
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Carina Barrett deltager i punkt 4 og punkt 5.  

1. Erhvervs- og udviklingsrådet har valgt nyt bestyrelsesmedlem på Støvring Gymnasium. Vi skal sige 

velkommen til Brith Lund Jørgensen, direktør i Businesspark Nord. Og samtidig skal vi sige tak til 

Susan Vonsild, der nu overlader sin bestyrelsespost til Brith.  

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2020.  

3. Hvordan går det?  

Pga. corona er meget ændret også på skolens dagligdag. Der bliver korte, mundtlige oplæg ved eleverne, 

lærerne og ledelsen.  

4.  Økonomi. 

Kvartalsregnskab for 3.kvartal 2020 udsendes efter efterårsferien, det er ikke muligt i skrivende stund af 

færdiggøre det, før alle faktura er igennem ”systemet”.  

Bilag 2: Regnskab for 3. kvartal 2020 eftersendes.  

5. Drøftelse af budget 2021. 

På mødet d. 11. juni 2020 blev fremsat ønske om en forhåndsdrøftelse af budget 2021 inden endeligt 

forslag fremlægges på decembermødet. Vedlagt overblik over budget 2019, 2020 og udkast til 2021 som 

fremlagt på bestyrelsesmøde i december 2019. Desuden er udarbejdet ”noter til budget”, hvor der er 

redegjort for en række underposter.  

Bilag 3: Godkendt budget for 2020 og udkast 2021. 

Bilag 4: Noter til budget.  

6. Resultatløn. 

Bilag 5: forslag til resultatlønskontrakt. 

7. Temadrøftelse: Støvring Gymnasiums internationale program.  

Bilag 6: Internationalt program Støvring Gymnasium.  

8. Fremtidigt arbejdet med Strategi 2021-2024. 

Strategi 2017-2020, se http://sgy.dk/wp-content/uploads/2016/09/SGY_strategi-2017-2020.pdf 

Strategien blev fastlagt på et seminar i 2016. Tiden nærmer sig for en ny strategi og ny vision. På 

bestyrelsesmødet drøftes om vi skal gentage processen, dvs. satse på et seminar i efteråret 2020, eller om 

der skal tænkes nyt både mht. proces og produkt.  

9. Om fordeling af elever.  

Støvring Gymnasium har en kapacitet på 7 klasser, men ministeriet har lagt et klasseloft på Støvring 

Gymnasium på 6 klasser, klasseloftet gælder for dette skoleår. Ved regionens elevfordeling i foråret blev 18 
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ansøgere til Støvring Gymnasium fordelt til andre gymnasier.  Hen over sommeren blev de allerfleste af 

disse imidlertid alligevel optaget på Støvring Gymnasium, efterhånden som der opstod ledige pladser. Et 

billede, der også kendetegner fordelingen fra Hasseris og Ålborghus Gymnasier. Dvs. at fordelingen i 

Regionen Nordjylland ikke har haft den ønskede effekt. 

Støvring Gymnasium har 169 elever i 1.g, disse fordeles efter grundforløbet i 6 studieretningsklasser.  

De politiske intentioner om et nyt fordelingssystem i Danmark – kaldet ”klyngemodellen” – er midlertidigt 

sat på pause. Det betyder, at fordelingen i foråret 2021 kommer til at foregå efter den nuværende model.  

Vi har orienteret Region Nordjylland om, at bestyrelsen agter at fastholde de 7 klasser, jf. bestyrelsesmøde i 

juni. Regionen anmoder dog om endelig indberetning af kapacitet senest den 22. november.  

Rektor indstiller, at bestyrelsen fastholder kapacitet på 7 klasser på Støvring Gymnasium.  

 

10. Eventuelt. 

 

Kirsten Bundgaard          Jens Nielsen 
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Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

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

 

Mødet indledtes med, at Kirsten Bundgaard bød velkommen, specielt til Marie Bager, som var til 

det første fysiske møde i bestyrelsen. 

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. 

Referatet blev underskrevet. 

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. 

Bilag 1
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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. 

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!  

Kirsten Bundgaard takkede på bestyrelsens vegne ledelsen for en yderst stor indsats her i foråret.  

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.  

Bilag 1
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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.  

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.  

 

Jens Nielsen redegjorde for arbejdet i Globale Gymnasier, og at han har planlagt at mødes med 

repræsentanter herfra i august.  

Steen Madsen redegjorde for, at han synes, at vores internationale samarbejde er væsentligt og at 

han har det synspunkt, at vi skal gøre det i det omfang, det er muligt. Steen havde set på konceptet 

Globale Gymnasier, og han mente, at selve arbejdet i Globale Gymnasier i er vist omfang er noget, 

som vi allerede gør eller kan gøre uden at være med i Globale Gymnasier. Og også uden at det 

behøver at have de ekstra omkostninger, som det koster at være med i Globale Gymnasier. 

Charlotte Horn var enig med Steen og understregede, at vi i høj grad allerede har elever med i 

mange forskellige projekter og også, at vi i forvejen gør en del af det beskrevne. 

Jens Nielsen kunne langt hen ad vejen følge lærerne, men han kunne ikke forstå, at det økonomiske 

kunne være en barriere. Til dette svarede Steen og Charlotte, at det var heller ikke det væsentlige, 

det væsentlige for dem var, at vi kan og allerede laver en del af det beskrevne i forvejen.  

Susan Vonsild kom med den ide, at der måske var mere af dette, som kunne være onlineaktiviteter.  

Charlotte argumenterede for, at en meget stor del af det, som står på Globale Gymnasiers 

hjemmeside faktisk er noget, som vi arbejder med i forvejen. 

Peter Hansen udtrykte, at han normalt er begejstret for netværkstanken, men han lytter også 

meget gerne til lærerne, og han er klar over, at der er grænser for, hvor meget man kan trække på 

medarbejderne. En yderligere udfordring er, hvordan man får gang i det internationale arbejde 

efter Corona.  

Julie fortalte i lyset af sin erfaring med talentakademiet, at man virkeligt får meget ud af den type 

arbejde, og at hun også har været i Spanien to gange i løbet af sin gymnasietid.  

Jens sagde, at han mente, at Globale Gymnasier kan nå bredere ud til flere elever end talent mv, 

men også at han havde respekt for lærernes holdning. 

Bilag 1
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Charlotte foreslog, at vi tager deltagelse i det internationale med i en strategidiskussion i nær 

fremtid. 

Kirsten Bundgaard konkluderede, at vi ønsker fortsat et gymnasium med et internationalt præg, 

men vi er ikke overbeviste bordet rundt om, at det er det rigtige for vores internationale profil at 

være med i Globale Gymnasier. Derfor skal bestyrelsen have en større drøftelse af det 

internationale arbejde, og på den baggrund tage stilling til det fremtidige internationale arbejde.  

Der skal derfor være en temadrøftelse af det internationale arbejde i efteråret, hvor vi får overblik 

over området og bliver klædt på til en strategifastlæggelse. 

 

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.  

Bilag 1
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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.  

Bestyrelsen fastlagde en kapacitet på 7 klasser.  

Budgetopfølgning 1. kvartal og forventninger til 2020. 

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

Bilag 1
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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.  

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 

5. 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. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

6. Rektors resultatlønskontrakt. 

Bilag 6: Resultatlønskontrakt med resultater indskrevet 

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

Bestyrelsen besluttede en udmøntningsgrad på 100%. 

7. 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. 

Bilag 1
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Vi slår desuden en stilling op som kontorfuldmægtig.  

Bestyrelsen påpegede, at ansættelsen af en kontorfuldmægtig er et vigtigt anliggende. 

8. Eventuelt 

De næste møder er fastlagt til: 

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

Charlotte og Steen bad om, at der tales om budget allerede på septembermødet, og også om, at 

der påbegyndes et budgetoverslag for år 2 på dette tidspunkt.  Sigtet er at tale om prioriteringer, 

ikke så meget detaljerede kronebeløb. 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 

 

 

Bilag 1
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Rubriknr. BESKRIVELSE:

GODKENDT BUDGET 2020 OG UDKAST 2021:

BUDGET BUDGET UDKAST
BUDGET

2019 2020 2021

OMSÆTNING

NOTE l STATSTILSKUD I ALT -38. 900. 000 -38. 550. 000 -38. 800. 000

NOTE 2 DELTAGERBETALING OG ANDRE INDTÆGTER I ALT -1. 747. 000 -1. 810. 000 -1. 680. 000

OMSÆTNING I ALT -40. 647. 000 -40. 360. 000 -40. 480. 000

DMFTSOMKOSTNINGER

NOTE 3 OMKOSTNINGER TIL UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT

NOTE 4 OMKOSTNINGER TIL MARKEDSFØRING I ALT

NOTE 5 OMKOSTND4GER TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION I ALT

NOTE 7 OMKOSTNmGER TIL BYGNINGSDRIFT I ALT

OTE 8 OMKOSTNINGER TIL AKTIVITETER MED SÆRLIGE TILSKUD I ALT

29. 649. 000 28. 687. 000 29. 146. 000

100. 000 100. 000 100. 000

4.333.000 4.389.000 4.429.000

6. 145.000 6.453.00 I 6.490.000

77. 001 | 77. 000

DMFTSOMKOSTNINGER I ALT 40. 227. 000 39. 706. 000 40. 242. 000

DMFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -420.000 -654.000 -238.000

FINANSIELLE POSTER

NOTE 10 FINANSIELLE INDTÆGTER

NOTE 11 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

FINANSIELLE POSTER I ALT

o

820. 000

820. 000

o

454. 000

454.000

o

438. 000

438.000

DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 400. 000 -200.000 200. 000

EKSTRAORDINÆRE POSTER

NOTE 12 EKSTRAORDINÆRE DMDTÆGTER

NOTE 13 EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER

EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ÅRETS RESULTAT 400.000 -200. 000 200. 000

W:\CB\BUDG 2020\Budget 2020 til bestyrelsen_gældende

Bilag 3
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Budget 2021 som fremlagt for bestyrelsen december 2020. tkr.

Statstilskud 38800

Undervisningstaxameter 28500

Fællesudgiftstilskud 6600

bygningstaxameter 3700

Andre indtægter 1680

Kantinesalg 1000

Halleje 150

Egenbetaling elever (bl.a. studieture) 170

projekter mv. 360

Undervisningens gennemførelse 29146

løn 26426

refusion barsel, sygdom -200

øvrige udgifter til undervisning, 2920

øvrige udgifter dækker bl.a.:

censorudgifter 250

tilsyn pædagogikum 50

copydan 230

leje og lising 73

Køb af IT 215

psykologordning 155

kompetenceudvikling 110

Abonnementer og kontingenter 235

Køb af fødevarer 225

Undervisningsmidler 500

elevaktiviteter, studierejser 650

mm.

Markedsføring 100

Dækker over årsskrift og orienteringmateriale til folkeskoler

Ledelse og administration 4429

Løn til ledelse (rektor og vicerektor) 1544

Løn administration, incl. uddannelseslederes ledelsesandel 1493

Bestyrelseshonorar 44

Øvrige omkostning vedr. ledelse og administration 1348

Øvrig omkostninger dækker bl.a.:

revisor 92

IT-fællesskab 655

kompetenceudvikling 59

telefon og internet 375

mm.

Bilag 4
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Bygningsdrift 6490

Løn pedeller 1505

løn rengøring 1062

løn kantinen 689

kompensationer fleksjob -300

Rengøringsartikler 130

Afskrivninger 728

reparation udvendig vedligeholdelse 300

reparation indvendig vedligeholdelse 760

øvrig drift 63

energi og forsyning 530

renovation 45

inventar 350

ab. og kontingenter - bygningsdrift 28

Kantine, indkøb af varer 600

Aktiviteter med særlige tilskud 77

Novonordisk projekt

Finansielle indtægter 0

Finansielle omkostninger 438

prioriteringsrente bygning

Bilag 4
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Resultatløn, skoleåret 2020-21 

Fællesskab og trivsel 

 Gennemføre aktiviteter, der i coronatider skaber skolekultur på tværs af klasser.  

 Særligt fokus på psykisk sårbare og frafaldstruede elever (pædagogisk arrangement, Studiecafé 

med studievejledere, matematikvejleder og læsevejleder samt faste aftaler med særlige elever) 

Faglig og pædagogisk udvikling 

 Gennemføre udviklingsprojekt for lærere – kollegial supervision og kollegial inspiration 

 Udarbejde nyt koncept for studieplan (kompetenceudviklingsplan)  

 Have særligt fokus på basal videnskabsteori ift SRP  

 Revision af personalehåndbogen vedr. virtuel undervisning og nødundervisning 

Forsøg og talent 

 Deltage i projektet Viden Skaber om naturvidenskabelig forskning og formidling 

 Deltage i forskellig talentudviklingsforløb: Nordjyske Nyskabere, Akademiet 

 Samarbejde med folkeskoler om talentforløb – NatTec på tværs 

Internationalt samarbejde 

 Deltage i internationalt samarbejde i Erasmus+ regi. 

 Etablering af samarbejde med ny partnerskole i Canada 

Information  

 Udarbejde informationsfilm, bl.a. til brug for virtuelle uddannelsesmesser 

 Udarbejde informationsmateriale med studieretninger fra 2021 

 
Resultatløn 
 
Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn er 60.000 kr i basisramme og 40.000 kr i ekstraramme. 
Resultatlønnen udbetales i august 2021.  
 
 
Støvring d. 22. oktober 2020 
 
 
 
Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand 
 
 
 
Jens Nielsen, rektor 
 
 

Bilag 5
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Internationalt program Støvring Gymnasium, Status og forventninger 

Samarbejde er tæt knyttet til undervisning og fag. 

Kina 

Samarbejde med Xiuzhou High School, Jiaxing i forlængelse af vores kinesisk undervisning. 

Gennem årene har antallet af elever, der har kinesisk på A-niveau varieret omkring 20 elever. I kommende 

skoleår dog rekord med 30 elever, der ønsker kinesisk A som 2. fremmedsprog.  Alle eleverne tilbydes en 

udvekslingsrejse i 2. eller 3.g. 

 

I forlængelse af, at vi har en samarbejdsaftale med Xiuzhou High School, har Rebild Kommune etableret en 

venskabsaftale med Jiaxing Kommune.  

 

Vi er udnævnt til Confusius Classroom af Confusius Instituttet (Hanban), og det indebærer et samarbejde 

med mulighed for at få kinesiske gæstelærere, at Confusius Instituttet er behjælpelige med at vores elever 

kan tage officielle prøver i kinesisk og at vores elever kan deltage i summercamps i Kina. Tidligere har vi haft 

mulighed for at studerende fra Støvring Gymnasium har fået stipendier fra Hanban til ½ års 

universitetsstudier i Kina, det er uklart om det kan fortsætte. I skrivende stund skal der underskrives en ny 

samarbejdsaftale, idet ledelsen i form af et Confucius Institut er overgået fra Aalborg Universitet til IBA 

Erhvervsakademi Kolding.   

 

Der har hen over sommeren været fokus på, hvorvidt danske uddannelsesinstitutioner bør samarbejde med 

Hanban. Støvring Gymnasium har bevidst valgt ikke at modtage penge fra Hanban. Samarbejdet skal 

primært sikre, at eleverne kan tilbydes de internationale sprogtest og mulighed for at vore elever kan 

tilbydes sommerskole eller ½ år som universitetsstuderende i Kina.   

 

Tyskland 

Samarbejde med Gymnasium Carolinum, Neustrelitz. Vi har samarbejdet med Gymnasium Carolinum i 

mere end 25 år og på mange forskellige områder. 

Gymnasium Carolinum afholder hvert år i begyndelsen af skoleåret en Summer School, som vi tilbyder 3g 

tysk A at deltage i. 

Vi har mange år en udveksling på ca. 1 uge i foråret. Udvekslingen er mellem en 1g og en tilsvarende klasse 

fra Gymnasium Carolinum, ofte er det med et naturvidenskabeligt tema. 

Vi har haft udveksling på ledelsesplan for nogle år siden. 

Gymnasium Carolinum har været en fast samarbejdspartner i EU projekter gennem mange år (Comenius, 

Erasmus mv.). I øjeblikket deltager Gymnasium Carolinum i et Erasmus+ projekt, som vi er tovholder på, 

sammen med et finsk gymnasium og et gymnasium fra Letland. Projektet løber frem og med til efteråret 

2022. 

 

Canada 

Vi udbyder studieretninger med udvekslingsrejser. Vi har tidligere haft udveksling med Omak High School i 

staten Washington i USA, men de fik efterhånden et finansieringsproblem og siden skoleåret 2018-19 har vi 

haft en årlig udveksling over et par uger med en canadisk partnerskole, Western Canada High School, 

Calgary. De vil gerne fortsætte udvekslingen med os hvert andet år, og derfor har vi skabt forbindelse til 
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endnu en partnerskole i Calgary, Robert Thirsk High School, som det er meningen, at vi skal udveksle med i 

foråret. 

Spanien 

Vi har to partnerskoler i Spanien. Den ene er beliggende på Tenerife og den anden i Pozoblanco. Vores 

elever med spansk bliver tilbudt en udvekslingsrejse i efteråret i 2g. Det er en delmængde på ca. ½ af 

eleverne, der tager imod denne rejse. 

Polen 

Besøg fra Polen. Vi har næsten hvert forår et 1-dags besøg af elever fra et gymnasium i Lubin. Ofte er en 1g 

naturvidenskabelig klasse værter for de polske gæster, og der er fælles undervisningsprogram på 

besøgsdagen. Det polske gymnasium inviterer hvert år til at vi kan sende en klasse til Lubin på studietur. 

Det har endnu ikke været muligt at realisere.  

Sprogrejser 

Alle elever med sprog på A niveau bliver tilbudt en rejse med deres sprog:  

3g Tysk A til summerschool hos Gymnasium Carolinum, varighed 5 dage, eleverne med spansk bliver tilbudt 

en udvekslingsrejse i 2g, varighed en uge. Eleverne med kinesisk bliver tilbudt en rejse til Kina i to uger, 

hvoraf den ene uge er efterårsferien. Rejsen er placeret i 2g eller 3g, idet de to årgange rejser sammen. 

Fransk eleverne bliver tilbudt en rejse til Paris, varighed 5 dage.  

Erasmus-projekt 

VI deltager løbende i Erasmusprojekter, og for indeværende er vi tovholder på et 2 årigt projekt sammen 

med vores partnerskoler i Finland, Letland og Tyskland, projektets titel er ”New lifestile due to climate 

changes”.  I projektet er der fire møder med elever á 7 dages varighed. Hos os deltager en klasse som 

værter for 7-8 deltagere fra hver af de tre andre skoler og herfra rejser 7-8 elever og 2 lærere til de tre 

andre møder.  

2g-studieture 

Alle klasser rejser på studierejse i 2g, normalt af en uges varighed til en destination, som bestemmes ud fra 

fagligt indhold og økonomi. Det er to af klassens lærere, som står for rejsen. For den klasse, som udveksler 

med Canada, erstatter udvekslingen 2g studierejsen. 

Ønsker fra lærere 

Der er et ønske fra fransklærerne om, at Støvring Gymnasium forsøger at etablere et samarbejde med et 

fransk gymnasium, som på et tidspunkt kan omfatte udvekslinger. 

Der er et ønske fra tysklærere om, at tyskelever, der afslutter tysk på B-niveau efter 2g, kan tilbydes en 

rejse med faget i 1g eller 2g – parallelt til, at A-niveau tilbydes rejser med deres sprog. Tysklærerne foreslår 

f.eks., en 2-3 dages tur til Hamborg. 

Udfordringer set fra ledelse 

Samarbejdet med gymnasierne i Tyskland, Canada, Spanien og Kina bygger alle på, at elever indkvarteres 

privat. Det er afgørende, at dette samarbejde kan videreføres, dels er udbyttet så meget større ved privat 

indkvartering, dels er opholdet billigt. Forudsætningen for, at dette kan fortsætte er også, at der blandt 
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lærerne på Støvring Gymnasium er en række ildsjæle, der knytter båndene og som også stiller deres eget, 

private hjem til rådighed for indkvartering. Vi er glad for, at det har været tilfældet i mere end 25 år på 

Støvring Gymnasium – og krydser fingre for, at det kan fortsætte!   

Rejserne skal være en del af undervisningen. Det er ukompliceret, når det er hele klasser, der rejser, hvilket 

er tilfældet med studieturene i 2.g. Udfordringen kan opstå, når der gennemføres sprogrejser på valghold. 

Her vil klassens undervisning normalt køre videre, selvom nogle elever er i Kina, Spanien, Tyskland, 

Frankrig. Og da der gennemføres sprogtimer på turen, vil de elever fra sprogholdene, der af forskellige 

årsager ikke deltager, gå glib af sprog-undervisningen.  

 

Oktober 2020, JK og JN.  
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