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Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første
klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2021/22

Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, som ud byder almengymnasial uddannelse

l. Angiv de 6 cifrede institutionsnummer og institutionsnavn i henhold til vedtægterne:
Institutionsnummer: 845012 Institutionsnavn: Støvring Gymnasium

2. Udfyldes, hvis institutionen anvender fravigelse efter § 11 i AGV-tilskudsbekendtgørelsen:

Afdelingsnummer: Afdelingsnavn:
3. Navn, tlf. nr. og e-mail for den person, der har praktiske kendskab til de indberettede oplysning:

Kontakt: Kst. rektor Jytte Merete Knudsen, tlf: 98373511, e-mail: jk@sgy.dk

Opgørelsen foretages på tælledagen på l. tælleperiode af l. skoleperiode (dvs. d. 60. undervisningsdag)
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Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m. v. til
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne herom i AGV-
instruksen.

i 10. Udfyldes, når institutionen har fraveget klasseloftet i henhold til AGV-tilskudsbekendtgørelsens §§ 11 - 14 og har udarbejdet
i en redegørelse herom.

Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen iht. de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

11. Anføres dato for bestyrelsens godkendelse af institutionens opgørelse af klassekvotienter.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d. 13. december 2021

12. Institutionens leder attesterer institutionens opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af gymnasiale
fuldtidsuddannelser ved angivelse af dato og underskrift.

Dato for institutionens leders underskrift:
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Underskrift af institutionens leder
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