
 

 

 

Bilag 1. Punkt 4. Kvartalsrapport 1, 2021 

 

 

Sagsfremstilling  

 

I budgettet for 1. kvartal 2021 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 20.581.507,-.  

Det samlede driftsresultat blev på kr. 24.392.194,-, svarende til en forbedring på kr. 3.810.687,-. 

  

Indtægter 

 

Antallet af årskursister i første kvartal er samlet set 16 flere end budgetteret. Alle 16 årskursister er 

opnået i AVU afdelingen, men er primært en periodeforskydning. Antallet af reelle årskursister i 1. 

kvartal er derfor i praksis helt på det budgetterede niveau. Det betyder tilsvarende at stigningen i 

indtægterne i de to undervisningsafdelinger er en periodeforskydning, da indtægterne reelt er på det 

budgetterede niveau. 

 

I forhold til 1. kvartal 2020 er der tale om en mindre forbedring, primært på det 2-årige HF. 

 

Indtægterne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,5 mio. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes 

manglende indtægter i kantinen grundet nedlukningen i 1. kvartal, der dog delvist opvejes at 

ekstraordinært tilskud til rengøring i 1. kvartal (Covid-19). 

  

Udgifter 

 

Udgifterne til undervisningens gennemførsel er ca. kr. 2,0 mio. mindre end budgetteret, hvor de ca. 

kr. 1,9 mio. skyldes et mindre lønforbrug, fordelt med et mindre forbrug på det gymnasiale område 

på ca. kr. 1,7 mio. (mindre aktivitet) og ca. kr. 0,2 mio. på AVU området.  

 

Serviceområdets omkostninger ligger under det budgetterede niveau med ca. kr. 1,3 mio. i mindre 

forbrug, hvoraf de ca. kr. 200.000,- er et mindre lønforbrug og de resterende fordeler sig ligeligt 

mellem kantinens vareforbrug og bygningsomkostninger. For bygningsområdet er der tale om en 

periodeforskydning. 

 

Forventningerne til andet kvartal er, at der vil være en mindre forbedring med 10-15 flere 

årskursister (samlet) og fortsat færre lønomkostninger. Nedlukning grundet Covid-19 vil dog 

påvirke Serviceafdelingen på forskellig vis: 

 

• Der forventes stadig et omsætningstab i kantinen, men med samme niveau for 

lønomkostningerne 

• Mindre besparelse på eksamensaktivitet 

 

Aarhus HF og VUC har hen over starten på kursusåret fået del i to særlige puljer samt fået særlige 

tilskud grundet Covid-19 situationen jævnfør nedenstående oversigt: 

 

 

 

 



 

 

Tekst Beløb Bemærkning 

Rengøring - Covid-19 451.749,- Modsvarer skolens forventede udgift 

Tilskud Covid-19 Testcenter 950.650,- Modsvarer knap skolens forventede udgift 

Udvikling af fjernundervisning - 

særpulje 

1.080.135,- Forventes forbrugt - ca. 50% til 

hardware/software og ca. 50% til lønmidler 

(udviklingsarbejde) 

Særligt tilskud ”Fagligt løft og 

trivsel” 

2.463.741,- * Se nedenfor 

 

*) Vedr. det særlige tilskud til ”Fagligt løft og trivsel” er bevillingen kommet så sent og med så 

stramme regler for anvendelsen, at skolen ikke vil kunne nå at anvende midlerne fuldt ud inden for 

den meget korte, angivne frist (30.6.2021). Midlerne kan stort set kun anvendes på lønmidler til 

allerede ansatte medarbejdere, der i forvejen har været hårdt arbejdsmæssigt belastet i det forløbne 

skoleår. 

 

Alle undervisere har fået et tilbud om at kunne anvende op til 10 ekstra timer pr. undervisningshold, 

f.eks. ekstra timer til hele holdet eller særlige indsatser overfor særligt udsatte kursister, enten i 

mindre grupper eller individuelt. Derudover er der i muligt omfang hyret eksterne medarbejdere til 

f.eks. lektieværksted. 

 

Samlet set forventes det, at der vil blive forbrugt timer svarende til ca. kr. 1,0 mio. og der dermed 

returneres op mod kr. 1,5 mio. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men er hvad der på den 

korte tid har været mulighed for inden for rammerne af bevillingen. 

 

Ledelsen anser resultatet af første kvartal for tilfredsstillende. På trods af det forbedrede resultat og 

forventninger til en yderligere forbedring i 2. kvartal, har ledelsen ikke foretaget nye dispositioner. 

Dette skyldes en bekymring for optaget i 2. halvår af 2021, hvor der med de aktuelle tal synes at 

være en risiko for et faldende optag, der i så fald vil opveje første halvårs gode resultat. 

 

 

Ledelsen indstiller 

 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten  

 

 


