
Bilag 1  

 

Punkt 4. Kvartalsrapport 2, 2018  

 

Sagsfremstilling  

 
 

I budgettet for 1. kvartal 2018 forventedes, et samlet driftsresultat på kr. 25.647.854,-. Det samlede 
driftsresultat blev på kr. 28.968.047,-, svarende til en forbedring på kr. 3.320.194,-. 
 
2. kvartal 2018 endte stort set i balance, således at det i budgettet for 1. halvår 2018 forventedes, 
jfr. kvartalsrapport for 2. kvartal (bilag 2), et samlet resultat på kr. -1.815.594,-. Det endelige 
samlede resultat blev på kr. 2.276.074 dvs. en forbedring på kr. 4.091.669. Driftsresultatet for 
perioden var budgetteret til kr. 1.684.106,- og blev på kr. 4.919.033,-, svarende til en forbedring på 
kr. 3.234.627,-. Med andre ord, en budgetforskel i 2. kvartal på kr. – 85.567,-. 
 
Dermed kan de største ændringer i 1. halvår tilskrives forhold i 1. kvartal, som beskrevet i 
indstilling til 1. kvartalsrapport 2018 til møde i bestyrelsen den 29. maj 2018.  
 
Der har dog været følgende forskydninger i indtægter og udgifter: 
 
Indtægter 
 
Forskydninger mod flere GS kursister i 2. kvartal har betydet, at indtægterne i HF-afdelingen og i 
Serviceafdelingen er lidt højere end budgetteret. Derudover har der været en stigning i omsætningen 
i skolens kantine, der påvirker indtægterne i Serviceafdelingen positivt. 
 
 
Udgifter 
 
En del af de forventede periodeforskydninger (løn og øvrige omkostninger) er slået igennem i 2. 
kvartal, der dermed har haft et lidt højere forbrug end budgetteret, om end der stadig samlet er et 
mindre forbrug for hele 1. halvår. Serviceafdelingen har haft et væsentligt merforbrug til løn, der 
primært skyldes vikardækning på specialfunktioner til planlægning af hold/lærere.  
 
Ændringer i renteomkostninger for 2. kvartal er et udtryk for, at der i 1. kvartal var kurstab på 
obligationsbeholdningen, mens der i 2. kvartal var mindre kursgevinster. 
 
Reguleret for periodeforskydninger forventer ledelsen, at det samlede resultat for 1. halvår 2018 
ligger over det forventede niveau med ca. kr. 3,0 mio.  
 
Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt krav om dispositionsbegrænsning, men det 
forventes udmeldt inden vedtagelse af finansloven for 2019, jf. udmeldinger i forbindelse med 
vedtagelsen af finansloven for 2018 og Orienteringsbrev i forbindelse med offentliggørelse af 
Forslag til Finanslov for 2019 (FFL19). 
 
På nuværende tidspunkt vurderes det, at resultatet for efteråret 2018 vil ligge på budgettet eller lidt 
bedre. 



  
På baggrund af resultatet for første halvår og forventningerne til andet halvår 2018 igangsættes i 
efteråret ”engangs”-initiativer for ca. kr. 3 mio. (initiativer som ikke vil belaste skolens økonomi i 
årene fremover). Initiativerne falder i to spor: 
 

1) Direkte undervisningsrelaterede, f.eks: mindre hold i særligt truede fag, færre 
holdnedlæggelser af små hold, to-lærerordning på udvalgte hold, udvidede 
ekskursionsmuligheder, styrket indsats i relation til EP og SSO, flere ressourcer til 
matematikvejledning, flere ressourcer til pæd/psyk vejledning, udvidet tilbud om 
mentorstøtte, udvidet lektiehjælp, flere kursistvendte faglige og sociale aktiviteter på tværs 
af hold, forsøg med fællessamlinger i HF-profilklasser, udvidet brug af kollegial supervision 
mellem lærere, øgede muligheder for faggrupperejser og efteruddannelse, udvikling af GS 
online tilbud.  

 
2) Indirekte undervisningsrelaterede: bygningsarbejder der har til formål at forbedre det fysiske 

arbejdsmiljø for kursister og medarbejdere: bedre mørklægningsmuligheder i 
undervisningslokaler, indeklimaforbedringer, koldtvands-”automater” rundt omkring i 
bygningerne, renovering af de ældste toiletfaciliteter, reparation af tag og 
energiforbedringer. 

 
 

Ledelsen indstiller 
 

 At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten 


