
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 16.00 – ca. 18.00 

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Ordinært møde d. 25.3.20 blev aflyst pga. corona. Årsregnskab blev godkendt og underskrevet 

virtuelt.  

Bilag 1. Referat fra møde 13. december 2019. 

2. Coronaperioden – status og konsekvenser.  

Elever og undervisning 

I hele perioden fra nedlukning sidst i marts til nu er der blevet undervist. De første uger kun 

virtuelt. Skolen åbnede igen d. 20. april for 3g’erne. Den 21. maj kunne vi så sætte flaget, nu blev 

det også muligt for 1.g og 2.g at komme på skolen. På grund af sikkerhedsreglerne betød det 

samtidig mindre skoletid for 3.g, da vi kun kan have en årgang ad gange på gymnasiet.  

Lærerne har gjort et kæmpearbejde for at variere den virtuelle undervisning. Vi har undervejs 

løbende drøftet processen, bl.a. ved et møde med alle lærerne d. 18. maj.   

Prøver og eksamen. 

Eksamen blev aflyst for 1.g og 2.g. 3.g har været til skriftlige prøver samt til mundtlig prøve i deres 

studieretningsprojekt. Vi valgte at gennemføre alle terminsprøver i 3.g, og vi har også valgt at 

gennemføre nogle af årsprøverne i 1.g og 2.g på skolen. Samtidig har der været gennemført 

prøvetræning på de fleste af undervisningsholdene. 

Udfordrede elever  

Vi har fulgt elevernes fravær tæt. Overordnet er det vist gået godt, men der har været mange 

elever, der har været meget udfordret af isolationen. Men også nogle af de stærke og målrettede 

elever har haft udfordringer. Når der ikke ringer ud efter et modul, så kan man jo blive ved-og-ved 

med at forbedre det produkt, der skal afleveres inden midnat.  

Studievejledere m.fl. har haft kontakt til ca. 20% af eleverne i perioden. Jens har valgt ikke at sætte 

elever på særlige vilkår, hvis fraværet alene er opstået i coronaperioden.   

Sikkerhed. 

Sikkerhedsregler er løbende blevet udarbejdet, helt ned til detaljer om, hvilke toiletter man 

brugte, en fast siddeplads som ingen andre brugte, forskellige indgange til skolen, hvornår 

kantinen måtte bruges osv. Det er blevet overholdt af eleverne, med det resultat at selvom en hel 

3.g-årgang var på skolen, så virkede den totalt tom for elever.  

Pedel, rengøring, kantine. 
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Bortset fra de første 2 uger, hvor Danmark var helt lukket ned, så har alle været på arbejde på 

skolen i hele perioden. Alle har givet en ekstra hånd med, hvor det var brugbart. Der er gjort 

hovedrent, og kantinefolket har malet i fællesarealet. Med elevernes tilbagekomst har det været 

en meget anderledes dag for rengøringspersonalet, eksempelvis skulle klasseværelser vaskes af to 

gange om dagen.  

Kontor og ledelse.  

Vi har været på kontoret i hele perioden. Også kontoret har været på ”overarbejde”. Der er 

næsten hver uge kommet nye retningslinjer og ændringer. Det har eksempelvis betydet, at skema 

for 150 hold skulle lægges om igen og igen.  

Hvor er vi så nu? 

Vi ved, at vi har en stærk skole og dygtige medarbejdere, der fleksibelt løser udfordringer, som de 

kommer. Der er ingen tvivl om, at der er afprøvet en række virtuelle platforme i undervisningen, 

platforme der var ukendte for mange.  

Men vi må også erkende, at vi har en tyndslidt organisation, der trænger til sommerferie. Rektor 

bliver nok nødt til i det nye skoleår at finde på et eller andet sjov og hyggeligt som tak. Og det må 

godt koste lidt!  

3. Globale Gymnasier.  

Bilag 2: Globale Gymnasier - vision og organisering. 

Globale gymnasier er et netværk af 9 gymnasier spredt over hele landet, gymnasier der som 

Støvring Gymnasium fokuserer på det globale. Man ønsker at udvide med et nordjyske og et 

sønderjysk gymnasium, derfor fik vi henvendelse og invitation her i foråret.  

Der er foreløbigt sagt ja-tak til deltagelse. Vi får d. 16. juni besøg af rektor på Svendborg 

Gymnasium, Jesper Vildbrad og en koordinator fra et af de øvrige gymnasier. Her vil vi høre mere 

om GG. 

I fællesskab udarbejdes undervisningsforløb og elevaktiviteter, hvor der fokuseres på det globale. 

Støvring Gymnasium har et solidt fokus på det internationale, bl.a. gennem studierejser, 

partnerskoler og udvekslinger. Udfordringen bliver formentlig i fremtiden at fastholde dette. 

Politisk arbejder man med en maximal elevbetaling, og ingen ved, hvordan rejsemuligheder og 

priser vil være fremover.  

Globale Gymnasier vil være en mulighed for at fokusere endnu stærkere på, at vi er en del af et 

globalt fællesskab, uden at det inkluderer nye rejser.   

Pris for deltagelse: 27.000 kr. pr. år. Hertil kommer, at der skal afsættes tid til en koordinater 

(lærer), der sammen med rektor varetager samarbejdet.  

Vedlagt bilag: Globale Gymnasier - vision og organisering.  
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Se også hjemmesiden: http://globalegymnasier.dk/ 

Indstilling:  

Skolens internationale engagement har gennem alle årene været forelagt bestyrelsen. Derfor også 

dette nye tiltag. Det indstilles fra rektor, at Støvring Gymnasium takker ja til invitationen.  

4. Kapacitetsfastsættelse og kapacitetsloft.  

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i oktober 2019 at hæve kapaciteten fra 6 klasser til 7 

klasser pr. årgang. Det skete på baggrund af, at vi de seneste år har haft ansøgere til mere end 6 

klasser. Med befolkningsudviklingen i vort område er forventningen at søgningen ikke bliver lavere 

fremover.  

Efterfølgende besluttede Region Nordjylland at indstille et kapacitetsloft på Støvring og 

Ålborggymnasierne til Undervisningsministeriet, hvorefter vi fik pålagt et loft på 6 klasser (168 

elever). 

Støvring Gymnasium havde 18 ansøgere over maksimum. Især Hasseris Gymnasium og Støvring 

Gymnasium havde for lav kapacitet til at optage ansøgerne. Men også Ålborghus og Hjørring 

måtte aflevere elever. I alt 60 elever blev fordelt. Første søjle viser, hvortil eleverne fra Støvring 

blev fordelt. Anden søjle viser samlet, hvilke skoler der modtog elever.  
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En stor del af de flyttede elever har klaget til Regionen. To af dem, der havde Støvring som 1. 

prioritet, fik medhold, hvorfor vi lige nu er ”overbooket” med 2 elever. Elever, der ikke har fået 

deres 1. prioritet har ret til at komme på venteliste, hvis de anmoder herom. Det har mange gjort. 

Positivt for gymnasiet så betyder det, at vi kan forvente ”fuldt hus” til august, også hvis nogle 

ændrer ønsker. Det sker hvert år. Men det betyder samtidigt, at det bliver svært at optage unge, 

der eftertilmelder sig, det sker også hvert år at nogle fortryder efterskole, udlandsophold etc.  

Hvordan med fremtiden?  

Formentlig kommer der nye optagelsesregler i 2021. Der arbejdes med at inddele landet i 

”klynger”, så elever i en klynge ved, hvilke gymnasier de har mulighed for at søge. Ideen opstod 

efter problemstilling i Århus og Vestegnen i København, hvor gymnasier fik meget lav søgning.  

Rektors indstilling til bestyrelsen er, at vi fastholder en kapacitet på 7. Kapacitetsloft pålægges et 

år ad gangen.  

5. Budgetopfølgning 1. kvartal og forventninger til 2020. 

Bilag 3. Budgetopgørelse for 1. kvartal 2020 er vedlagt.  

Bilag 4. Forklaringer til regnskab pr. 31.3.2020 

Resultatet fra 1. kvartal viser et overskud på 1.837 t.kr. mod budgetteret 1.564 t. kr., altså 273 t. 

kr. mere end budgetteret. Forskellen skyldes bl.a.: 

 Et mindre forbrug på undervisningens gennemførelse, bl.a. er der ikke aftalt fordeling af 

midler afsat til lokalløn. Det vil ske senere. 

 Udgift til revision er budgetlagt i foråret, udgiften hertil kommer senere.  

 Udgift til bygningsdrift er 246.000 kr. lavere her i foråret, som det fremgår af punkt 8 

venter nogle større renoveringer hen over sommeren.  

 

6. Regnskab for Støvring Gymnasiums Venner 

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

enkeltelever, hvor det offentlige ikke eller kun i utilstrækkelig grad yder støtte. Primært går 

støtten til enkeltelevers studierejse, hvis eleven økonomisk er klemt. 

Foreningens midler tilvejebringes primært via. entreindtægter til skolens arrangementer – 

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

Regnskab for 2019 forelægges for bestyrelsen.  

Bilag 5. Regnskab 2018 Støvring Gymnasiums Venner. 
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7. Rektors resultatlønskontrakt. 

Bilag 6: Resultatlønskontrakt med resultater indskrevet 

Resultat er vedlagt. Rektor indstiller en udmøntningsgrad på 95%.  

8. Siden sidst. 

Større vedligeholdelsesprojekter i de kommende måneder:  

 Asfaltarbejde forplads og P-båse. Vi har et tilbud på kr 194.000, og da P-pladsen bruges og af 

besøgende på Karensmindeskolen og Arena Himmerland har Rebild Kommune tilbudt at betale 25% 

af udgiften.  

 Sportspladsen trænger til nyt græstæppe. Afhøvling og genetablering er vurderet til 177.000 kr.  

Begge projekter gennemføres i sommeren 2020.  

Ansættelser. 

Vi har fastansat Nathalie Hamann Michaelsen med fagene samfundsfag og dansk. Der er desuden 

opslået 2 vikariater til følgende skoleår. 

Vi slår desuden en stilling op som kontorfuldmægtig.  

9. Eventuelt 

De næste møder er fastlagt til: 

23. september 2020 kl. 16 9. december 2020 kl. 16.  

 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand 

Jens Nielsen, rektor 
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Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Fredag d. 13. december 2019 kl. 11.30-12.30 

Deltagere: Lene Aalestrup, Peter Hansen, Steen Madsen, Susan Vonsild, Charlotte Horn, Malene 

Gram, Julie Frisgaard Pedersen, Oliver Vang Nielsen, Jens Nielsen og Jytte Merete Knudsen. Carina 

Barrett deltog i punkterne 3 - 6.   

Der var afbud fra Kirsten Bundgaard. 

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrivning af referat fra sidste møde. 

Referatet blev underskrevet.  

Susan gjorde opmærksom på, at vi på sidste møde havde aftalt at sætte en strategiproces i gang, og det 

søges der taget fat på ved næste møde. 

Bilag 1: Referat fra møde d. 2.10.19 

2. Opsamling af bestyrelsens møde med undervisningen. 

 Hvad oplevede vi? 5 min til hver gruppe incl. spørgsmål fra den anden gruppe. 

Gruppe 1. Vi har haft en rigtig dejlig formiddag med engelsk, kemi og oldtidskundskab. Der var en god 

og sjov stemning, og undervisningen var præget af dialog. Det visuelle fyldte også meget i form af 

billeder af forsøg og illustrerende powerpoints, og det virkede også godt. Vi oplevede engagerede 

elever, et højt fagligt niveau og god variation. Forholdet mellem eleverne og mellem elev og lærer virker 

trygt, og det var med til at skabe en god læringssituation. 

Gruppe 2.  Vi har set engelsk, samfundsfag og fysik. Vi oplevede naturligvis forskel i at komme ind i 1g 

henholdsvis 3g, både mht. modenhed og tryghed. Vi har set klasser med mange elever, 30-32. Vi så stor 

variation, f.eks. i samfundsfag.  

Der bliver i bestyrelsen lagt mærke til, at de unge generelt tager medansvar for undervisningen. 

3. Regnskabsstatus og forventning til resultat 2019.  

Bilag 2: Kvartalsregnskab. 

Bilag 3: Forklaringer til regnskab pr. 30. september 2019. 

Status pr. 30.9.19 er vedlagt, det viser et underskud på 55. t kr. mod budgetteret 833 t.kr.  

Mere interessant er forventningen til årsresultatet. Carina Barrett vil på mødet redegøre for de ændringer, 

der har været siden sidste møde. Vi forventer nu et årsresultat på ca. 0 kr, mod budgetteret underskud på 

400 t. kr.  

Der er et realiseret underskud pr. 30.09 på 55.000 modsat et budgetteret underskud på 833.000, hvilket 

skyldes modtaget refusion og mindre forbrug på vikardækning og merarbejde 

Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket en positiv udvikling i forventningerne til årsresultatet. 

De mere positive forventninger skyldes bl.a. en fyldt 1.g klasse på tælledagen og et mindre frafald end 

budgetteret, ligesom f.eks. feriepengeforpligtelsen også er mindre end budgetteret. 

4. Om finanslov 2020 og konsekvenser for STX. 

Bilag 16
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På baggrund af orientering fra Børne og Undervisningsministeriet om ændringsforslag til 

Finanslovsforslaget 2020 er følgende de vigtigste for STX:  

 Taksterne forhøjes svarende til 1,4% på baggrund af forventede pris- og lønstigninger.  

 Bygningstaxameteret reduceres med 4,3%, pengene skal medfinansiere FGU. Det vil på Støvring 

Gymnasium betyde en reduktion på ca. 170.000 kr om året.  

 Opjustering af socialt taxameter og udkanttilskud. Det vil ikke påvirke Støvring Gymnasium.  

 Annullering af omprioriteringsbidraget. Dvs. tilskuddet fastholdes på 2019 niveau, efter 5 år med 

besparelser samlet i størrelsesordenen 10%.  

 Videreførelse af Statens indkøbsprogram, hvor der er forudsat en effektivisering i indkøb. Det 

betyder en reduktion af fællesudgiftstaksterne. 

Disse forhold er indarbejdet i de takster, der er meldt ud fra ministeriet og derfor indarbejdet i forslag til 

budget 2020.  

Jens Nielsen refererede fra finansministeriets papir om effekterne af finanslovsforslaget. 

Fradraget i form af omprioriteringsbidraget holder op med at bliver effektueret, og der er stigninger i 

taksterne ifm pris- og lønstigningerne. På den modsatte side er, at Stx skal være med til at finansiere FGU-

forliget, hvilket ikke gælder for HHX og HTX.  

 

Oliver Vang refererede at alle nordjyske elevrådsformænd har skrevet til ministeren om at føre penge 

tilbage gymnasierne ifm ophævelsen af omprioriteringsbidraget. 

5. Budget 2020 og skitse til budget 2021. 

Bilag 4: Budgetforslag 2020 og 2021 

Bilag 5: Forklaringer til budget 2020 

Bilag 6: Forklaringer til budget 2021 

Der er i budgetforslaget indarbejdet den forudsætning, at vi også ved optagelse af nye elever pr. august 

2020 får 6 fyldte klasser. Bestyrelsen har tidligere til Region Nordjylland indberettet at vi agter at sætte 

kapaciteten op til 7 klasser, dette har vi endnu ikke modtaget svar på.  

Reduktion i antallet af lærere pr. august 2019 slår igennem med fuld besparelse i 2020, hvilket kan ses i 

budgetteret omkostning til undervisningen. Samtidig betyder det, som aftalt, at omkostninger til bygning 

stiger tilbage til tidligere niveau begrundet i, at nødvendige bygningsrenoveringer har været udskudt. 

Der er også de kommende to år budgetteret med et resultat tæt på 0 kr.   

Carina Barrett vil på bestyrelsesmødet uddybe forslag til budget 2020 og skitse til budget 2021. 

Carina Barrett redegjorde for, at budgettet er beregnet på en forudsætning om 6 fyldte 1g. klasser fra 

august 2020, og derudover er der regnet med sædvanligt frafald. 

Deltagerbetaling og andre aktiviteter er forhøjet på baggrund af et nyt projekt. 

Undervisningens gennemførelse er budgetteret ud fra de nuværende medarbejdere samt en 

pædagogikumkandidat, der er taget højde for projekter og overenskomstmæssige pris- og lønstigninger. 

Bilag 17
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Ledelse og administration er tilpasset personalejusteringer i indeværende år, men samtidig er der øgede 

udgifter til IT-mæssige forhold. 

Bygningsdriften er også justeret ift pris- og lønudviklingen, og der er tilført midler svarende til nogle af de 

udskudte projekter fra 2019.  

De finansielle poster er budgetteret ift de nuværende renteudgifter, som er faldet markant pgra 

låneomlægning. 

Steen Madsen kommenterede, at der bør være opmærksomhed på de stigende udgifter til bygningsdrift, 

også selv om han er klar over, at der er sket besparelser på kontoen i 2019. Steen minder om, at det er 

undervisningen, der er kerneydelsen, og at der er sket besparelser på denne del af budgettet. 

Der spørges til forholdene omkring en evt. 7. klasse. Vi vil få taksametre til alle elever, men vi kan risikere at 

stå med 7 små klasser.  

Budgettet blev godkendt med en opmærksomhed på forholdet mellem bygningsdrift og undervisningens 

gennemførelse. 

6. Formelle godkendelser i bestyrelsen: 

 Godkendelse af retningslinjer for repræsentation og personaleforplejning. 

Bilag 7: Forslag til opdaterede retningslinjer.  

 Regnskabsinstruks 2019 (bemærk, at ændringer er markeret med rødt). 

Bilag 8: Regnskabsinstruks  

Bilag 9: Bilag til regnskabsinstruks.  

Når bestyrelsen har godkendt disse, kan bestyrelsesformand og rektor underskrive.  

Jens Nielsen forklarede de foreslåede ændringer i retningslinjerne for repræsentation og 

personaleforplejning og vores overgang til elektronisk fakturaflow. 

Bestyrelsen godkendte både retningslinjerne for repræsentation og personaleforplejning og 

regnskabsinstruksen. 

7. Forslag til mødedatoer i 2020. 

 25. marts 2020, årsregnskab, PWC deltager i mødet  

 11. juni 2020 

 23. september 2020 

 9. december 2020 

Alle møder kl. 16.00 – ca. 18.00. Ovenstående forslag kan ændres på bestyrelsesmødet.  

Overstående datoer blev fastlagt, og Steen Madsen gjorde opmærksom på, at han vil være fraværende fra 

marts mødet pgra. studietur 

8. Siden sidst. 

 Formandsvalg til elevrådet: Elevrådet skifter hvert år formandskab pr. 1. januar. Nyt formandskab 

bliver Julie Frisgaard Pedersen, 2d (formand) og Marie Louise Bager, 1c (næstformand).  

Bilag 18
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 1g-eleverne har nu været i deres nye studieretningsklasser 1 måned. Vi har 167 elever fordelt i 6 

klasser, så der er fyldt op. Vi har en kapacitet på 168 elever. De allerfleste elever ser ud til at trives. 

Men som i hele landet er der også i Støvring store udfordringer med denne ordning. Det er hårdt at 

få klasserne brudt op, og en del elever oplever utryghed, der har været mange elever, der er 

kommet med ønske om at skifte over til andre klasser, hvor man kender flere elever fra 

grundforløbet. Vi har forsøgt at imødekomme ønskerne. Hertil kommer, at eleverne ikke vælger 

studieretninger i ”klumper på 28”.  

Elevtallet i 1g-klasserne varierer fra 19 til 32.  

Ministeren er bevidst om, at strukturen med 3 måneders grundforløb inden der vælges 

studieretninger giver et opbrud, der er rigtig hårdt for mange. Faglærere problematiserer også 

ordningen. Omvendt viser vore evalueringer, at en del elever faktisk værdsætter at de møder 

fagene inden de skal vælge studieretning.  

 Novo projekt: Viden Skaber 

Bevilling på 1,5 mio. kr. fra Novo Nordisk til et nyt 2-årigt projekt. Det er et toårigt udviklingsprojekt 

som skaber vidensflow mellem aktuel naturvidenskabelig og teknologisk forskning på Aalborg 

Universitet og den brede befolkning - med gymnasieelever som det formidlende bindeled. 

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Støvring Gymnasium, Vesthimmerlands 

Gymnasium og HF samt Aalborg Katedralskole med Aalborg Universitet som tæt 

samarbejdspartner. Målet er at åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning på 

en ny måde og samtidig øge interessen for naturvidenskab hos unge, som skal vælge en 

videregående uddannelse. Gennem tæt samarbejde mellem forskere, naturfaglige gymnasielærere 

og gymnasieelever inddrages gymnasieeleverne i aktuelle forskningsområder, som efterfølgende 

bearbejder det faglige stof og rammesætter det i en relevant kontekst under vejledning af både 

naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige gymnasielærere. Forskningsområdet skal 

efterfølgende formidles af gymnasieeleverne til den brede befolkning, hvor de unges 

formidlingstilgang utvivlsomt vil være forskellig fra forskernes formidlingstilgang. Formidlingen kan 

foregå på mange forskellige måder - fra klassiske postersessions på det lokale bibliotek, løbende 

podcasts, avisartikler og blogs, regional-tv, YouTube, sociale medier eller happenings i 

gymnasiernes lokalområder. Konkret vil seks forskellige klasser på hvert gymnasium gennemføre 

forskudte forløb over den toårige projektperiode 

Jens Nielsen orienterede om siden sidst. 

9. Tak til Oliver. 

Oliver stopper efter to år i bestyrelsen og overlader posten som elevrådsformand til Julie.  

Peter Hansen takkede Oliver for de to år i bestyrelsen. Peter er imponeret over elevrådsformænds 

altid høje niveau, og her har Oliver bidraget meget flot med alt det, som Oliver står for.  

10. Eventuelt.  

Referent  

Jytte Merete Knudsen 
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Globale Gymnasier: Vision og Organisering 
 
Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler, der har forpligtet sig på at arbejde med 
uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et grundvilkår 
for vores elever. Af samme grund indgår globale problemstillinger i skolernes diskussioner af 
faglighed, kompetencer og dannelse med det sigte at sende vores elever ud i verden som danske 
verdensborgere. Globalisering er et udtryk for, at verden er blevet stadig mere sammenvævet. 
Mennesker, arbejdskraft, pengestrømme, varer, informationer, mv. bevæger sig i stigende hast over 
grænser. Verden er omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig. Løsningerne på 
grænseoverskridende kriser – hvad enten de er finansielle, klimatiske eller demografiske – ligger 
uden for nationalstaternes formåen og kalder på international handling. 
Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne vores elever til denne verden og gøre dem i 
stand til at begå sig som demokratiske, globale medborgere. Det indebærer tilegnelsen af globale 
kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet, en 
større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende 
antagelser. Målet er på én gang at fremme åbenheden for alternative verdensopfattelser og at 
styrke evnen til at håndtere og kunne navigere i flertydighed og at fremme livsmod og livsduelighed. 
Idealet er en dannelse med en social kompetence, en særlig menneskelig kapacitet til at handle 
sammen med andre og fremme fællesskabet med andre. 
 Globale Gymnasier vil i fællesskab fremme det globale perspektiv på skolerne og i 
uddannelsesdebatten. Vi ønsker at skabe en klar identitet og passion som globale skoler. Vi sætter 
os for at være ambitiøse frontløbere i løsningen af denne opgave gennem et stærkt netværk for 
faglige diskussioner af globalisering som uddannelsestematik, gennem udviklingen og idégenerering 
af undervisningsmateriale, gennem fælles projekter med globalt perspektiv og gennem 
elevaktiviteter af forskellig art, der er forbundet af elevernes møde med det andet. 
 Globale Gymnasier vil være ledet af en styregruppe bestående af de deltagende gymnasieskolers 
rektorer, mens selve opgaveløsningen er forankret hos tre globale lærere i samarbejde med 
styregruppen. Hvorledes de enkelte medlemsskoler vil knytte forbindelsen mellem netværk, globale 
lærere og det lokale lærerkollegie, er en lokal beslutning, men det er forudsætning for medlemskab 
at alle har en lokal kontaktperson ud over rektor. 
 
Mål 
Globale Gymnasier ønsker at være et netværk af skoler der strategisk forpligter sig til at udvikle 
eleverne til globale medborgere, og som ønsker at styrke dette arbejde gennem engageret 
samarbejde med netværkets øvrige skoler. 
 

• Gennem videndeling og gensidig inspiration vil Globale Gymnasier styrke skolernes arbejde 
med at gennemføre undervisning og øvrige aktiviteter med et globalt perspektiv på skolerne. 

• Globale Gymnasier vil udgøre en ramme om fælles projekter for alle netværkets skoler og 
“klynge-projekter” for dele af netværkets skoler. Globale Gymnasier vil som netværk 
udforme ansøgninger om projektstøtte (nationalt og internationalt) til større fælles 
projekter. 

• Globale Gymnasier vil til stadighed udforske, hvad globalt medborgerskab indebærer, og 
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hvordan man kan arbejde med det i en gymnasial sammenhæng. 
• Globale Gymnasier gennemfører elevaktiviteter, der understøtter skolernes indsats for at 

gøre eleverne til medskabere af deres egen skole og samfundet. 
• Globale Gymnasier vil være en markant offentlig stemme, der sætter Globalt medborgerskab 

på den nationale dagsorden. Det vil vi gøre gennem afholdelse af konferencer, indlæg i den 
offentlige debat, rådgivning af Undervisningsministeriet m.v. 

 
Organisering 
 
Styregruppe 
Globale Gymnasier ledes af en styregruppe, der består af de deltagende gymnasiers rektorer. Det 
forventes, at rektor deltager i møderne, men er man undtagelsesvis forhindret, sendes en 
stedfortræder med beslutningskompetence. 
Der afholdes styregruppemøder efter nærmere aftale, normalt mindst 4 styregruppemøder om 
året. 
Et af disse styregruppemøder er et længere møde, der evaluerer årets aktiviteter og sætter mål og 
formulerer aktivitetsplan for det kommende år. 
 
Koordinationsgruppe 
Styregruppen udpeger 3 rektorer som sammen med 3 lærerrepræsentanter udgør netværkets 
koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen bør i videst muligt omfang repræsentere skolerne 
bredt. Internt i koordinationsgruppen går lederskabet på tur mellem rektorerne i forhold til 
planlægning af koordinationsgruppemøder. Koordinationsgruppen er ansvarlig for at planlægge 
styregruppemøderne, dvs. datosætte og udsendelse af dagsorden. 
 
Lærerrepræsentanter 
Lærerrepræsentanterne er lærere fra de deltagende skole, der er ansat efter en udvælgelsesproces 
med ansøgninger og samtaler med rektorerne i koordinationsgruppen. 
Lærerrepræsentanterne skal i tæt dialog med styregruppen bestående af rektorerne fra 
medlemsskolerne facilitere og understøtte, at formålet med Globale Gymnasier realiseres så godt 
som muligt på skolerne. De konkrete arbejdsopgaver aftales for et år ad gangen, og 
lærerrepræsentanterne vil få medindflydelse på, hvilke projekter, der sættes i søen.  
Eksempler på arbejdsopgaver: 
 

• Udarbejde og afvikle workshops for elever på tværs af skolerne. 
• Udarbejde og afvikle inspirationsmateriale til brug for underviserne på medlemsskolerne. 
• Inspirere medlemsskolerne til at implementere gymnasiereformens globale intentioner. 
• Løbende dialog med medlemsskolerne. 
• Ansøge fonde og ministerielle puljer om tilskud til aktiviteter med et globalt fokus. 
• Løbende vedligeholdelse af Globale Gymnasiers hjemmeside og Facebook profil.  
• Deltagelse i et antal årlige møder med styregruppen. 
• Planlægge og gennemføre en årlig konference for koordinatorer, rektorer og lærere. 
 
 

De tre lærerrepræsentanter bestemmer selv, hvordan arbejdet tilrettelægges, men de geografiske 
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afstande vil gøre det naturligt, at dele af samarbejdet foregår virtuelt. 
 
Skolerne 
Skolerne er ansvarlige for organisering og forankring af arbejdet med globalt medborgerskab på den 
enkelte skole. Skolerne udpeger en ansvarlig kontaktperson til netværket ud over rektor. 
 
Økonomi 
I forbindelse med det årlige temamøde udarbejdes et budget for netværket for honorering af 
lærerrepræsentanter og udviklingsaktiviteter. Kontingent fastsættes med udgangspunkt i 
budgettet. Skolerne deler udgifter solidarisk. Det tilstræbes at netværkets aktiviteter afvikles 
ubureaukratisk og på et lavt udgiftsniveau. Skolerne varetager på skift bogholderi i forbindelse med 
det fælles budget. I skoleåret 2016-17 varetager Rosborg denne opgave.  Aktiviteter der ikke er en 
del af de budgetterede fællesaktiviteter, afregnes af den arrangerende skole med de deltagende 
skoler. Møder afholdes på skift på de deltagende skoler. Udgifterne til møderne afholdes af den 
arrangerende skole. Transportudgifter til alle netværkets aktiviteter afholdes af de deltagende 
skoler. Udgifter til lærerrepræsentanternes transport mv. afholdes af deres ansættelsesskoler. 
 
Udmelding 
Ønsker man som skole at træde ud af netværket, kan der ske udmeldelse til det førstkommende 
hele skoleår ved skriftlig henvendelse til koordinationsgruppen. Udmeldelsen skal være 
koordinationsgruppen i hænde senest 1.1, ellers hæfter man økonomisk for det førstkommende 
hele skoleårs medlemskab. 
 
Langkaer Gymnasium, den 23. august 2016 
Redigeret Struer Statsgymnasium 8. februar 2017 
Redigeret Struer Statsgymnasium 2. oktober 2017 
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28-04-2020
Resultatopgørelse pr. 31.03.2020
BUDGET 2020

Rubriknr. Beskrivelse
Forbrug pr. 

31.03.20
% af periodens 

budget
Budget pr. 

31.03.20
Afvigelse pr. 

31.03.20 Budget 2020

Rest 
helårbudget 

2020 

A OMSÆTNING

1 Statstilskud       -10.720.451                       99       -10.781.491               61.040       -38.550.000       -27.829.549 

2 Deltagerbetaling og andre indtægter            -348.668                       78            -448.250               99.582         -1.810.000         -1.461.332 

A OMSÆTNING I ALT       -11.069.119                       99       -11.229.741             160.622       -40.360.000       -29.290.881 

B DRIFTSOMKOSTNINGER

3 Undervisningens gennemførelse          6.731.367                       98          6.834.739            -103.372        28.687.000        21.955.633 

4 Markedsføring               67.689                     271               25.000               42.689             100.000               32.311 

5 Ledelse og administration             961.908                       88          1.095.956            -134.048          4.389.000          3.427.092 

7 Bygningsdrift          1.350.939                       85          1.597.222            -246.283          6.453.000          5.102.061 

8 Aktiviteter med særlige tilskud                 4.058 0                        0                 4.058               77.000               72.942 

B DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT          9.115.961                       95          9.552.917            -436.956        39.706.000        30.590.039 

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE 
OG EKSTRAORDINÆRE POSTER         -1.953.158                     116         -1.676.824            -276.334            -654.000          1.299.158 

C FINANSIELLE POSTER

10 Finansielle indtægter                    224                        -                         -                      224                   -224 

11 Finansielle omkostninger             115.476                     102             113.250                 2.226             454.000             338.524 

C FINANSIELLE POSTER I ALT             115.700                     102             113.250                 2.450             454.000             338.300 

DRIFTSRESULTAT FØR 
EKSTRAORDINÆRE POSTER        -1.837.458                     118        -1.563.574           -273.884            -200.000         1.637.458 

X ÅRETS RESULTAT:         -1.837.458                     118         -1.563.574            -273.884            -200.000          1.637.458 

RESULTATOPGØRELSE 2020
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         29/4-2020 CB 

 
 
Forklaring til regnskab pr.  31. marts 2020  
 
Indtægter: 
 
Note 1 Statstilskud: 10.720 t.kr.  
Heraf bygningstaxameter 924 t.kr. 
 
Modtaget tilskud svarer til budgetteret.  
 
Taxametertilskuddet vedr. undervisning er budgetteret efter elevtal 2019 med justering efter skøn i alt 
482,25 årselever. 
Forår ((1g 168 + 2g 157 + 3g 165 – frafald 9 (481)) * 117 dage) / 200 dage = 281,39 
Efterår ((1g 168 + 2g 168 + 3g 157 – frafald 9 (484)) * 83 dage) / 200 dage = 200,86 
 
Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2019 i alt 
483,40 årselever.  
 
Forventning til statstilskud 2020 på nuværende tidspunkt: 
Der er budgetteret med 38.550 t.kr. jf. takstkatalog dec19. 
 
Grundet Covid-19 er der usikkerhed, omkring om det vil komme til at påvirke taxameteret i 2020. 
Ministeren har udmeldt i april, at Regeringen dog vil sikre, at vi vil få et ekstraordinært tilskud til 
COVID-19-relaterede tiltag. Størrelsen er ukendt på nuværende tidspunkt. Størrelsen på vores 
ekstraomkostninger vedr. COVID-19 er også pt. ukendt. 
 
 
Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter:  349 t.kr.  
Indtægter fra kantinesalg 234 t.kr.  halleje 37 t.kr., refusion fra SPS 69 tkr., egenbetalinger fra elever 3 
t.kr.  
I øvrigt 6 t.kr. 
 
Der er indtægtsført 100 t.kr. mindre end budgetteret. Dette bl.a. begrundet i kantinen ikke har haft 
salg siden 12/3 og alle elevarrangementer er udskudt grundet COVID-19. 
 
Omkostninger: 
 
Note 3 Undervisningens gennemførelse:  6.731 t.kr. 
Direkte lønomkostninger 6.028 t.kr. mod budgetteret 6.127 t.kr. Realiseret en smule lavere grundet 
der i budget er udjævnet omkostninger over 12 måneder, som først forventes iværksat efter 
sommerferien (herunder lokalløn). 
 
Øvrige udgifter til undervisning 704 t.kr. mod budgetteret 708 t.kr. 
 
Jan-mar: Lærere og bibliotekar i alt 39,50 fuldtidsstilling (ingen pædagogikumkandidater).   
 
Note 4 Markedsføring:  68 t.kr. 
Der er i årets 1. kvartal forbrugt 68 tkr. Dette primært begrundet i nyt markedsføringsmateriale som 
alene udgør 47 tkr. Hertil kommer en slutregning på yderligere 7 tkr. i april måned. 
Der er budgetteret med 100 tkr. for hele 2020. Vi plejer at trykke årsskrift i 1600 eksemplarer hvilket 
koster ca. 40 tkr. Dvs. markedsføringsbudgettet for 2020 er brugt nu, som det ser ud.  
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Note 5 Ledelse og adm.:  962 t.kr.  
Løn adm. 652 t.kr. Bestyrelseshonorar 11 t.kr., IT fællesskab 164 t.kr.,  
Øvrige udgifter, abonnementer, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 135 t.kr. 
 
Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 2,75 fuldtids stillinger. 
 
Der er udgiftsført 134 t.kr. mindre end budgetteret primært begrundet i der i budget er afsat revisor 
(90 tkr.) i 1. kvartal, som først bliver faktureret i efteråret samt modtaget refusion på sygemeldt 
medarbejder, som ikke har været vikardækket. 
 
Note 7 Bygningsdrift: 1.351 t.kr. 
Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 353 t.kr.  Reng. 3,40 heltid, løn 235 t.kr.   
Kantine 1,95 heltid, 165 t.kr. 
Refusioner -80 t.kr.  
Afskrivninger 188 t.kr.,  
Energi 140 t.kr. 
Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 89 t.kr.  
Inventar 42 t.kr.  
Kantineindkøb 163 t.kr.  
Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 56 t.kr. 
 
Der er udgiftsført 247 t.kr. mindre end budgetteret grundet vi (som vi plejer) holder igen med 
vedligeholdelse af bygning og køb af inventar indtil efter sommerferien.    
    
Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud:  4 t.kr. 
Udgifter vedr. Karensmindeskolens timer til NATTEC. 
 
Note 10 Finansielle indtægter:  0 t.kr.   
Spar Nord, Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto og Jutlander Bank.     
 
Note 11 Finansielle omkostninger:  115 t.kr.  
Prioritetsrenter.  
 
Resultat pr. 31/3-2020 er et overskud på 1.837 t.kr. mod budgetteret 1.564 t.kr.  
altså 273 t.kr. mere end budgetteret. 
 
Ansatte heltidsansatte:   2020 1. kvartal 52,24 / 2019 1. kvartal 57,75 / 2018 1. kvartal 57,42 
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Resultatlønskontrakt med resultater, skoleåret 2019-2020 

Fællesskab og trivsel 

 Gennemføre trivselsundersøgelse blandt eleverne, og opfølgning på resultaterne.  

Trivselmåling gennemført. Benchmarking viser, at vi ligger over landsgennemsnit på samtlige parametre. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx 

På baggrund af det positive resultat er der ikke blevet fulgt yderligere op på trivselsmålingen.  

Resultat delvist nået. 

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

gymnasier.  

Frafald i skoleåret 2019/2020 er netto på 2 elever, ved skoleårets start var der 490 elever og ved seneste 

indberetning i marts 488 elever. Det giver et frafald på 0,4%. Der er ingen landsdækkende statistik at 

sammenligne med, men frafaldet er vel landets laveste.  

Resultat nået.  

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

Vi har en lang række tilbud til en bred vifte af elever: 

- Test for talblindhed, SPS støtte til elever, der skal have støtte til matematik. (matematikvejledere) 

- Test for ordblindhed, SPS-støtte til ordblinde elever (læsevejleder).  

- Støtte til funktionelt læse/stavesvage (læsevejleder). 

- Mentorer til elever med diagnoser (flere lærere).  

- Støtte til elever med høretab eller synstab, strategiarbejde med disse (læsevejleder). 

- Sekretærbistand til at tage noter. SPS-støtte (elever/læsevejleder). 

- Alle elever i farezone (fravær, sygdom, motivation,….). (studievejledere). 

- Stresskursus ”stop op” (Sundhedshuset i Støvring) 

- Misbrug (Rebild kommunes misbrugskonsulenter).  

- Eksamenstræning (studievejledere og psykolog) 

- Psykologbistand (psykolog). 

- Corona-krisen. Alle elever, der er ”gået ned” er kontaktet af studievejledere/ledelse. 

Resultat nået.  

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

udvalgsarbejde mv.  

Nyt formandskab for elevrådet valgt pr. 1. januar 2020. Der blev gennemført et elevrådsseminar d. 29. 

januar, hvor elevrådet vedtog nye handleplaner for 2020 - 2022. Disse er præsenteret for skolen på stor 

plakat.  

Tutorer gennemfører god modtagelse af nye 1.g-elever. De arrangerer telttur i august og hyttetur i 

november for alle klasser. De er til rådighed som mentorer for de nye 1.g-klasser. Der bliver på alle 

måder signaleret ”anti-hierarki” på Støvring Gymnasium.  
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Videnskabsklub oprettet og gennemført hvor fire elever fra Støvring Gymnasium har fungeret som 

mentorer og undervisere for 4. klasser. Projektet videreføres næste år. 

Høj grad af elevinddragelse i planlægning af arrangementer både før og under corona, herunder også 

studenternes afslutning. 

Elevtrivsel i top, især på de sociale parametre rangerer Støvring Gymnasium højt.  

Resultat nået.  

     

Faglig og pædagogisk udvikling 

 Udvikling af ny model for Studieretningsprojekt (SRP).  

Der er udarbejdet ny model for gennemførelse af forberedelser og afvikling af Studieretningsprojektet. 

Resultat nået.  

 Indarbejde basal videnskabsteori i undervisningen.  

Vi har lagt os fast på en model for at inddrage basal videnskabsteori i forløb frem mod SRP. 

Resultat nået.  

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

Vi har afviklet faggruppemøder med dette fokus frem til medio marts 2020. På det tidspunkt havde vi 

haft møder i alle faggrupper.  

Resultat nået.  

 Forberede udviklingsprojekt for alle lærere skoleåret 2020-21.  

Vi har haft diskussioner i MIO og på PR, og vi har haft et opstartsmøde med konsulent Lene Tortzen 

Bager. Vi fortsætter med forskellige former for supervision i skoleåret 2020-21.  

Resultat nået.  

 Etablering af ”Makerspace”-værksted.  

En igangværende proces. 302 er ryddet til formålet. 3D-printer, plakatprinter, arduino-udstyr og Virtual 

Reality er pt. etableret. Det bliver en løbende proces med nye indkøb også fremover med podcast-

udstyr, mere Virtual Reality osv.   

Resultat nået  

 

Forsøg og talent. 

 Deltagelse i 2 regionale udviklingsprojekter inden for naturvidenskab. 

Creative Science Lab er et regionalt udviklingsprojekt som forsøger at inkorporere kodning og 

computational thinking i de naturvidenskabelige fag. I kemi, fysik, naturgeografi og matematik er der i 
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den sammenhæng blevet udviklet forløb. Projektet er i samarbejde med VHG og AKAT. 3 lærere og ca. 

60 elever har været med. Afsluttes i år.  

NatTec på Tværs er et regionalt udviklingsprojekt i tæt samarbejde med Bavnebakkeskolen, Skørping 

skole og Karensminde skolen. Fokus er på at nedbryde tabuer om naturvidenskab i gymnasiet set fra 8. 

klasse. Lærere har arbejdet parvis sammen om en 2.g klasse og en 8. klasse. På tværs af skoleniveau 

har eleverne arbejdet projektorienteret i 3 parvise klasser i kemi, biologi og fysik. 3 gymnasielærere, 3 

folkeskolelærere og ca. 150 elever har været med. Projektet kører videre næste år. 

Resultat nået.  

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

Projektet Viden Skaber. Et stort projekt med økonomisk støtte fra NOVO-fonden. Omhandler 

formidling af ny forskning fra AAU gennem gymnasieelever og ud til den brede befolkning. Et bredt 

samarbejde på tværs af SGY, AKAT, AAU, VHG og faggrupper. Projektet strækker sig over 2 år med 9 

deltagende lærere hvert år.  

Resultat nået. 

 

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

I samarbejde med UCN, AAU, AKAT, Thisted Gymnasium og Mariagerfjord Gymnasium er der afviklet 

forløb på tværs af skoler i alle 3 fakulteter. Besøg på AAU og UCN med workshops, forelæsninger og 

gruppearbejde. 13 elever og 3 lærere deltog. 

Resultat nået. 

 

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

fra Letland, Finland og Tyskland.  

Støvring Gymnasium har stået for ansøgningsprocessen. Der er lavet og sendt en ansøgning til 

Erasmus+ på et 2 årigt projekt med titlen ”New lifestile due to climate changes”. Vi får svar på 

ansøgningen senest 1/9 2020. 

Resultat nået.  

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

Et samfundsfagshold har deltaget i dette og i Samfundscup. 

Resultat nået.  

 Etablere faglige talentforløb inden for flere fagområder.  

For at styrke talentforløb i humaniora er konceptet ”Opdigtet Tirsdag” udviklet med fokus på 

litteraturlæsning og skrivning. Holdet bestod af ca. 15 elever med en tilknyttet lærer og eksterne 

besøg. Derudover blev matematikforløbet MAT+ opdateret med to nye 3.g elever som underviste ca. 

10 elever fordelt på 2.- og 3.g i nye områder af matematikken.  

Resultat nået. 

 Samarbejde med lokale folkeskoler og Rebild Ungdomsskole om talentforløb. 
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Et spansk-hold med ca. 20 8.-9. klasses elever, som hver fredag blev undervist på SGY af skolens 2 

spansklærere. Eleverne kom fra Bavnebakken, Skørping og Karensmindeskolen, hvor kontakten blev 

faciliteret af Rebild Ungdomsskole. 

Resultat nået.  

Strategi 

 Nye handleplaner for elevrådet. 

Elevrådet udarbejdede nye handleplaner for 2020-2022 på seminar d. 29. januar.  

Resultat nået.  

 Ny struktur på skolens udvalgsarbejde.  

Ny struktur på udvalgsarbejdet er behandlet og aftalt i Pædagogisk Råd. 

Resultat nået. 

 Revidere vores model for elevernes kompetenceudvikling i relation til SRP. 

Dette er gennemført i samarbejde med pædagogisk udvalg og pædagogisk råd. 

Resultat nået. 

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

Der er udviklet et nyt forløb om dykning, som afvikles i NV og der er lavet en ny form for skriftlig prøve i 

AP. 

Resultat nået. 

Information 

 Nyt informationsmateriale som følge af ændret udbud af studieretninger.  

Der er lavet nyt hæfte om vores udbud af studieretninger og opdateret hjemmeside. 

Resultat nået. 

 Udvikling af vores fortælling om SGY - internt og eksternt. 

Vi har styrket vores synlighed i aviser og sociale medier med ca. en historie hver anden uge i perioden 

frem til corona-nedlukning. De seneste måneder er der ikke udarbejdet artikler. Ugeskriftet er blevet 

gentænkt og styrket med flere historier og bredere dækning fra dagligdagen. 

Resultat delvist nået 

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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