
 

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

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

Deltagere: Peter Hansen, Lene Aalestrup, Charlotte Horn, Steen Madsen, Malene Gram, Oliver 

Vang Nielsen, Susan Vonsild, Jens Nielsen, Kirsten Bundgaard og Jytte Merete Knudsen 

Carina Barrett deltager i punkt 2.   

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Bilag 1. Referat 

Referatet blev godkendt. 

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.  

Carina Barret redegjorde for resultatopgørelsen for 1. halvår 2019. Af tunge poster i 

foråret er bl.a. studieturene og musical.  

Mht. forventningerne til årets resultat er der fortsat forventet et underskud på 600.000 og 

hertil kommer endnu 200.000 i underskud pgra. omlægningen af lån, som påvirker 

regnskabet negativt i år, men som fremover vil påvirke resultatet positivt. 

Jens Nielsen spurgte bestyrelsen om prioritering af størrelsen af underskuddet ift at 

udskyde planlagte bygningsaktiviteter for resten af året.  

Bestyrelsens holdning er, at det planlagte bygningsaktiviteter i år ikke udskydes, og at et 

underskud af den nævnte størrelsesorden må forventes. 
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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. 

Carina Barret redegjorde for låneomlægningen, der blev taget til efterretning. 

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. 

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. 

Carina Barret orienterede om varslet fra Spar Nord. 

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!  
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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.  

Bestyrelsen indstiller en kapacitet på 7 klasser, og det skal være synligt i forhold til elever, forældre 

og andre, at Støvring Gymnasium gerne vil være et reelt tilbud til alle de elever, der måtte ønske 

det. Til grund for beslutningen lå bla. det stigende befolkningstal i Rebild Kommune.  

4. Strategiopfølgning. 

Bilag 4: Strategi 2017-2020.  

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

Jytte Merete Knudsen redegjorde for de væsentligste områder fra Strategi 2017-20, der er arbejdet 

med i 2018-2019. Orienteringen bliv taget til efterretning. 

På bestyrelsesmødet i december 2019 indledes drøftelse af den næste strategiproces. 

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: 
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- 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.   

 

Bestyrelsen besluttede den foreslåede indplacering. 

 

 

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 

 

Der fremkom forslag om at skrive introduktion til et kompetenceudviklingsprojekt ind i 

resultatlønskontrakten. 

 

 

7. Siden Sidst. 

- Nyt fra elevrådet v. Oliver og Julie. 

Elevrådet har netop konstitueret sig og bemandet de forskellige udvalg. Der har været en 

tendens til, at der er for få 1gelever i udvalgene, og det vil elevrådet se på.  

Næste projekt er tiltag til bibeholdelse af det grønne flag, og der skal laves 

elevrådsweekend. 

Der er heldigvis mange 1.g og 2.g elever med i arbejdsgrupper og i musicalarbejdet. 

- 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.  

De unge havde en god oplevelse d. 28.09 i Aalborg , og Jens Nielsen har sagt tusind tak for 

billetterne til Spar Nord. 

 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 
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