
 

 

Bilag 1  

Kvartalsrapport 2, 2021  

Sagsfremstilling  

I budgettet for 1. halvår 2021 forventedes, et samlet driftsresultat på kr. 588.335,-. Det samlede 

driftsresultat blev på kr. 9.394.694,-, svarende til en forbedring på kr. 8.806.359,-.  

Det samlede resultat efter feriepenge var forventet på -2.911.665,-. Det samlede resultat blev på kr. 

3.830.932,-, svarende til en forbedring på kr. 6.742.597,- 

Generelt har første halvår været præget af Covid-19 udfordringer, der både har betydet 

ekstraordinære bevillinger, omsætningstab, færre omkostninger og ekstraordinære udgifter, der alle 

påvirker halvårsresultatet.  

Indtægter 

Indtægter hidrørende fra undervisning er ca. kr. 3,4 mio. højere end budgetteret. En af årsagerne er 

at skolen samlet set har realiseret flere årskursister (17), med en stigning på 23 årskursister i 

Gymnasieafdelingen og et fald i AVU-afdelingen på 6 årskursister. Det har givet en 

indtægtsforbedring på ca. kr. 1,1 mio. Her ud over er der fra Undervisningsministeriet bevilget 

ekstraordinære midler til ”Fagligt løft og trivsel” og ”Udvikling af fjernundervisning” på i alt ca. kr. 

2,1 mio. Såvel midler til ”Fagligt løft og trivsel” som ”Udvikling af fjernundervisning” anvendes til 

formålet. Sidstnævnte er forbrugt i 1. halvår mens dele af de bevilgede midler til ”Fagligt løft og 

trivsel” først vil blive anvendt i 2. halvår. 

Indtægterne i Serviceafdelingen er samlet set ca. kr. 0,3 mio. større end budgetteret, men det dækker 

over flere modsatrettede bevægelser: 

• Omsætningen i skolens kantine er ca. kr. 1,1 mio. mindre end budgetteret grundet forårets 

nedlukning  

• Skolen har fået tildelt særlige Covid-19 tilskud til Testcenter og til ekstraordinær rengøring 

på i alt ca. kr. 1,4 mio  

• Derudover har der været en mindre indtægt på ca. kr. 0,2 mio. på øvrige indtægter 

 

Udgifter 

På trods af de ekstra årselever i Gymnasieafdelingen har lønomkostningen til undervisningens 

gennemførsel været lavere end budgetteret med i alt ca. kr. 3,4 mio. Dette skyldes, at antallet af 

årskursister er opnået ved at holdstørrelserne har været større end budgetteret og frafaldet mindre 

end forventet. På trods af at der har været oprettet færre hold end budgetteret, har der samtidig 

været realiseret flere årskursister. Dette gælder for begge undervisningsafdelinger. 



 

 

I Serviceafdelingen har der været en mindre lønudgift på ca. kr. 0,2 mio. Desuden har 

driftsomkostningerne til kantinen, grundet nedlukningen, været mindre end budgetteret svarende til 

ca. 50% af omsætningsnedgangen. På bygningsområdet har der været et mindre forbrug på ca. kr. 1 

mio., men her er der forventeligt tale om en periodeforskydning. Hertil kommer merudgifter til drift 

af testcenteret. Samlet set har skolen af Undervisningsministeriet fået dækket langt størsteparten af 

omkostninger til testcenter, værnemidler, særlig hygiejnemedarbejder og ekstra rengøring. 

Reguleret for periodeforskydninger forventer ledelsen, at det samlede resultat for 1. halvår 2021 

ligger over det forventede niveau med ca. kr. 7,5 mio.  

Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt krav om dispositionsbegrænsning, men det 

forventes at en dispositionsbegrænsning i 2021 vil være på mindre end kr. 0,1 mio. 

På baggrund af bl.a. markant vigende søgetal i dette efterår vurderes det på nuværende tidspunkt, at 

resultatet for efteråret 2021 vil ligge en hel del under det budgetterede. En del af forårets forbedrede 

resultat vil derfor skulle anvendes til at dække efterårets underskud.  

Gennem de seneste to år har skolen desuden måtte afgive i alt ca. kr. 24 mio. af skolens likviditet. I 

2020 i form af ”bodeling” med de nyoprettede FGU-skoler og i 2021 i form af overførsel af 

skyldige opsparede feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Disse 

udbetalinger betyder, at skolens likviditet er kommet under let pres.  

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

Ledelsen indstiller 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten 

 


