
 

 

Bilag 1  

Punkt 5. Kvartalsrapport 2, 2020  

 

Sagsfremstilling  

I budgettet for 1. halvår 2020 forventedes, et samlet driftsresultat på kr. -1.190.269,-. Det samlede 

driftsresultat blev på kr. 5.673.223,-, svarende til en forbedring på kr. 6.868.492,-.  

Det samlede resultat efter feriepenge var forventet på -4.240.269,-. Det samlede resultat blev på kr. 

1.523.841,-, svarende til en forbedring på kr. 5.764.110,- 

Indtægter 

Den væsentligste årsag til forbedring er flere årskursister (56), primært i Gymnasieafdelingen (51 

årskursister) og i mindre grad i AVU afdelingen (5 årskursister). Der har dermed ikke været den 

budgetterede nedgang i antallet af årskursister i Gymnasieafdelingen i første halvår af 2020. På den 

baggrund er indtægterne fra undervisningen ca. kr. 4,1 mio. større end budgetteret. Indtægterne i 

Serviceafdelingen er positivt berørt af stigningen i antallet af GS kursister, men Serviceafdelingen 

har desværre haft et større tab i omsætningen i kantinen grundet nedlukning af skolen fra den 11. 

marts 2020 og frem til sommerferien. 

Udgifter 

Grundet nedlukningen er der en del periodeforskydning i både undervisningsafdelingerne og i 

Serviceafdelingen under øvrige omkostninger. Det er primært faggrupper, efteruddannelse, 

bygningsdrift, mv., hvor en stor del af omkostningerne ventes at blive anvendt i 2. halvår. 

Lønomkostninger ligger generelt lidt under det budgetterede niveau. 

Reguleret for periodeforskydninger forventer ledelsen, at det samlede resultat for 1. halvår 2020 

ligger over det forventede niveau med ca. kr. 4,0 mio.  

Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt krav om dispositionsbegrænsning, men det 

forventes at en dispositionsbegrænsning i 2020 vil være på ca. 115.000,- 

På baggrund af bl.a. søgetallene vurderes det på nuværende tidspunkt, at resultatet for efteråret 2020 

vil ligge over budgettet, men der er pga. Corona stor usikkerhed i forhold til antallet af årskursister. 

Udskydelsen af den fysiske kursusstart og gennemførsel af virtuel undervisning i en 4 ugers periode 

fra august og frem vil forventeligt betyde et større frafald på alle tilrettelæggelser, men vi kan endnu 

ikke med sikkerhed fastslå omfanget heraf.  

Normalt har skolen en omkostning til indgående censur på ca. kr. 1,5 mio. Da der kun blev afholdt 

meget få eksaminer i foråret 2020 - og en del af skolens lærerkorps faktisk har været ude til 

censuropgaver - vil vi i 2020 i stedet skulle modtage ca. kr. 150.000,- 



 

 

På baggrund af resultatet for første halvår og forventningerne til andet halvår 2020 har ledelsen i 

henhold til skolens vedligeholdelsesplan valgt at fremskynde den sidste etape i udskiftning af 

skolens tag og vinduer, lækagesikring af vand/fjernvarme, indkøb af udstyr til Makerspace 

(biblioteket) samt midler til ekstra indsats for forbedring af arbejdsmiljøet (opfølgning på skolens 

MTU fra 2019). Derudover er der indkøbt enmandsborde til klasseværelserne, så det er muligt at 

gennemføre undervisning med normal holdstørrelse med en meters afstand mellem kursisterne, som 

var kravet inden sommerferien. Efter aftale med revisionen er beløbet straksafskrevet. Der er 

hermed disponeret ca. kr. 3,6 mio. af forbedringen af 1. halvårs resultat. 

Ministeriet bevilligede alle skoler ekstra midler til rengøring i forbindelse med Covid-19 smitten. 

For Aarhus HF & VUC’s vedkommende beløb det sig til kr. 586.579,-. Midlerne er anvendt på 

indkøb af sprit, desinficeringsmidler, mundbind, ekstra rengøring samt ansættelse af en 

hygiejnemedarbejder (frem til nytår).  

Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten 
 


