
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

26. marts 2021, kl. 14.00 – ca. 15.00 

Mødet bliver virtuelt, afholdes på Teams. 

 

Revisor Line Borregaard, PWC, deltager i punkt 2. 

Regnskabsansvarlig Carina Barrett, SGY, deltager i punkt 2 og punkt 3.  

 

1. Fastlæggelse af dagsorden og godkendelse af referat. 

Bilag 1: Referat fra mødet d. 9.12.21.  

2. Årsrapport 2020 

Bilag 2: Årsrapport for 2020 

Bilag 3: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020.   

Bilag 4: Udkast til bestyrelsestjekliste og stillingtagen.  

Årets resultat:  

Årets resultat viser et underskud på 300 t.kr. mod budgetteret et overskud på 200 t.kr.  

Der var budgetteret med indtægt på 40.360 t.kr. og indtægten blev på 40.500 t. kr.  

De største afvigelser i forhold til budget for 2020 vedrører ledelse/administration med et merforbrug på 

324 t.kr. og på bygningsdriften et merforbrug på 151 t.kr. I ledelse/administration har der været sygdom, 

vikardækning, merarbejde samt nyansættelse. På bygningsdriften har der bl.a. været behov for indkøb af 

værnemidler og ekstra rengøring grundet COVID-19.  

På undervisningen er der blot et merforbrug på 49 t.kr. Den dækker imidlertid over en teknisk merudgift 

vedrørende en ændret regnskabspraksis i forbindelse med den nye ferielov på 217 t. kr. Omvendt er en 

række planlagte elevaktiviteter blevet udskudt og censoromkostninger er reduceret grundet COVID-19.  

Væsentlige bemærkninger 

I revisionsprotokollatet er anført to forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger:  

Note 78 – 79: Klasseloftet på 168 i 1.g er blevet overskredet med 1 elev.  

Note 104 - 105: Resultatlønskontrakt for rektor udmøntes med 100% 

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen.  

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er nu samlet i et dokument, da bestyrelsen i forbindelse 

med godkendelsen af årsrapporten skal tage stilling til begge dokumenter. 

Bestyrelsestjeklisten er et hjælpeværktøj til bestyrelsen. Tjeklisten oplister de forhold som det enkelte 

bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden årsrapporten godkendes. 



I bestyrelsens stillingtagen skal bestyrelsen kommentere på, hvordan bestyrelsen forholder sig til alle 

revisors kritiske eller væsentlige bemærkninger. 

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden, og det skal 

anføres, hvilket dato bestyrelsestjeklisten er gennemgået af den samlede bestyrelse. 

3. Tilpasset budget 2021 og skitse til budget 2022.  

Bilag 5: Budget 2021 med endelig Finanslov dec. 20 

Bilag 6:  Forklaring til budget 2021 

Bilag 7: Forklaring til budget 2022. 

Det udkast, der blev præsenteret for Bestyrelsen primo december, var opstillet efter Finanslovsforslaget. På 

den endelige Finanslov vedtaget midt december fik vi tildelt yderligere 700 t.kr., som hermed er 

indarbejdet. 

Derudover er der også foretaget tilpasning med følgende: 

Ny OK-aftale 21 vedtaget 6. februar 2021 

Ingen kantinedrift i januar og februar 

Mindre justering på administration vedr. telefon og porto/gebyrer 

Opjustering af bygningsdrift (vedligehold og inventar) til 2020-niveau. 

Der er ikke indarbejdet justering af forventet elevtal for kommende 1.g-årgang.  

 

Budgetteret resultat for 2021 0 t.kr. og for 2022 underskud på 250 t.kr. 

 

4. Lukket punkt. 

 

5. Status på valg af formandskab til elevrådet.  

 

Normalt skifter elevrådet formandskab ved jul. I år har dette valg været udskudt. I skrivende stund har alle 

klasser incl. 1.g-klasserne valgt to til elevrådet. Der har været efterlyst kandidater til posten som 

elevrådsformand på Støvring Gymnasium. Marie Bager, 2c og nuværende næstformand stiller op. Ikke 

andre kandidater har meldt sig, så Marie overtager formandskabet efter Julie  

Marie overtager formandsposten formelt efter bestyrelsesmødet 26.3.2021. På næste elevrådsmøde, der 

afholdes umiddelbart efter påske (virtuelt eller fysisk), vil der blive valgt en næstformand.  

Formand og næstformand er medlemmer af bestyrelsen.  

 

6. Siden sidst.  

 

 Status på søgetal og elevfordeling i Nordjylland. 

 

Bilag 8. Oversigt over antal ansøgere fordelt på afleverende skoler. 

 

Søgetallet for optagelse på Støvring Gymnasium august 2021 er i år på 150 elever. Dette er det laveste tal i 

mange år. Oversigt over de sidste 10 år vedlagt.  

Vi har undersøgt grunden, det viser sig at eleverne i langt højere grad end tidligere vælger 10. klasse, på 

folkeskolen eller på efterskole.  



Støvring Gymnasium har fået mulighed for at hæve kapaciteten til 7 klasser i 1.g, det er derfor naturligvis 

ærgerligt, at netop i år er der et lavt søgetal. Men vi har grund til at tro, at eleverne kommer om et år efter 

et år på efterskole eller 10. klasse. Det giver god mening, at netop i år ønsker mange sig endnu et år i 

folkeskolen.  

  

 Status på genåbning af gymnasierne. 

 

Der er sker yderligere åbning efter påske. Vi har i øjeblikket ved Falck test af alle på skolen to gange om 

ugen. Efter påske skal elever og ansatte bruge ”selvtest”.  

 

Der er udmeldt et beløb på ca. 400 t.kr. til Støvring Gymnasium, pengene skal bruges på ”fagligt efterslæb” 

og ”trivsel”.  

 

Ledelsen vil på bestyrelsesmøde informere mere detaljeret om, hvilke muligheder vi ser frem mod 

afslutningen af skoleåret.  

 

7. Eventuelt.  

 

 

 

Kirsten Suhr Bundgaard 

bestyrelsesformand 

 

Jens Nielsen 

rektor 


