
Dagsorden, bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium, onsdag d. 9. december 2020. 

Kl. 16.00 – ca. 17.30, herefter julehygge med spisning. 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 22-10-20 

2. Vedligeholdelsesplan 2021-2025. 

Vedlagt vedligeholdelsesplan i bilag 2 er en prioriteret vurdering af større vedligeholdelses- og 

etableringsprojekter på bygningsområdet de kommende 5 år. Oversigten er udarbejdet af ledelsen og 

pedellen. En sådan oversigt er selvsagt et øjebliksbillede/en dynamisk størrelse. Nye projekter kan opstå og 

akut opståede behov kan skubbe resten. 

Bilag 2: Vedligeholdelsesplan 2021-25.  

3. Budget 2021 

Hermed fremlægges forslag til budget 2021 og skitse til budget 2022.  

På sidste bestyrelsesmøde og på efterfølgende møde i MIO (samarbejdsudvalg) blev der drøftet forskellige 

forhold vedr. budget 2021. Hermed ledelsens kommentarer til nogle af disse input:   

 Midler til undervisning: Der er budgetteret med en samlet stigning på godt et årsværk fra 

regnskabsår 2020 til 2021, hvilket svarer til det faktiske antal årsværk i skoleåret 2020-2021 incl. en 

forventet pædagogikumkandidat fra august. I udgiftsstigningen er indarbejdet allerede 

gennemførte lønstigninger i 2020 samt forventede lønstigninger i 2021.  

 Støtte til sårbare unge: I dette skoleår er timetallet afsat til at støtte sårbare unge øget fra 1250 

timer til 1845 timer. Det drøftes i øjeblikket om nogle af disse midler kombineret med hjemtagelse 

af timer til SPS-støtte kunne være med til at finansiere en socialpædagog, en løsning som flere 

andre gymnasier har valgt. 

 Midler til bygning: I forhold til 2020 er midler til inventar, vedligeholdelse og anlæg reduceret med 

175.000 kr. Det er vigtigt at påpege, at mere end halvdelen af midlerne afsat til ”vedligeholdelse og 

anlæg” erfaringsvis går til håndværkerregninger til småreparationer og etableringer hen over året. I 

2019 var udgiften til løbende småreparationer ca. 500.000 kr. Holder dette, vil der i 2021 være ca. 

500.000 kr til større vedligeholdelsesopgaver, jf. vedligeholdelsesplanen.   

Bilag 3: Forslag til budget 2021 og skitse til 2022 vedlagt.  

Bilag 4: Forklaring til budget 2021. 

Bilag 5: Forklaring til budget 2022.   

4. Budgetproces fremover.  

I forlængelse af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde fremlægges hermed forslag til fremtidig budgetproces. 

Der er foreslået to drøftelser i bestyrelsen og inddragelse af MIO undervejs.  

Bilag 6: Forslag til budgetproces. 

 

 

1



5. Finansiel strategi. 

Børne- og Undervisningsministeriet har indskærpet, at fra 1. januar 2021 skal alle uddannelses-institutioner 

have en finansiel strategi, og den skal være godkendt af institutionens bestyrelse.  

Baggrunden er, at ministeriet inden sommerferien udmeldte, at man forbyder brugen af renteswaps, 

afdragsfrihed mv og at man fremover kræver at uddannelsesinstitutioner har en finansiel strategi godkendt 

af bestyrelsen. Baggrunden for dette var en kritik fra Rigsrevisionen. Se evt. dette link: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200622-uddannelsesinstitutioner-faar-forbud-mod-

risikofyldte-laan 

Vi har i udarbejdelsen af vores strategi lænet os op af andre nordjyske gymnasier og vi kan med tryghed 

sige, at vores ageren på det finansielle område ligger klart inden for det af ministeriet og Rigsrevisionen 

anbefalede. 

Bilag 7: Finansiel strategi Støvring Gymnasium.  

6. Strategi-proces.  

Strategi 2017-2020 blev fastlagt på et seminar i 216.  

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

På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at der på dette møde skal fremlægges et forslag til tids- og 

procesplan for strategi 2021-2025. Vicerektor vil på bestyrelsesmødet uddybe forslaget til strategiproces.  

Bilag 8: Forslag til strategiproces.  

7. Støvring Gymnasiums internationale program (Udskudt fra sidste møde). 

På bestyrelsesmødet i juni blev besluttet en temadrøftelse af vort internationale arbejde, så vi får overblik 

over området og bliver klædt på til en fremtidig strategifastlæggelse. Punktet er udskudt fra oktobermødet.  

Bilag 8: Støvring Gymnasiums internationale program.  

8. Siden sidst.  

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

Gymnasium på 6 klasser, klasseloftet gælder for dette skoleår.  

De politiske intentioner om et nyt fordelingssystem i Danmark er midlertidigt sat på pause. Det 

betyder, at fordelingen i foråret 2021 kommer til at foregå efter den nuværende model.  

Vi har indberettet til Region Nordjylland, at Støvring Gymnasium ønsker at fastholde de 7 klasser, jf. 

bestyrelsesmøde i juni. Dette er begrundet med, at vi de senere år ikke har kunne rumme alle 

ansøgere i 6 klasser og vi ønsker at kunne optage de ansøgere, der bor i vort lokaleområde. 

 Elevtallet i 1.g er på 169 elever, vores kapacitet er 168. Imidlertid er klasserne i år skævt fordelt på 

elevtal, desværre vælger eleverne ikke studieretninger i ”klumper på 28”. Elevtallet går fra 15 

elever til 32 elever i de 6 klasser.  
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9. Eventuelt, herunder at vi skal sige tak til Julie Frisgaard Pedersen, der stopper som 

elevrådsformand pr. 1. januar 2021 og som derfor har sit sidste bestyrelsesmøde. Julie har været 

medlem af bestyrelsen i 2 år.  

 

Kirsten Suhr Bundgaard , bestyrelsesformand         Jens Nielsen, rektor 

 

3



Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 22. oktober 2020, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Tilstede: Kirsten Bundgaard, Steen Madsen, Charlotte Horn, Jens Nielsen, Peter Hansen, Malene Gram, Julie 

Frisgaard Pedersen, Marie Bager, Lene Aalestrup, Brith Lund Jørgensen, Jytte Merete Knudsen 

Susan Vonsild deltog i punkt 1.  

Carina Barrett deltog i punkt 4 og 5. 

Kirsten Bundgaard bød velkommen til mødet 

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.  

Kirsten Bundgaard bød specielt velkommen til Brith Lund Jørgensen, som kort introducerede sig 

selv. 

Kirsten Bundgaard takkede Susan Vonsild for arbejdet i Støvring Gymnasiums bestyrelsen gennem 

en lang årrække. Kirsten fremhævede især Susans store engagement i at styrke elevernes dannelse, 

kultur og internationale udsyn. 

Susan takkede for samarbejdet gennem de 13 år, hvor hun har været bestyrelsesmedlem. Susan gav 

udtryk for, at bestyrelsen har været involveret i mange meget forskelligartede forhold. F.eks. har vi 

været gennem mange bygningsmæssige renoveringer, og vi har arbejdet med det strategiske i 

forskellige sammenhænge. Samarbejdet med og om eleverne fandt Susan havde været meget 

givende, og det samarbejde er kendetegnende for skolen. Susan vil meget gerne bevare tilknytning 

til gymnasiet. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Dagsordenen blev fastlagt, og referatet blev underskrevet. 

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.  

Julie og Marie forklarede, at vi er en skole, hvor vi har haft meget fokus på aktiviteter og også på at være 

sammen i mange forskellige sammenhænge. Vi har i elevrådet ligget noget stille i en periode, men nu er vi 

begyndt at se på hvilke aktiviteter, som kan laves virtuelt, eller som kan lade sig udvikle under de 

nuværende rammer. F.eks. har vi udvidet suit-up dagen til en uge, hvor man den første dag kommer i nattøj, 

og så udvikler det sig. 

Det kan være en udfordring over for 1.g elever at videregive kultur, når hele forklaringen af skolehverdagen 

bliver en række af måskeer, fordi vi ikke ved, hvad der kan lade sig gøre. 

Fra lærersiden blev det forklaret, at det er forskelligt fra lærer til lærer, hvordan corona periden er blevet 

oplevet. Før sommerferien var det jo kun 3g elever, der var i skole, og det betød, at lærere, der havde 

mange 3g klasser, var her en del fysisk, selv om undervisningen foregik på en anden måde med klasserne 

spredt i 2 eller 3 lokaler, og i den periode var lærere, som ikke havde 3.g klasser, fortsat ikke på skolen. 

Bilag 1
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Eleverne har forskudt spisefrikvarter, hvilket kan give udfordringer. 2g. klasserne har ikke været fysisk i 

gymnasiet så længe, og derfor er de ikke så skolevante. 

For lærerne er det meget forskelligt, man har forskellige syn på corona, og der er forskel på eleverne – nogle 

har en gang imellem brug for et kram. 

Steen savnede i den grad samvær med især eleverne og med kollegerne ved den virtuelle undervisning. Han 

finder, at den virtuelle undervisning bliver en fattig erstatning for samværet om undervisningen. De 

begrænsninger, der er i hverdagen nu, hvor vi kan være sammen, er til at overkomme. Men han er især ked 

af, at vores elever kommer til at gå glip af oplevelser pgra de begrænsninger, som coronaen sætter. 

Jytte forklarede kort, at Rune i foråret gjorde et stort arbejde med at sætte sig ind i regler og anbefalinger, 

og at han på det tidspunkt lagde rammerne for afstand og afspritning, som vi nu arbejder videre med. Vi har 

i september og oktober i et par omgange overfor eleverne sat fornyet fokus på at tage anbefalingerne 

alvorligt, for at vi kan blive ved med at være fysisk sammen. Der har i denne uge været to tilfælde blandt 

elever på skolen, men vi har ingen grund til at tro, at medarbejdere på skolen kan være blevet smittet, da de 

smittede elever ikke har været i skole efter efterårsferien.  

Kirsten redegjorde for sin involvering i arbejdet med ledelsen og for arbejdsfordelingen mellem Jens, Jytte, 

Svend og Drees nu og fremover i lyset af Jens fraværsperiode. Det blev også udtrykt, at det er særdeles 

vigtigt, at vi passer på hinanden og giver plads. 

 

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.  

Jens Nielsen gjorde rede for, at kvartalsregnskabet viser et overskud på ca. 1. mio kr i forhold til budgettet. 

Det fremkommer på baggrund af mindre elevfrafald, og tilskud til forskellige aktiviteter, hvor vi formentlig 

kommer til at sende uforbrugte midler tilbage. Der er også færre elev- og undervisningsaktiviteter, specielt 

pgra coronasituationen, hvilket er med til at give det mindre forbrug. 

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.  

Jens redegjorde for bilagets tilblivelse.  

Kirsten bad om, at bestyrelsen kom med kommentarer til daglig ledelse til budgettet, så det muligvis kunne 

påvirkes. 

Steen gav udtryk for, at lærerne gerne vil have mulighed for at påvirke, hvad vi prioriterer, og det er også på 

dagsordenen, at lærerne gerne vil have fokus på, at midlerne bliver brugt på det væsentlige, og derfor 

mener Steen, at der bør flyttes midler fra drift og til undervisningens gennemførelse. 

Bilag 1
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Steen mener derudover, at man skal skelne mellem nice to have og need to have. Steen argumenterede for, 

at der sættes færre midler af til bygning, f.eks. til baderum, hvorimod Steen talte for, at undervisningens 

gennemførelse prioriteres, at der generelt lægges mere luft i timeregnskab, at der sættes ressourcer af til 

sårbare unge, og at der sættes midler af til at udvikle undervisning.  

Steen foreslog konkret, at der flyttes midler væk fra udvendig- og indvendig vedligeholdelse, f.eks. i 

størrelsesordenen 10 eller 15%. Baggrunden er, at de bygningsmæssige rammer er i orden, men kollegers 

arbejdsforhold er ikke i samme stand. 

Brith spurgte til, hvad baggrunden for budgettet er. Har man konkrete vedligeholdelses projekter, når der 

budgetteres. 

Jens forklarede, at pedellen er med til prioriteringer af vedligeholdelse, og at der er en række konkrete 

ønsker: renovering af badeforhold i idræt, renovering af tag på idrætshallen og fjernelse eller omlægning af 

multibanen udenfor. 

Charlotte ønskede opmærksomhed på, at der er eksempler på, at der er blevet indkøbt ting, som 

efterfølgende er blevet deponeret væk, og hun fandt, at selv om det er mindre forhold, er det 

uhensigtsmæssigt.  

Peter gav udtryk for, at det er vigtigt at diskutere, hvordan der prioriteres. Og han er meget interesseret i at 

finde ud af, hvordan folk har det, og hvad der er behov for. 

Brith mente, at det lød spændende med nogle puljer, som man kan søge med input fra forskellige 

medarbejdergrupper. Og Lene mente også, at det er en fornuftig at lægge en pulje ind, som man kan søge.  

Steen understregede, at han mener, at der ikke er nogen steder, hvor man har som mål at bruge unødige 

midler. Men som underviser må vi hele tiden prioritere, og derfor synes han, at det skal gælde hele vejen 

rundt. 

Jens forklarede, at vi også hele tiden skal prioritere indenfor undervisningens gennemførelse f.eks. vores 

studieretningsoprettelse, og det er et aktivt valg, at vi skal have en bred palette, og derfor er der også 

oprettet studieretninger med et lille elevantal. 

Steen understregede ønsket om at fjerne arbejdsopgaver fra nogle, der er udsat for et særligt pres.  

Kirsten konkluderede, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges et forslag til investeringsbudget, som 

går frem til 2025, og som gør rede for større investeringer og vedligeholdelse, der ligger på 

bygningsområdet i perioden. 

Ligeledes skal der fremlægges et forslag til budgetproces. Samarbejdsudvalget skal involveres i 

tilvejebringelsen af forslaget til budgetproces og i udarbejdelsen af budget 2021 og overslag 2022. Endelig 

skal budgettet også fremover behandles indledende ved det første efterårsmøde i 2021.  

Kirsten tilkendegav, at hun har hørt, at der er et ønske om, at der skabes luft i budgettet 2021, en luft som 

ønskes prioriteret til yderligere midler til undervisningsaktiviteter, elevernes trivsel (sårbarhed) og udvikling 

af undervisningen. Daglig ledelse skal derfor se på, om der kan foretages en omprioritering af midler fra 

bygning til undervisning for budgettet 2021. 

Bilag 3: Godkendt budget for 2020 og udkast 2021. 

Bilag 4: Noter til budget.  

Bilag 1
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6. Resultatløn. 

Bilag 5: forslag til resultatlønskontrakt. 

Under punktet faglig og pædagogisk udvikling foreslog Charlotte, at der bliver skrevet ind, at der skal ske en 

drøftelse af prøveformen i AP ind med henblik på, at formen på prøven udvikles henimod, at det bliver en 

samlet skriftlig prøve afviklet samtidig i hallen for alle elever. 

Jytte svarede, at det er et velkendt ønske, som er svært at gennemføre, fordi det vil lægge beslag på hallen i 

flere dage, og vi har i forvejen for lidt halkapacitet til idræt. Det er hovedårsagen til, at det ikke allerede er 

implementeret.  

Kirsten vurderede, at forslaget ikke hører hjemme i konceptet for resultatlønskontrakten. Det lyder derimod 

mere som en uenighed mellem medarbejdere og ledelse, som skal drøftes og løses i den daglige dialog 

mellem medarbejdere og ledelse på skolen. 

Der kom forslag til, at der indskrives, at der senest maj 21 skal gennemføres en strategiproces og laves en 

ny strategi for skolen. 

 

Punkt 7, 8 og 9 udskydes til senere møde 

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 

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.  

Bilag 1
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10. Eventuelt. 

Til decembermødet skal punkterne 7 og 8 samt budgettet være på dagsordenen, og vi forventer, at der ikke 

er tid til yderligere. Det forventes, at der til punktet vedr. ny strategi ligger et forslag til tids- og procesplan 

for udvikling af den nye strategi fra daglig ledelse til drøftelse. 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 

 

Bilag 1
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Vedligeholdelsesplan 2021-25

Emne Pris Tidspunkt Kommentarer

Persienne-udskiftning 363.000 2021-22 Man kan ikke få reservedele 

længere og persiennerne er 

begyndt at gå i stykker. Planen 

er at tage 

adminstrationsgangen og 

lærerværelset/lærerforberede

lse i starten af 2021 (72.000 

kr.) og så bruge de gamle til 

reservedele til resten. Resten 

udskiftes i løbet af 2021-22.

Renovering af elevbad og 

omklædning.

300.000 (estimat) 2021  "Bruse-båse" i pige-

omklædning, skillevægge i 

drenge-omklædning. 

Lydisolering. Flere lamper. På 

sigt kan en mere 

gennemgribende renovering 

komme på tale.

Energimærkning af Gymnasiet ca.30.000 2021 Lovpligtigt.

Multibanen på sportsbanen  2021

Overfladebelægningen 

smuldrer, hvilket gør den farlig 

at bruge. Derudover er der 

grundlæggenede 

konstruktionsfejl, som gør, at 

der ligger vand på den. Det er 

ikke endelig besluttet, om den 

skal renoveres eller fjernes. 

Økonomisk vil en fjernelse 

koste 100.000 (estimat; tilbud 

følger i næste uge) + 

etablering af f.eks. græs. En 

renovering vil koste min. 

250.000.

Maling af klasselokaler 5.500 pr. lokale 2021-22 Lokaler males hvert 10. år.

Maling af kontorer 2022-23

Maling af gangareal (den blå 

væg på 1.sal)

2022-23

CTS-anlæg 650.000 (estimat) 2022 Soft- og hardware udløber. 

Mangler derudover opsætning 

af 1.sal og Hal.

Bilag 2 
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Tæpper i fællesareal og 1.sal 2022-23 De er slidte og skal helst 

udskiftes på en gang, da der 

ikke garanti for supplement.

Nyt tag på del af hallen (over 

omklædningsrum)

2022-25 Taget er slidt og vil blive utæt 

på et tidspunkt (taget på 

resten af hallen blev skiftet for 

nogle år siden). Prisen kan 

blive så høj, at det skal 

lånefinansieres.

Udskiftning af fliser på gangstier 

og kørevej

Løbende

Tjek af kloaksystem Løbende

Der har ikke de seneste år 

været behov for større 

reperationer og slet ikke, hvor 

man skal grave ned til de store 

udendørs rør. Når der bliver 

behov for det, vil det dog 

medføre en meget stor udgift. 

Rørene er jo 40  år gamle.

Brandvarslingssystem 400.000 Gør det bl.a. muligt at blive 

varslet om brand på skolen på 

et tidspunkt, hvor der ikke er 

nogen på skolen (Weekends, 

ferier mv.). En sådan mulighed 

eksisterer ikke nu.

Blødgøringsanlæg (vand) 30.000

Forhindrer kalk i rørene. 

Virkning undersøges pt.

Ude-undervisningsprojekt  Et par overdækkede områder, 

hvor der kan undervises 

"udendørs"

Renovering af Tekøkken ved 

lærerværelse

65.000 + 

hvidevarer  

Udnytte pladsen bedre.

Bilag 2 
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Realiseret 2018 Realiseret 2019
Godkendt budget 

2020
Udkast 
2021

Udkast 
2022

A OMSÆTNING

1 Statstilskud -40.927.341 -38.791.301 -38.550.000 -38.700.000 -39.200.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter -1.638.379 -1.784.401 -1.810.000 -1.867.000 -1.694.000
A OMSÆTNING I ALT -42.565.720 -40.575.702 -40.360.000 -40.567.000 -40.894.000

B DRIFTSOMKOSTNINGER

3 Undervisningens gennemførelse 30.096.950 28.834.155 28.687.000 29.502.000 30.052.000
4 Markedsføring 105.815 120.191 100.000 100.000 100.000
5 Ledelse og administration 4.592.603 4.443.225 4.389.000 4.365.000 4.409.000
7 Bygningsdrift 6.575.465 6.201.776 6.453.000 6.290.000 6.217.000
8 Aktiviteter med særlige tilskud 80.747 106.136 77.000 122.000 95.000

B DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT 41.451.580 39.705.483 39.706.000 40.379.000 40.873.000

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE 
OG EKSTRAORDINÆRE POSTER -1.114.140 -870.219 -654.000 -188.000 -21.000

C FINANSIELLE POSTER

10 Finansielle indtægter -37 -162 0 0 0
11 Finansielle omkostninger 824.333 1.191.041 454.000 438.000 421.000
C FINANSIELLE POSTER I ALT 824.296 1.190.879 454.000 438.000 421.000

DRIFTSRESULTAT FØR 
EKSTRAORDINÆRE POSTER -289.844 320.660 -200.000 250.000 400.000

D EKSTRAORDINÆRE POSTER

12 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0
13 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 0 0
D EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT 0 0 0 0 0

X ÅRETS RESULTAT: -289.844 320.660 -200.000 250.000 400.000
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4/12-2020 CB 
 
 
 
OPLÆG  
 
Budgetudkast 2021 
 
 
Note 1 Statstilskud: 38.700 t.kr. 
 
Heraf pædagogikum 293 t.kr.  
Heraf bygningstaxameter 3.711 t.kr. 
Heraf fællesudgiftstilskud og grundtilskud 6.677 t.kr. 
 
Finanslovsforslag 2021 af august 2020: 

- Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021, dvs. 0,8% på alm. taxameter og 
regulering på -0,3% på bygningstaksten med udgangspunkt i anlægsindekset 

- Reduktion på 0,7% af fællesudgiftstaxameteret grundet indkøbsprogrammets fase 14 
- Reduktion på 0,2% af bygningstaxameteret grundet aftale om bedre veje til uddannelse 
- Varslet besparelse på markedsføringsudgifter – omfang ukendt – afvent endelig finanslov 
- Henvisningstaxameter ved omvalg fra STX til erhvervsuddannelse i løbet af det første år 

 
Der er i budgettet taget højde for 6 spor. 
 
Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2021, forslag af d. 31/8-2020, 
finanslovskonto 20.42.02. 
 
Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 1g elever fra august 2021 og fremskrevet 2g og 
3g = i alt 483 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 3 på 
hver årgang). 
 
Der er ikke budgetteret med brobyggere, intro og særlige tilskud i lighed med tidligere års 
budgethåndtering. 
 
Elevtal 2020 er grundlagsårselevtal for 2021, i alt 487,59 årselever. Dette tal bruges til beregning af 
bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2021.   
Der er optalt 169 1 g. elever (60 dage efter skolestart + efterårsferie dvs. 10. november 2020). Da 
der kun opnås tilskud på klassekvotient på 28, budgetteres der derfor med de 168.      
  
Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.867 t.kr.  
 
Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr.  
Driftstilskud til halleje 150 t.kr.  
Egenbetalinger fra elever 250 t.kr. 
SPS 75 t.kr. 
Tilsyn mm i alt 65 t.kr. (efter skøn på tilsyn af 4) 
 
Projekter 327 t.kr.:  
De 250 t.kr. er vedr. Novo Nordisk og projektet løber over 2 år (perioden maj 2020 til maj 2022) og 
besluttet budgetteret med 50% i 2020 og 50% i 2021. 
 
De 77 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er 
besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. 
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Note 3 Undervisningens gennemførelse: 29.502 t.kr. 
 
Løn for 2021 er beregnet med 40,94 fuldtid frem til sommerferien og 41,34 fuldtid efter 
sommerferien. Lønnen er tilpasset med både kendte og forudsatte justeringer til dato. Heri 
endvidere løntimer vedr. Erasmus+ og Novo Nordisk projekt.  
 
Kendte/forudsatte justeringer: 
Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%. 
0,75% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21. 
Effekt af lokallønregulering iværksat fra 2020  
Timejustering 
Ny pædagogikum kandidat sommer 2021 
Ekstra vedr. barsel  
Ekstra vedr. sygdom  
Betaling af 6. ferieuge til enkelte medarbejdere 
Refusioner fra barselsfond og kommuner (sygdom mm.) 200 t.kr. 
 
Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.772 t.kr.  
 
Censorudgifter (inkl. udligning) 250 t.kr.  
Undervisningsmidler 500 t.kr. 
Elevaktiviteter (studieture, ekskursioner, events) 500 t.kr. 
Abonnementer (bredbånd, aviser, Koda, licenser, bibliotek, Office, studieparat) 210 t.kr. 
Fødevarer (frugtordning, mødeforplejning, sidste skoledag/dimission, eksamensforplejning, mad 
t/hytteture, udvekslingsbesøg, lektiecafé mm) 225 t.kr.    
Kompetenceudvikling (kursusafgift) 110 t.kr.  
Psykologordning 155 t.kr. 
Copydan 240 t.kr. 
Køb IT-varer 215 t.kr. 
Øvrige udgifter til undervisning 325 t.kr.  
 
Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførsel 2.730 t.kr. 
 
Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.   
 
Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. 
 
Note 5 Ledelse og adm. 4.365 t.kr.  
 
Løn for ledelse er beregnet med 1,67 fuldtid 
Øvrig adm. 2,62 fuldtid 
Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%. 
0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21. 
 
Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.995 t.kr.  
 
IT-fællesskab (jf. kalkule fra fordelingsbudget 2021) 675 t.kr.  
Abonnementer (hosting Økonomistyrelsen, SD, Lectio, IMS, Danske Gymnasier mm.) 375 t.kr. 
Revision (inkl. pristalsregl.) 94 t.kr.  
Copydan 35 t.kr. 
Kompetenceudvikling 59 t.kr. 
Øvrige udgifter vedr. adm. 132 t.kr.  
 
Samlede øvrige omkostninger til ledelse og administration 1.370 t.kr. 
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Note 7 Bygningsdrift: 6.290 t.kr.   
 
Løn for pedeller og flexjobbere er beregnet med 2,97 fuldtid, løn 1.518 t.kr.  
Rengøring 3,4 fuldtid, løn 1.082 t.kr. 
Kantine 1,95 fuldtid, løn 684 t.kr. 
Overenskomstmæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78% 
0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21 
Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 320 t.kr. 
 
Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.964 t.kr.  
 
Afskrivninger 728 t.kr.  
Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.  
Energi og forsyning 520 t.kr.  
Rengøringsartikler 152 t.kr. (opjusteret en smule grundet COVID-19) 
Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 983 t.kr.  
Inventar 250 t.kr. 
Kantineindkøb 600 t.kr.  
Øvrige udgifter bygningsdrift (kørsel, arbejdstøj, renovation og abonnementer på 
alarm/elevator/brand) m.m. 93 t.kr. 
 
Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.326 t.kr. 
 
  
Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 122 t.kr. 
 
Udstyr, materialer, rejseomkostninger m.m.  
 
De 77 t.kr. er vedr. Novo Nordisk og projektet løber over 2 år (perioden maj 2020 til maj 2022) og 
besluttet budgetteret med 50% i 2020 og 50% i 2021.Beløbet er opgjort ud fra ”budget breakdown” 
jf. kontrakten. 
 
De 45 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er 
besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. Beløbet er opgjort ud fra en analyse 
af de omkostninger, der blev realiseret vedr. seneste Erasmus+-projekt. 
 
Note 10 Finansielle indtægter:  0 t.kr.   
 
Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.  
   
Note 11 Finansielle omkostninger: 438 t.kr.  
 
Prioritetsrente efter tilbagebetalingsprofil fra Realkredit Danmark.    
 
 
Årets resultat forventes at blive et underskud på 250 t.kr. 
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4/12-2020 CB 

 

 

OPLÆG  

 

Budgetudkast 2022 
 

 

Note 1 Statstilskud: 39.200 t.kr. 

 

Heraf pædagogikum 293 t.kr. 

Heraf bygningstaxameter 3.670 t.kr. 

Heraf fællesudgiftstilskud og grundtilskud 6.642 t.kr. 

 

Der er i budgettet taget højde for 6 spor. 

 

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2021, forslag af d. 31/8-2020, 

finanslovskonto 20.42.02. 

 

Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 1g elever fra august 2022 og fremskrevet 2g og 

3g fra budget 2021 = i alt 492 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever 

(fordelt med 3 i hver årgang). 

 

Der er ikke budgetteret med brobyggere, intro og særlige tilskud i lighed med tidligere års 

budgethåndtering. 

 

Budgetteret elevtal 2021 er grundlagsårselevtal for 2022, i alt 482,15 årselever. Dette tal bruges til 

beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2022.   

 

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.694 t.kr.  

 

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr. 

Driftstilskud til halleje 150 t.kr. 

Egenbetalinger fra elever 250 t.kr. 

SPS 75 t.kr. 

Tilsyn mm i alt 65 t.kr.  

 

Projekter 154 t.kr.:  

154 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er 

besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. 

 

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 30.052 t.kr. 

 

Løn for 2022 er videreført med samme antal årsværk som budget 2021  

Overenskomstmæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%  

Videreført 0,75% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat 

yderligere midler i 2022 

Refusioner fra barselsfond og kommuner 200 t.kr.  

 

Lønudgiften er budgetteret til i alt 27.247 t.kr.  

 

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførsel 2.805 t.kr. 

 

Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.   

 

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. 
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Note 5 Ledelse og adm. 4.409 t.kr.  

 

Løn for ledelse og administration er videreført med samme antal årsværk som budget 2021  

Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78% 

Videreført 0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat 

yderligere midler i 2022 

 

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.027 t.kr.  

 

Samlede øvrige omkostninger til ledelse og administration 1.382 t.kr. 

 

Note 7 Bygningsdrift: 6.217 t.kr.   

 

Løn for pedeller, flexjobbere, rengøring og kantine er videreført med samme antal årsværk som 

budget 2021 

Overenskomstmæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%  

Videreført 0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat 

yderligere midler i 2022 

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 320 t.kr. 

 

Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.967 t.kr.  

 

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.250 t.kr. 

 

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 95 t.kr. 

 

Udstyr, materialer, rejseomkostninger m.m.  

95 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er 

besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. Beløbet er opgjort ud fra en analyse 

af de omkostninger, der blev realiseret vedr. seneste Erasmus+-projekt. 

 

  

Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.   

 

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.  

   

Note 11 Finansielle omkostninger: 421 t.kr.  

Prioritetsrente.    

 

 

Årets resultat forventes at blive et underskud på 400 t.kr. 
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Forslag til budgetproces     november20/JK 

 

På bestyrelsesmødet d. 22.10.20 blev det besluttet, at der på bestyrelsesmødet i december 20 skal 

fremlægges et forslag til budgetproces, som samarbejdsudvalget/MIO har været involveret i 

tilvejebringelsen af.  

Der udarbejdes et første budgetudkast for det kommende år, og der udarbejdes budgetoverslag for det 

næstfølgende år i august til behandling på bestyrelsen for Støvring Gymnasiums møde hvert år i september. 

Budgetudkast og -overslag præsenteres indenfor 1-2 uger før det pågældende bestyrelsesmøde i MIO, og 

MIO har mulighed for at komme med kommentarer.  

Bestyrelsen for Støvring Gymnasium behandler indledende budgetudkast og budgetoverslag for de 

kommende år på bestyrelsens møde i september. 

Der udarbejdes justeret budget for det kommende år og budgetoverslag for det følgende år, som 

behandles på bestyrelsen for Støvring Gymnasiums møde hvert år i december. Budgettet og 

budgetoverslag for det følgende år præsenteres indenfor 1-2 uger før det pågældende bestyrelsesmøde i 

MIO, og MIO har mulighed for at komme med kommentarer.  

Bestyrelsen for Støvring Gymnasium tager beslutning om budgettet. 

 

Procedure for et givet år 

August  Rektor foranlediger, at der udarbejdes udkast til budget for det kommende år 
og budgetoverslag for det næstfølgende år 

Ultimo august el. primo 
september 

Budgetudkastet og budgetoverslaget præsenteres i MIO.  
 

September Bestyrelsen for Støvring Gymnasium forelægges og behandler budgetudkast 
og budgetoverslag 

November Rektor foranlediger, at der udarbejdes justeret budgetudkast for det 
kommende år og justeret budgetoverslag for det næstfølgende år til 
fremlæggelse i MIO 

November Justeret budgetudkast og budgetoverslag præsenteres i MIO.  

December Bestyrelsen beslutter budget for det kommende år 
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Finansiel strategi for Støvring Gymnasium 
 
Den selvejende institution Støvring Gymnasium er økonomisk ansvarlig og sikrer, at gymnasiet ikke 
påtager sig unødvendige finansielle risici. Nærværende finansielle strategi fastlægger de 
overordnede rammer for gymnasiets risikostyring.  
Gymnasiets målsætning er at uddanne dygtige unge med henblik på videre uddannelse. 
Gymnasiets finansiering tilvejebringes via statslige midler, og den finansielle strategi må derfor 
afspejle et ønske om at forrente egenkapital og likviditet bedst muligt under hensyntagen til 
minimal risiko. 
 
Likviditetsstyring 

 Gymnasiet skal sikre, at der til enhver tid er likvider nok til løbende at betale forfaldne 
renter, afdrage på gæld og honorere øvrige kortsigtede forpligtelser. Likviditeten skal som 
minimum afspejle den månedlige bruttolønsudgift, således at der kan udbetales løn til 
medarbejdere; også hvis et tilskud fra ministeriet bliver forsinket hen over et månedsskifte. 

 Eventuel overskydende likviditet placeres sikkert i Danske Bank SKB (Statens 
koncernbetalinger). 

 Gymnasiet skal have så forudsigelige og faste renter som muligt, hvorved 
budgetsikkerheden bliver stor. 

 
Låntagning og omlægning 

 Enhver indgåelse af finansielle aftaler skal være velovervejet og substantielt begrundet. 

 Gymnasiets finansieringsstruktur skal være så enkel som mulig, hvilket indebærer at 
finansielle produkter som f.eks. renteswap, lån i udenlandsk valuta og rentelofter bør 
undgås. 

 Der anvendes ikke afdragsfrihed i gymnasiets finansielle aftaler. 

 Det vurderes kontinuerligt, hvorvidt der er basis for at omlægge realkreditlån under 
hensyntagen til ovennævnte. 

 
Styring og overvågning af den finansielle risiko 

 Mindst én gang årligt vurderer gymnasiets rektor, hvorvidt finansieringsstrukturen 
understøtter gymnasiets langsigtede finansielle behov og om den påvirker de 
regnskabsmæssige nøgletal. 

 Med jævne mellemrum vurderes det, om det er hensigtsmæssigt at ændre eller justere 
finansieringsaftalerne. 

 Alle de valg, der træffes med hensyn til finansieringsaftaler, dokumenteres skriftligt. 
 
Strategien revurderes af den samlede bestyrelse ved indledningen af hver ny bestyrelsesperiode. 
 

(Tiltrådt på bestyrelsesmødet december 2020) 
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Forslag til strategiproces for tilvejebringelse af strategi for perioden 2021-2025 for Støvring Gymnasium. 

Rammen for strategiprocessen er en tid med corona, hvorfor et strategiseminar, som vi tidligere har set 

med deltagelse af en lang række interessenter: Bestyrelse, alle ansatte og hele elevrådet, vurderes ikke at 

kunne finde sted. 

Det foreslås at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, hvis hovedopgave er at være tovholder og skrivegruppe 

i processen. 

Arbejdsgruppen består af 7 personer. Den forkortes SAG 

Medlemmer af SAG kan være lærernes tillidsmand, de to arbejdsmiljørepræsentanter, formand for 

pædagogisk råd og tre personer fra ledelsen.  

 

Arbejdsgruppen skal interviewe repræsentanter for alle interessenter: 

Elever 

Lærere 

Rengøringspersonale, kantine, pedeller og kontorpersonale 

Ledelse 

Bestyrelsen eller bestyrelsen kommer med input på bestyrelsesmøde 

 

Kommissorium for arbejdsgruppen, SAG 

SAG skal komme med forslag til opbygning af strategien til ledelsen, som beslutter den endelig opbygning  

SAG skal udarbejde en spørgeramme til interview af de forskellige interessenter 

SAG skal interviewe repræsentanter for interessenterne 

SAG skal beskrive hovedsynspunkter og konklusioner fra interviews 

SAG skal på baggrund af ovenstående og egen holdning udarbejde et udkast til strategi til ledelsen, der 

færdiggør udkastet til strategi til præsentation i PR, MIO og på bestyrelsens møde i marts 21 

 

SAG skal arbejde videre med bestyrelsens input til strategien fra bestyrelsesmødet i marts 21 i forslag til 

strategi, og dermed udarbejde et revideret udkast til strategi til ledelsen. Ledelsen udarbejder revideret 

udkast til strategi til præsentation i MIO og på bestyrelsens møde i juni.  

 

Bestyrelsen beslutter Strategi 21-25. 

 

Jytte Merete Knudsen 
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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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