
 

 

Bilag 1  

 

Kvartalsrapport 2, 2022  

 

Sagsfremstilling  

I budgettet for 1. halvår 2022 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 3.586.518,-. Det samlede 

driftsresultat blev på kr. 666.849,-, svarende til en negativ afvigelse på kr. 2.919.669,-.  

Generelt har første halvår været præget af vigende optagelsestal, der har betydet 82 færre 

årskursister i perioden, fordelt med 57 årskursister færre i Gymnasieafdelingen (-7,6%) og 25 færre 

årskursister i AVU-afdelingen (-14,8%). Nedgangen i de almene AVU-tilrettelæggelser er på 19 

kursister (-12,8%). 

Indtægter 

Som en konsekvens af det faldende antal årskursister er indtægter hidrørende fra undervisning ca. 

kr. 5 mio. mindre end budgetteret, fordelt med en mindreindtægt i Gymnasieafdelingen på ca. kr. 

3,3 mio. og en mindreindtægt i AVU-afdelingen på ca. kr. 1,7 mio. 

Indtægterne i Serviceafdelingen er samlet set ca. kr. 0,5 mio. under budgetteret, der hidrører fra 

færre taxameterindtægter grundet færre årskursister og mindre omsætning i kantinen grundet Covid-

19 påvirkning i starten af året. 

Udgifter 

Lønomkostningerne er samlet set kr. 2,3 mio. mindre end budgetteret. Det har ikke været muligt at 

tilpasse lønomkostningerne i samme grad som nedgangen i antallet af årskursister, dels fordi en del 

af nedgangen er færre kursister på holdene og dels fordi enkelte hold først blev nedlagt primo 

januar. Mindreforbruget er på ca. kr. 1,1 mio. i Gymnasieafdelingen og ca. kr. 1,2 mio. i AVU-

afdelingen. Øvrige undervisningsrelaterede omkostninger er på det budgetterede niveau. 

I Serviceafdelingen har lønudgiften været på det budgetterede niveau, mens der på øvrige 

driftsudgifter har været et mindreforbrug på ca. kr. 0,3 mio. På bygningsområdet har der været 

ekstra omkostninger til især el, men for nuværende har det været muligt at reducere i andre 

driftsomkostninger, så de samlede udgifter til bygningsområdet ligger en smule under det 

budgetterede niveau. 

Efteråret 2022 er stadigt præget af vigende søgetal og på den baggrund har både 

Gymnasieafdelingen og AVU-afdelingen forsøgt at tilpasse lønomkostningerne til et lavere 

aktivitetsniveau. For Gymnasieafdelingens vedkommende primært ved naturlig afgang, nedsat tid 



 

 

og ved ikke at genansætte løst ansatte. For AVU-afdelingens vedkommende har det yderligere 

været nødvendigt at varsle to medarbejdere til opsigelse og en medarbejder varslet ned i tid. 

Samlet set vurderes det at efterårets resultat også vil ligge under det budgetterede niveau og årets 

samlede resultat derfor vil være et underskud, formentlig i størrelsesordenen kr. 1,5-2 mio.  

På baggrund af ovenstående følger ledelsen fortsat økonomien og herunder likviditeten tæt. 

 

Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten 

 

 


