenskabelig Grundforløb og ny prøve i Almen Sprogforståelse.  

Information 

 Nyt informationsmateriale som følge af ændret udbud af studieretninger. 

 Udvikling af vores fortælling om SGY -  internt og eksternt. 

Resultatløn 

Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn, er 100.000 kr. Resultatlønnen udbetales i august 2020. 

Støvring d. 2. oktober 2019 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand   Jens Nielsen, rektor 
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