
 

 

Bilag 1. Punkt 3. Kvartalsrapport 1, 2018 
 
Sagsfremstilling  
 
I budgettet for 1. kvartal 2017 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,-. 
  
Indtægter 
 
Antallet af årskursister i første kvartal er 2 flere end budgetteret, med 10 årskursister flere på det 
Gymnasiale område og 8 færre årskursister på AVU-området. På trods af der kun er tale om 2 
årskursister flere er undervisningsindtægterne steget med kr. 613.248,-, fordi der har været en 
forskydning fra fjern til normal tilrettelæggelse og f.eks. OBU kursister. Stigning på 10 årskursister 
på det Gymnasiale område kan tilskrives en bedre fastholdelse og udnyttelse af holdkapaciteten på 
HF-enkeltfag (flere på holdene). Serviceafdelingen har på den baggrund oplevet en nedgang i 
indtægterne på kr. 411.666,- Nedgangen indhentes dog igen i 2019, da det øger antallet af 
grundlagsårskursister for det kommende år. 
 
 
Udgifter 
 
Lønudgifterne til undervisningens gennemførsel er lidt under det budgetterede niveau i begge 
undervisningsområderne, svarende til i alt ca. kr. 1,5 mio. En væsentlig årsag hertil, er at de 
igangsatte udviklingsinitiativer først slår igennem i lønomkostningerne i 2., 3. og 4. kvartal. Øvrige 
omkostninger til undervisningens gennemførsel er ca. kr. 0,8 mio. lavere end budgetteret, men der 
er her tale om en periodeforskydning.  
 
Serviceområdets omkostninger ligger under det budgetterede niveau med ca. kr. 0,95 mio., der 
primært er periodeforskydninger. Renteomkostningerne ligger på et lidt lavere niveau end 
budgetteret, da den korte rente stadig ligger på et lavt niveau og dette vil tilsvarende være tilfældet i 
2. kvartal.  
 
På trods af, at en del af det forbedrede resultat skyldes periodisering, er resultatet bedre end 
forventet, og ledelsen anser derfor kvartalsresultatet for tilfredsstillende, men vil fortsat nøje følge 
udviklingen i antal årskursister og det samlede omkostningsniveau.  
 
Ud over de planlagte strategiske udviklingsplaner, der vil blive implementeret i løbet af 2., 3., og 4. 
kvartal, vil ledelsen, i lyset af det positive resultat, tage yderligere initiativer i efteråret 2018, der 
skal styrke kursisternes læring. Der er planlagt en række initiativer, som f.eks.: dobbeltlærer-
ordninger, udvidelse af mentorordninger, kompetenceudvikling, m.m. Der vil desuden blive afholdt 
medarbejderarrangementer med fokus på trivsel i alle tre afdelinger. 
 
Ledelsen indstiller 
 

• At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten  
 
 
 


