Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev
Tlf. 96 50 51 00,
e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk

Bestyrelsesmøde mandag den 20. marts 2017 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35
på Fjerritslev Gymnasium
Til stede:
Mogens Gade, Lotte Larsen, Ole Ravn, Jens Sørensen, , Lise Carlsen, Tina Juul Kjellberg, Christina
Cæsarsen, Martin Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Lasse Skjærbæk Holm, Matilde Højfeldt
Jensen, Signe Skjærbæk Holm, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Henning Johannsen, Peter
Pedersen. Revisor Tage Holm
Afbud: Kristine Fooken Jensen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens arbejde
2.0. Meddelelser fra Formanden.
Formanden bød velkommen til nye elevrepræsentanter Matilde Højfeldt Jensen og
Signe Skjærbæk Holm og takkede de afgående.
Resultatlønskontrakt er indgået efter elektronisk høring. jfr. referatet fra
bestyrelsesmødet i januar.
2.1. Referatet fra mødet den 17. januar 2017. Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.2. Bestyrelsesmøder 2017: 18. maj + 14. september + 5. december 2017
Datoerne rettes til 17. maj – 14. september + 4. december 2017
2.3 Forslag til justering af ændring af nuværende studie- og ordensregler. Snus og ecigaretter: ”Enhver form for ryging er forbudt på Fjerritslev Gymnasums grund
(matrikel), herunder e-cigaretter og brug af snus”.
Den foreslåede ændring blev tiltrådt af bestyrelsen.
2.4 Oplæg til internationalt samarbejde med MyEducation v. Bjarne Edelskov (bilag)
Rektor uddybede det udsendte bilag. Det juridiske aspekt i forskelsbehandling hvor
udenlandske college-elever og danske elever betaler forskellig pris undersøges.
Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre som beskrevet i bilaget.
3.0 Økonomi
3.1 Anno 2016
3.1.1 Årsrapport for 2016 (vedlagt udkast, såfremt revisor har det klar)

Skolens revisor Tage Holm deltager i mødet og gennemgår regnskabet

Revisor havde ingen kritiske bemærkninger efter afslutningen af revisionen.
Fald i elevantal giver fald i indtægter. Det går den rigtige vej med hensyn til at få
omkostningerne til at følge udviklingen i indtægterne.
Resultatopgørelsen:
Årets resultat på ca. kr. 300.000 er tilfredsstillende. Udgifterne til undervisningens
gennemførelse og ledelse og administration er faldet i takt med taksameterets fald.
Der er ingen usikkerheder med hensyn til den fortsatte drift.
3.1.2 Revisionsprotokoller (vedlagt)
Finansielt og forvaltningsmæssigt giver gennemgangen ikke anledning til
bemærkninger.
Kasseeftersyn er gennemført 9. november. Det gav ikke anledning til bemærkninger.
Indlånsgarantien på 100.000 Euro nævnes. Bestyrelsen har drøftet dette i 2016 og der
er taget stilling til problematikken.
Fokus på at sammenholde lønudgifter med elevtal bliver endnu mere aktuelt fremover.
3.1.3 Regnskabsinstruks (vedlagt)
Regnskabsinstruksen blev uddelt på mødet. Eneste ændring ift. sidste år er, at
bibliotekarfunktionen ikke længere indgår.
Bestyrelsen godkender årsregnskab, revisionsprotokol og regnskabsinstruks.
3.1.4 Bestyrelsestjeksliste fra STUK (bilag) v. Tage Holm
Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået af revisor.
3.1.5 Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger (lovkrav)
Bestyrelsen godkender bestyrelsestjeklisten.
3.2. Anno 2017
3.2.1 Budget 2017. Opfølgning på budgetforudsætningerne. Herunder ansøgninger
skoleåret 2017/18 - (bilag vedlagt – justeret til søgetal pr. 20.3.17 omdeles på
mødet).
Et 2017-budget med de aktuelle søgetal (HF: 19, STX: 61, HHX: 34) udviser en
mangel i 2017 på kr. 800.000, hvis man ser bort fra de allerede vedtagne investeringer.
I 2018 vil det medføre til en underskud på 3.6 mio.
Under forudsætning af 5 yderligere hf elever vil 2017 underskuddet kunne reduceres
til kr. 700.000. Det er ledelsens opgave at præsentere et budget i balance ud fra disse
forudsætninger, når bestyrelsen holder møde i maj.

Diskussion om elev/lærer-ratio og balancen imellem fagudbud og økonomiske hensyn.
Bustider fra Ranumområdet er problematiske. Der holdes møde med NT.
3.2.2 Indførelse af investeringsrammer og opgørelse af institutionens investeringsbehov.
v. Peter Pedersen.

Landets gymnasier skal indberette investeringer foretaget de seneste 2 år og
forventninger til investeringer for de kommende 5 år. Følgende skøn er indberettet:
2017: 0 kr. 2018-21: 1 mio. pr. år.
4 Fjerritslev Gymnasium elevbestand og orientering
4.1 Udvikling i elevbestanden (bilag)
Ift. januar er det samlede elevtal uændret.
4.1.2 Valg af valgfag (bilag følger på mødet)
Orientering ved vicerektor. En bred fagrække kan realiseres i det kommende skoleår.
Dette skyldes bl.a. muligheden for samlæsning på tværs af uddannelserne.
4.2 Investeringer 2.0, projekter og samarbejde
4.2.1 Samarbejde med grundskolerne 2016/17 Status og evaluering v. Henning Johannsen
(bilag)
Gode evalueringer fra brobyggerne. Ros til lærerne. Det er glædeligt at 10. klasse-vest
eleverne i år har søgt FG i højere grad end tidligere.
Jetsmark/Aabybro-brobygning har ikke båret frugt i ønsket grad.
Øget kontakt til Løgstør er ønskeligt.
Diskussion om brobygningsforløbs indflydelse på, at visse FG-hold kan have svært
ved at komme op på timenormen, når lærerne bruges til brobygning.
Der arbejdes hen imod at fremtidig brobygning skemalægges i højere grad.
4.2.2 Fjerritslev College – status v. Martin Freiberg, Anders Krogh og Bjarne Edelskov
De første 10 colle-elever er nu nået. Målrettede kampagner på Facebook ser ud til at
virke. Der har etableret sig et positivt miljø på college.
Samarbejdet med ICJ fungerer rigtig godt.
Arbejdsgruppen har haft inspirerende møder med Olav Storn og Anne Nøhr-Ringgren.
Der har været afholdt fokusgruppeinterview for at få adfækket FGs fælles DNA mhp.
fremtidig markedsføring.
4.2.3 Investeringer: MTB, Lyd i 2.19 og 2.20.
Investeringerne er foretaget og udstyret er taget i brug.
5. Orientering
5.1 Fra skolens liv
En rengøringsassistent er afskediget i gensidig forståelse. Erstatning er ansat, i første
omgang frem til sommerferien.
Pædagogisk leder Henning Johannsen går på pension 30/6. Ansættelsesproces mhp. at
finde en afløser er igangsat.
5.1.1 Kælderprojekt v. Lasse Holm og Bjarne Edelskov
Der arbejdes med ideer til at gøre kælderen mere hyggelig og attraktiv.
5.1.2 Samarbejde med Jammerbugt Ungdomsskole – LAN og Vildmarkskursus (bilag)

Et fint samarbejde med Jammerbugt Ungdomsskole er etableret. 7.-9. klasseselever er
inviteret til arrangementerne.
5.1.3 Samarbejde, herunder GF1 og 10. klasse vest.
Der har desværre været for ringe søgning til at GF1 kan oprettes. 10. kl. vest fortsætter
i samme struktur som tidligere.
5.2 Nyt fra elever og personale
5.2.1 Elever
Intet nyt.
5.2.2 Personale
Intet nyt
6. Eventuelt
Intet

Oplæg til Internationalt samarbejde på Fjerritslev Gymnasium

My Education on Fjerritslev Gymnasium & College
Forudsætninger
Programmet henvender sig til unge motiverede internationale elever, som ønsker et spændende
og unikt skoleophold i DK. Har du lyst til at lære den danske uddannelsesmodel, og lære dansk
kultur at kende, er et skoleår på Fjerritslev Gymnasium noget for dig.
Som international elev kræver det stor vilje til at stå på egne ben, men også evne og lyst til at
indgå i sociale sammenhænge og være medskaber i et fællesskab både med andre internationale
elever såvel som danske. Du vil blive udfordret af den danske kultur – men blive hjulpet godt på
vej og støttet af et bredt netværk af skolens elever, lærere og værtsfamilier.
Fjerritslev Gymnasium tilbyder en overskuelig skole, hvor vi vægter faglighed og elevernes sociale
fællesskab højt. På Fjerritslev Gymnasium kender eleverne hinanden på kryds og tværs af
årgangene og der er optimale muligheder for at udfolde sig i inden for vores profilstudieretninger
Musik, Explorer, Science, Sport, MTB. Både i- og uden for skoletiden.
Skolen har tilknyttet et College, som optager elever har hele Verden. Collegelivet er specielt og
hyggeligt i Fjerritslev. Her tager man vare på hinanden og der er god mulighed for at lære dansk
kultur at kende bag facaden. Der bliver arrangeret fællesture en gang om måneden til forskellige
byer og seværdigheder – her er dansk ”hygge” og kulturforståelse omdrejningspunktet.

Oplæg til Internationalt samarbejde på Fjerritslev Gymnasium
Ramme:
8-10 internationale elever udgør et hold på Fjerritslev Gymnasium
Alle elever har tilknyttet en værtsfamilie og der er varierede muligheder for udvikle sit ophold:
Boformerne kan f.eks. dele sig i to tempi;
1. semester fra august til f.eks. december bor man som udgangspunkt hos sin værtsfamilie og
indgår i værtsfamiliens dagligdag og gøremål. Målet er at eleven opnår et sikkert kendskab til
dansk kultur og skole.
2. semester fra f.eks. december får eleven mulighed for at stå på egen ben i kortere eller længere
tid ved at flytte ind på Fjerritslev College. Her indgår man selvstændigt i det eksisterende
collegemiljø, som nuværende elever har. Der er opsyn på College og tilkalde muligheder, hvis der
opstår akut behov.
En alternativ model er, at man som elev bor på College fra starten, men stadig har tilknyttet en
værtsfamilie.
I samarbejde med My Education kan vi skræddersy et særligt tilrettelagt forløb.
Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer på Fjerritslev Gymnasium.
Alle elever får en dansk elevtutor tilknyttet.
Eleverne får et fælles og særligt tilrettelagt introduktionsforløb på 1½ måned, hvor eleverne
undervisningen foregår på ét hold. Her introduceres eleverne til dansk kultur, historie, sprog og
psykologi og møder en række af skolens lærere. Undervisningen foregår på engelsk, mens basale
danskkundskaber (turistdansk) præsenteres.
Eleverne indgår samtidig på skolelignende vilkår i grundforløbsklasser – og vælger ligesom danske
elever, studieretning efter 3 mdr. i forhold det den nye gymnasiereform.
Eleverne bliver udstyret med en brik til skolen, som kan benyttes udenfor normal skoletid.

At være elev i en fremmed kultur er udfordrende.
Derfor er progressionen, at internationale elever dels finder tryghed i et fællesskab, men langsomt
og sikkert lander i den danske kultur og integreres i grundforløbs- og studieretningsklasser og
skolen som helhed.
Det er skolens opgave, at sikre dette i tæt samarbejde med elevens værtsfamilie.
Dagligdagen
Som international elev har man sin dagligdag og undervisning på Fjerritslev Gymnasium.
Her indgår man på lige fod med danske elever og vi skræddersyer et fagforløb som giver mening.

Oplæg til Internationalt samarbejde på Fjerritslev Gymnasium
Efter skoletid findes en række aktiviteter, som man frivilligt og gratis kan deltage i.
(Se mulighederne for studieretninger og aktiviteter)

_______

Funktioner:
Værtsfamilier

FG søger værtsfamilier – også gennem f.eks. Fjerritslev skoleintra.
Værtsfamilier godkendes af My Education.
Værtsforpligtigelsen gælder hele året, men forsøget lægger op til at
eleven sluses ind på College (alt efter behov) i 2. semester.

Månedlig ekskursioner

Lærere/bus + collegeelever?

Introduktionskurser
Kulturhistorie, dansk,
psykologi

engelsk, dansk, psyk, samf/hist. lærere.

Kontaktlærere
Elevtutor
College

Gratis ophold på Fjerritslev College inkl. morgenmad og frokost fra
skolens kantine.
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Fjerritslev
Gymnasium.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse nr.
70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i
regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:
- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målraporteringen i årsrapporten er fyldelstgørende,
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
Fjerritslev, den 20. marts 2017
Skoleledelse:

Bjarne E. Nielsen
rektor

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i §17 i lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
Fjerritslev, den 20. marts 2017
Bestyrelse:

Mogens Gade
formand

Lotte Larsen - næstformand

Kristine Fooken Jensen

Tina Juul Kjellberg

Lise Carlsen

Jens Sørensen

Ole Ravn

Christina Cæsarsen

Lasse Skjærbæk Holm
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Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Fjerritslev Gymnasium
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fjerritslev Gymnasium for perioden 1. januar - 31. december
2016,
der
omfatter
anvendt
regnskabspraksis,
resultatopgørelse,
balance,
pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter
bekendtgørelse lov om nr. 70. af 27 januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.
(regnskabsbekendtgørelsen) og vejledning af 1. december 2016 samt regler fastsat i
Finansminiteriets Økonomiske Administrative Vejledning.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen,
ministeriets vejledning af 1. december 2016 og fastsat i Finansministeriets Økonomisk
Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange
og interne kontroller, der understøtter de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Grundlag for konklusionen
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
revisionsskik samt Ministeriet for Børn,
yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik
Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 om revision og
tilskudskontrol mm. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse mv. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige
af Fjerritslev Gymnasium i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige
fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v og regler fastsat
af Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Minsteriet for
Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 om revision
og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse mv, altid vil afdække væsentlig fejlinformaiton, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkelige og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Riskoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
* Opnår vor forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om efffektiviteten af skolen interne kontrol.
* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om skolens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenhederpå en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er der vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og
målrapporteringen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover atr overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til bekendtgørelse lov om nr. 70. af 27 januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.
(regnskabsbekendtgørelsen) og vejledning af 1. december 2016 samt regler fastsat i
Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overenstemmelse med bekendtgørelse lov om nr. 70. af 27 januar 2011 om statens
regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen) og vejledning af 1. december 2016 samt
regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Thisted, den 20. marts 2017

BRANDT
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
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Tage Gamborg Holm
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Præsentation af institutionen
Mission
Fjerritslev Gymnasiums mission er til stadighed at give tilbud om gymnasial uddannelse til unge i
skolens område (defineret som: Jammerbugt Kommune, Hannæs og Løgstør/Ranum området).
Fjerritslev Gymnasium er geografisk placeret med en afstand på 40-45 km til naboer med gymnasiale
uddannelser, hvilket betyder, at unge fra gymnasiets nærmiljø har en lang transportvej til andre
ungdomsuddannelsesinstitutioner. Fjerritslev Gymnasium vil derfor give det bredest mulige
uddannelsestilbud til unge, og dermed være med til at hæve andelen af unge, der tager en
ungdomsuddannelse.
Derudover medvirker skolen gerne til, at også ikke gymnasiale uddannelsestilbud etableres i
Fjerritslev.
Fjerritslev Gymnasiums rolle er at være uddannelsescenter for lokalområdet.
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Vision
Fjerritslev Gymnasium bevares som en selvstændig institution for gymnasiale ungdomsuddannelser.
Fjerritslev Gymnasium udbygges fortsat som et uddannelsescenter, der giver unge uddannelsesparate
andre uddannelsestilbud, og medvirker
de bedste muligheder for at vælge ungdomsuddannelse, samt andre
dermed til at løfte det generelle kompetenceniveau i lokalområdet.
I skoleåret 2016 er der strategisk arbejdet med visionen Fjerritslev Gymnasium som Efterskolernes
Gymnasium. Således er Fjerritslev som uddannelsesby styrket qua etablering af Fjerritslev College.
Fjerritslev Gymnasium udbyder stx, hf og – i samarbejde med EUC Nordvest i Thisted – hhx
Ved udgangen af 2016 omfattede stx afdelingen 248 elever, hf afdelingen 48 elever og hhx afdelingen
96 elever.
Fjerritslev Gymnasium vil i de kommende år arbejde på at udbygge og fastholde de gymnasiale
uddannelser, og i samarbejde med EUC Nordvest søge at øge tilgangen til hhx afdelingen. Fra august
2012 har 10. klasse Vest i Jammerbugt kommune haft lokaler på Fjerritslev Gymnasium.
10. klasse afdelingen omfatter ved udgangen af 2016 48 elever.
Fra 2014 har grundforløb til Social- og sundhedsuddannelserne været udbudt af SOSU Nord på
Fjerritslev Gymnasium. Der var første år 24 på grundforløbet. I 2015-2016 var der ingen udbud, EUC
Nordvest og SOSU Nord er begge blevet godkendt til at udbyde et fælles grundforløb på Fjerritslev
Gymnasium fra sommeren 2017.
Fjerritslev Gymnasium har et relativt lavt frafald, og vil fortsat arbejde på, at eleverne gennemfører
ungdomsuddannelsen og vil styrke aktiviteter, som fastholder elever. Skolens matematikvejleder
screener systematisk og læsevejledningen screener i dansk ved skolestart i august. Desuden arbejder
skolen videre med allerede etablerede aktiviteter i form af lektiecafe, mentorordning, vejledning som i
år er udvidet ift SRP opgaveskrivning mv. I 2015 indgår Fjerritslev Gymnasium i et særligt
Talentarbejde både i stx og begyndende form i hf.
Skolen indgår i et tæt samarbejde med grundskolernes ældste klasser i forskellige
brobygningsaktiviteter og vil fortsat udbygge samarbejdet med henblik på at lette overgangen til
ungdomsuddannelserne. Opbygningen af faglige lærernetværk mellem grundskolerne og gymnasiet
bidrager også til at afstemme forventningerne mellem skoleformerne.
Opgaver
Fjerritslev Gymnasium skal sikre et bredt fagligt udbud og en god faglig undervisning, der giver
eleverne gode muligheder for videre uddannelse.
Fjerritslev Gymnasium skal have omgangsformer mellem elever, alle skolens ansatte og grupperne
indbyrdes, der er præget af gensidig respekt og åbenhed.
Fjerritslev Gymnasium skal være ramme om et trygt undervisningsmiljø, der fremmer den enkeltes
mulighed for læring, hvor kvalitet og ordentlighed er kerneværdier.
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Ledelsesberetning
Årets faglige resultater
Fuldførelsesprocenter
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

STX

92%

89%

89%

89%

89%

HF
Kilde:uni.c's statistikbank

81%

78%

67%

68%

69%

Uddannelse

Frafald
Elever med faglige problemer er støttet gennem lektiecafe, som er både elev- og lærerbåret. Fokus i
2016 har været matematik, da udfordringerne vægtes størst her. Samtidig er der gennemført
støtteundervisning til elever i særlige situationer, herunder skift af uddannelse og længere
fraværsperioder. Der er en stående mentorordning, der anvendes til elever med sociale problemer.
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Ud over støtte i form af studie- og fastholdelsesvejledere, mentorer, teamlærere, den pædagogiske og
administrative ledelse, har skolen tilknyttet psykologer i samarbejde med Jammerbugt Kommune og
en præst, som eleverne kan benytte til samtaler om personlige forhold.
Sygdom
I henhold til sygelister kan sygefraværet (inklusive barnets 1. og 2. sygedag) for 2016 (2015 i parentes)
opgøres til: 1,34% (1,62%) for skolen som helhed. 1,04% (1,18%) vedrører TAP-personalet og 1,41%
(1,72%) vedrører det pædagogiske personale.
Sygefraværet er siden 2015 faldet en smule og er således fortsat meget lavt.
Sygefravær incl. barnets 1.
og 2. sygedag
Skolen som helhed
TAP
Pædagogisk personale

2014
1,54%
3,27%
1,14%

2015
1,62%
1,18%
1,72%

2016
1,34%
1,04%
1,41%

Sociale politikker
Fjerritslev Gymnasium har ansat to personer, fuldtids (kontor og biblioteksopgaver).
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Ledelsesberetning
Fravær
Elevfravær – såvel tilstedeværelse som skriftlige opgaver følges tæt. Skolens rektor har samtaler med
studievejledere med ca 3 ugers intervaller. Med rektorskiftet i 2016 blev begrebet "skrivefængsel"
afskaffet, ligesom der blev talt om kvalitet og ordentlighed som kerneværdier. Der er sat ind med
støttepersoner og konkrete aftaler ved elever med særligere udfordringer.
Den procentvise opgørelse af elevfraværet udarbejdes jfr. opgørelse i skolens studieadministrative
system Lectio. Det bemærkes at alt fravær for finansåret 2016 indføres og praktiseres godskrivning.
Det betyder, at en elev som af skolen bliver sat til at deltage i andet skolerelateret arbejde og
borgerlige ombud, kansøge om at få godskrevet sit fravær. Elever på særlige vilkår er ikke medtaget i
opgørelsen.
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1/8 2016 31/12 2016

5,6
8,6
9,3
13,5

6,9
7,7
9,4
14,8
15,3
7,8
15
9,2

6,3
8
9
12,9
17,1
7,8
15,1
8,9

7,9
8,95
10,43
15,73
18,43
9
17,41
10,21

7,11
7,57
7,79
13,36
14,19
8,24
13,78
8,22

4,40
8,34
8,29
11,15
11,04
7,01
11,10
7,49
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1g (stx & hhx)
2g (stx & hhx)
3g (stx & hhx)
1hf
2hf
Stx & hhx - i alt
HF - i alt
Hele skolen

2011/2012

7,9

8,2

Det konkluderes, at HF-fraværet generelt er højere end på de tre årige uddannelser. Skolen vil fortsat
have fokus på at nedbringe fraværet. Generelt ses et fald i skolens gennemsnitlige fravær.

Eksamensresultater
De gennemsnitlige eksamensresultater for årgangene 2011 - 2016 er følgende:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

6,64

6,6

6,9

6,5

6,5

7,0

6,72

6,7

7

6,5

6,5

7,0

HF
Gennemsnit
korrigeret
Gennemsnit
ukorrigeret

-

-

5,6

5,7

5,9

5,3

-

-

5,6

5,6

5,8

5,3

HHX
Gennemsnit
ukorrigeret
Gennemsnit
korrigeret

-

-

-

7

8,2

7,5

-

-

-

7,1

7,7

7,4

STX
Gennemsnit
ukorrigeret
Gennemsnit
korrigeret

Tilfredshedsundersøgelser.
Der er gennemført fokusgruppeinterview i januar/februar 2016. Her blev blandt andet peget på
undervisningsevaluering. Elevrådet blev adspurgt og der blev iværksat afklaring og forbedringer.
I 2017 gennemføres nye fokusgruppeinterviews.
I 2017 skal skolen gennemføre den lovpligtige APV. I år anvendes "Professionel Kapital".
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Ledelsesberetning
Nye uddannelsesmæssige tiltag
Fra august 2011 har Fjerritslev Gymnasium udbudt hf og sammen med EUC Nordvest hhx.
Jammerbugt 10. klasse Vest har siden 2012 benyttet lokaler på skolen og samarbejdet har været
uproblematisk og meget givende.
SOSU Nord udbød 2014 social- og sundhedsuddannelsernes grundforløb på Fjerritslev Gymnasium.
1. årgang blev på 24 elever, hvilket oversteg forventningerne. I 2015 lykkedes det desværre ikke at
oprette et hold, hvilket skyldes den nye EUD reform. I finansåret 2016 gøres forsøget igen. I 2017
udbyder EUC Nordvest i samarbejde med SOSU Nord et fælles GF1.
Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat er betydeligt mere positivt end budgetteret (ca. 1,4 mio. bedre end
budgetteret). De væsentligste poster, der har haft betydning for resultatet, i form af merindtægt /
mindre udgift i forhold til det oprindelige budget omfatter:
Lavere taxametertilskud grundet lavere elevoptag og lavere brobygningstaxameter og
efterregulering i pædagogikum (ca. -790.000)

●

Øvrige indtægter, hvor afregning fra EUC Nordvest, salg af lærertimer og censorafregning er
højere end forventet (ca. +480.000 kr.)

●

Ledelse og administration, hvor især besparelse op den pædagogiske ledelse er medvirkende til
et mindreforbrug (ca. +810.000)

●

Den afsatte forsikringspræmie (selvforsikring ved større skader) er ikke anvendt i 2016
(mindreforbrug ca. 350.000 kr.)
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●

● Vedtagne investeringer, hvor buslinie ikke udløser betaling (ca. +350.000)

Forventningerne til det kommende år
Bestyrelsen har 17. januar 2017 enstemmigt vedtaget en investering, som straksafskrives i finansåret
2017. Investeringen skal ses som et vigtigt led i at rekruttere flere elever, styrke elevernes trivsel og
imødegå fald i søgetallet.
Finansloven 2017 betyder stadig nedskæring på skolens generelle taxametre. Det er til således
skolens opgave at skoleopgaver står mål med antal personale, således driften balancerer.
En realisering af grundforløb i SOSU/EUC Nordvest regi vil kunne give en volumen. 10. klasse vest er
skolen stadig husvært for i kommende skoleår og nye tiltag som profilerer stx studieretningerne
arbejdes der til stadighed med.
Ligeledes må Fjerritslev College nævnes som en væsentlig base, som følges meget nøje. Her er det
muligt, at elever fra hele kongeriget kan bo til overskuelig pris og tage en ungdomsuddannelse på
Fjerritslev Gymnasium. Tiltaget er udviklet i efteråret 2016 og flere elever er flyttet ind. Synergien
opstår i visionen om Efterskolernes Gymnasium og et Efter-skole-miljø er i sin vorden.
Usikkerhed om fortsat drift
Der er ikke usikkerhed om fortsat drift.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling som har haft betydning ved årsregnskabets
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Ledelsesberetning
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har haft betydning for regnskabsaflæggelsen.
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Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil påvirke
vurderingen af institutionens finansielle stilling.
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Hoved- og nøgletal
2016
t.kr

2015
t.kr

2014
t.kr

2013
t.kr

2012
t.kr

35.981
32.237
35.229

40.448
36.629
38.880

41.399
37.846
40.089

41.551
39.173
38.729

37.201
35.782
35.261

752
-449
303
0
303

1.568
-499
1.069
0
1.069

1.309
-518
791
0
791

2.822
-800
2.022
0
2.022

1.940
-384
1.556
0
1.556

38.875
12.413
51.287
9.571
30.657
11.059

40.742
11.207
51.949
9.427
31.721
10.801

41.977
9.073
51.050
7.967
30.419
12.664

38.803
11.897
50.700
8.130
30.386
13.132

39.158
10.510
49.668
6.372
30.199
13.096

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Pengestrømme, netto

2.656
0
1.085
1.571

2.677
-682
1.885
3.880

651
-4.734
-973
-5.050

4.906
-1.345
-603
2.958

4.433
-12.482
7.246
-803

Nøgletal
Overskudsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Finansieringsgrad

0,8
112,2
18,7
96,6

2,6
103,8
18,1
77,9

1,9
71,6
15,6
72,5

4,9
90,6
16,0
78,3

4,2
80,3
12,8
77,1

257,2
44,8

286,8
55,3

310,0
73,2

324,6
85,9

324,9
71,5

Resultatopgørelse
Omsætning
Heraf statstilskud
Omkostninger
Resultat før finansielle og ekstraordinære
poster
Finansielle poster
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster i alt
Årets resultat

Årselevtal
Årselever stx
Årselever hf
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Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Balancesum
Egenkapital
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
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Målrapportering
Fuldførelsesprocenter
Uddannelse

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

STX

92%

89%

89%

89%

89%

HF

81%

78%

67%

68%

69%

Det skal bemærkes at opgørelsen bygger på profilmodellen. Dvs. at gennemførslen er den andel af årgangen,
der skønnes at have gennemført en ungdomsuddannelse senest efter 20 år.
Årgangene 2014 (2014/15) og 2015 (2015/16) - stx og hf - er altså stadig i gang med uddannelsen.
UNI-C´s opgørelse viser at gennemførselsprocenterne på landsplan i perioden 2012/13 - 2015/15 i alt udgør
84% for stx og 70% for hf.

UD
KA
ST

Gennemførelsesprocenterne for Fjerritslev Gymnasium ligger således noget over landsgennemsnittet
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Fjerritslev Gymnasium er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler
og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om
regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning
(www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2016 med
tilhørende vejledning.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
institutionen, og forpligtelsen kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og det nominelle beløb der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst
over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.
Bygningstaxameter og fællesudgiftstaxameter indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud
fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det
kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår
tilskuddene vedrører.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om
indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt
- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
- indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.
I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Resultatopgørelsen
Omsætning
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Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at
levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet
"Generelt om indregning og måling".
Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og
gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivningerm.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt
på områderne:
Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud
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-

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og
urealiserede valutakursgeguleringer, kursreguleringer på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles liniært
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Der afskrives ikke på grunde.
IT-udstyr
Andet teknisk udstyr
Inventar og andet udstyr
Bygninger og installationer

3 år
5 - 10 år
3 - 10 år
30 - 50 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på max 50%.
Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i
anskaffelsesåret.
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte
omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
indtægter.
Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes under
langfristet gæld, og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktiv
afskrives,
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi,
hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
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Nedskrivninger på tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender
samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens
erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Finansielle gældsforpligtelser
For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsene
med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende
perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af
den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden.
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Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Finansielle instrumenter
Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Realkreditgæld"
under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under
posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets
begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som
af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger
samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus
kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og
finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december
Note
Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning i alt

3
4
5
6

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Resultat før finansielle poster

7
8

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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1
2

2016
kr.

2015
kr.

32.237.342
3.743.552
35.980.894

36.629.568
3.818.466
40.448.034

-25.413.533
-187.382
-4.452.768
-5.175.484
751.727

-27.963.506
-302.706
-5.821.590
-4.791.810
1.568.422

44.220
-492.807

37.740
-537.271

303.140

1.068.891
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Balance 31. december
Aktiver
Note

9

2016
kr.

2015
kr.

Grunde og bygninger
Udstyr og inventar
Materielle anlægsaktiver

36.926.037
1.948.802
38.874.839

37.767.970
2.974.120
40.742.090

Anlægsaktiver

38.874.839

40.742.090

502.325
51.861
0
554.186

777.998
138.884
2.681
919.563

Likvide beholdninger

11.858.701

10.287.045

Omsætningsaktiver

12.412.887

11.206.608

Aktiver

51.287.726

51.948.698

10
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Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende toldmoms
Tilgodehavender
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Balance 31. december
Passiver
Note

12

13
14

2015
kr.

9.571.469
9.571.469

9.427.141
9.427.141

Realkreditgæld
Anden langfristet gæld
Langfristede gældsforpligtelser

28.071.120
2.585.833
30.656.953

29.076.646
2.643.833
31.720.479

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Skyldig løn
Feriepengeforpligtelse
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning
Kortfristede gældsforpligtelser

1.103.271
134.664
3.602.710
704.918
228.109
5.285.632
11.059.304

1.000.513
54.729
4.161.329
446.819
45.964
5.091.724
10.801.078

Gældsforpligtelser

41.716.257

42.521.557

Passiver

51.287.726

51.948.698

Egenkapital
Egenkapital
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11

2016
kr.
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Pengestrømsopgørelse
Note
Årets resultat
Reguleringer vedrørende ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger
Kursregulering af værdipapirer
Ændring i driftskapital:
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld
Pengestrømme fra driftsaktivitet
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Køb af materielle anlægsaktiver
Modtaget tilskud til køb af anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Optagelse af lån
Indfrielse af lån
Afdrag på langfristet gæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Likvider primo
Likvider ultimo

2016
t.kr.

2015
t.kr.

303

1.069

1.809
0

1.859
0

365
179

1.370
-1.621

2.656

2.677

0
0
0
0
0
0

-682
0
0
0
0
-682

0
0
-1.085
-1.085

3.000
0
-1.115
1.885

1.571

3.880

10.287

6.407

11.858

10.287
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Noter

2

3

4

Statstilskud
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Særlige tilskud
Øvrige driftsindtægter
Dispositionsbegrænsning

Deltagerbetaling og andre indtægter
Lejeindtægter
Elevbetaling, kopikort mv.
Salg lærertimer
Salg madvarer - kantine
Køb af fødevarer - kantine
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1

Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige, eksterne lærerer m.fl.
Inventar og udstyr afskrivninger
Inventar og udstyr anskaffelser
Afgifter bl.a. copydan
Undervisningsmaterialer
Personaleuddannelse
IT-omkostninger
Elevaktiviteter
Psykologordning
Øvrige undervisningsudgifter
Drift bus
Tjenesterejser

Markedsføring
Annoncer og reklame
Repræsentation

2016
kr.

2015
kr.

20.202.271
6.548.138
3.154.454
2.450.000
9.886
-127.407

22.680.988
5.897.439
3.479.214
2.566.291
2.312.742
-307.106

32.237.342

36.629.568

-133.682
-16.645
-3.393.764
-659.217
459.756

-161.598
-2.917
-3.450.318
-661.601
457.968

-3.743.552

-3.818.466

22.953.917
60.654
837.506
1.763
143.977
416.589
180.493
55.330
516.251
80.784
2.534
93.347
70.388

25.129.344
92.044
972.039
0
155.097
526.070
311.039
110.862
426.944
30.546
4.178
148.767
56.576

25.413.533

27.963.506

180.363
7.019

292.512
10.194

187.382

302.706
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Noter

6

7

8

Ledelse og administration
Lønninger og lønafhængige omkostninger
Personaleuddannelse
Inventar og udstyr afskrivninger
Inventar og udstyr småanskaffelser
Kontingenter
IT-omkostninger
Telefon og abonnementer
Porto og gebyrer
Kopipapir og kontorartikler
Diverse omkostninger
Ekstern assistance
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5

Bygningsdrift
Lønninger og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger, bygninger
Inventar og udstyr småanskaffelser
El, vand og varme
Reparation og vedligeholdelse
Rengøring
Øvrige omkostninger

Finansielle indtægter
Pengeinstitutter

Finansielle omkostninger
Øvrige renteudgifter
Prioritetsrenter
Låneomkostninger
Præmie vedrørende renteoption

2016
kr.

2015
kr.

3.410.542
44.295
187.811
0
44.760
561.584
41.322
18.388
24.387
62.179
57.500

4.538.135
124.418
114.369
14.626
46.600
560.125
70.651
23.663
44.903
240.400
43.700

4.452.768

5.821.590

2.133.288
841.933
881.722
575.996
302.378
186.308
253.859

2.140.121
830.534
382.647
590.819
383.667
218.316
245.706

5.175.484

4.791.810

44.220

37.740

44.220

37.740

352
249.172
23.809
219.474

1.556
286.274
22.780
226.661

492.807

537.271
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Noter
9

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger
0
0

Grunde og
bygninger
40.758.579
0

Udstyr og
inventar
8.348.726
0

Kostpris ultimo

0

40.758.579

8.348.726

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

0
0

2.990.609
841.933

5.374.607
1.025.317

Af- og nedskrivninger ultimo

0

3.832.542

6.399.924

Regnskabsmæssig værdi

0

36.926.037

1.948.802
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Kostpris primo
Tilgang

Værdien af grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. januar 2014 udgør kr. 39.300.000.
Igangværende og afsluttet byggeri, som ikke er medtaget i den seneste kontantvurdering udgør
kr. 4.568.335

10

11

Likvide beholdninger
Kontantkasse kantine
SKB FF3 Danske Bank
SKB, løn Danske Bank
Anfordringskonto, Sparekassen Himmerland
Aftalekonto, Sparekassen Vendsyssel
Aftalekonto, Spar Nord
Aftalekonto, Jutlander Bank
Jutlander Swipp

Egenkapital
Egenkaptial primo
Markedsværdi af finansiel instrument, regulering
Årets resultat

2016
kr.

2015
kr.

2.000
2.383.208
0
4.427.789
2.000.000
36.342
3.000.000
9.362

2.000
1.627.170
4.125
4.549.339
1.022.795
81.616
3.000.000
0

11.858.701

10.287.045

9.427.143
-158.814
303.140

7.966.676
391.575
1.068.890

9.571.469

9.427.141
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Noter

12

Realkreditgæld
LR Realkredit, 2,2498%
LR Realkredit, Cibor6
LR Realkredit, F5
LR Realkredit, Cibor6
Låneomkostninger
LR 022 opr. 3.000.000
Skyldig markedsværdi af finansiel instrument

13

14
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Af restgælden forfalder mere end 5 år fra balancetidspunktet

Anden kortfristet gæld
Skyldig toldmoms
Skyldig UVM moms
Øvrige skyldige lønafhængige poster

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning
Forudmodtaget statstilskud

2016
kr.

2015
kr.

2.898.297
8.723.469
6.755.391
5.910.861
-607.334
2.720.328
1.670.108

3.028.916
9.096.689
7.013.142
6.166.454
-560.004
2.820.157
1.511.292

28.071.120

29.076.646

21.947.364

23.451.005

25.905
140.640
61.564

0
45.964
0

228.109

45.964

5.285.632

5.091.724

5.285.632

5.091.724
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til LR Realkredit A/S er der afgivet realkreditpantebreve på i alt t.kr. 32.704.

16

Eventualposter mv.
Der er ingen eventualposter mv.
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Særlige specifikationer

1

2016
kr.

2015
kr.

0

0

0

0

24.686.113
3.026.795
155.983
27.868.891

27.913.203
3.170.773
177.010
31.260.986

50,5

54,9

3,96

3,64

Revision
Honorar for revision
Andre ydelser

39.500
18.000

39.500
4.200

Revision i alt

57.500

43.700

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre

2

Medarbejderforhold
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
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Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår
Andel i procent på sociale vilkår

3

4

IDV aktivitet
Skolen har ikke nogen IDV aktivitet.
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Revision af årsrapporten

1.1

Institutioner og regnskaber omfattet af revisionsprotokollatet

Som den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor har vi revideret Fjerritslev Gymnasiums årsregnskab for regnskabsåret 2016 omfattende institutionens samlede virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen.
Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital

2015
t.kr.

303
51.288
9.571

1.069
51.949
9.427

Konklusion på det udførte revisionsarbejde
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1.2

2016
t.kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har
påvirket vor revisionspåtegning på årsregnskabet.
Såfremt bestyrelsen vedtager årsregnskabet i sin nuværende form, vil vi som konklusion på vor revisi
revision
forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer eller fremhævelser.
Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2016 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i 2016.
regnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor.
Vore kommentarer til årsregnskabet
1.3

Revisionens formål

16.. marts 2012 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endI vort revisionsprotokol af 16
videre redegjort for ansvarsfordelingen mellem sels
selskabets ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet for
2016 er udført i overensstemmelse hermed.
1.4

Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang

Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m.
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder
væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter om områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.
I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor ud over den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

157

Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl og
mangler. Herudover har vi i forbindelse med den juridiske kritiske revision undersøgt om de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andel omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgiftsog indtægtsposter, undersøgelse af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.
Revisions formål er at efterprøve, om årsregnskabet er aflagt korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og andre forskrifter og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger samt, at betingelser og grundlag for modtagne statstilskud er i overensstemmelse med institutionsstyrelsens retningslinjer (finansiel revision).
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Formålet er endvidere at vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler, der er omfattet af årsrapporten (forvaltningsrevision).
Det er ikke revisionens formål at afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn herimo
herimod er en tilstrækkelig sikker forretningsgang og god intern kontrol. Kun i sådanne tilfælde, hvor der under revisionen
konstateres unøjagtigheder, som kan give formodninger om misligheder, vil revisionen blive udvidet med
henblik på opklaring af disse forhold.
Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med revisionen af årsrapporten.
Omfanget af revisionen er i væsentlig grad baseret på, at vi under den løbende revision har gennemgået
egnskabet og den økonomi
forretningsgange på de for årsregnskabet
økonomiske forvaltning væsentligste områder og vurderet den interne kontrol.
Revisionen er i øvrigt udført ved stikprøvevis kontrol af de beskrevne forretningsgange og stik
stikprøvevis
gennemgang af bogføring og bilagsmateriale.
bilagsmateriale. Revisionen er desuden tilrettelagt efter de vejledende retningslinier, der er angivet i bilag til bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015.
I henhold til bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 skal vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisorcheckliste,
revisorcheckliste, so
som skal indarbejdes i revisionsprotokollen. Revisorchecklisten
er indarbejdet som bilag 1, hvortil der henvises.
Vi har gennemlæst referater af bestyrelsesmøder til og med mødet den 5. december 2016 og herunder
påset, at der i den aflagte årsrapport er taget hensyn til de beslutninger af regnskabsmæssig karakter,
der har været omtalt i referaterne.
Herudover har vi indhentet en ledelseserklæring fra direktionen af den 20. marts 2017 til bekræftelse af
en række oplysninger inden for særlig vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser. Erklæringen har ikke givet anledning til bemærkninger.
1.5

Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser

Vi har drøftet risikoen for besvigelser i institutionen og de interne kontroller med institutionens ledelse.
Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af institutionens aktiver. Vi skal
oplyse, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.
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1.6

Forretningsgange og intern kontrol

Forretningsgangene og den heri indlagte interne kontrol er baseret på de beskrevne regler i regnskabsinstruksen for Fjerritslev Gymnasium, dateret den 14. marts 2016. Desuden baserer de regnskabsmæssige
registreringer sig også på brugervejledninger, konteringsvejledninger, cirkulærer mv. på løn- og regnskabsområdet.
Vi har bl.a. gennemgået og efterprøvet forretningsgangene for kasseområdet, bogholderi, lønområdet,
indkøb af undervisningsmaterialer, varer til kantine, omkostningsvarer, inventar- og bygningsanskaffelser,
salg af ydelser mv. samt registrering af udstyrs- og inventargenstande.
Vi har i den forbindelse undersøgt om der er den foreskrevne adskillelse mellem kasse og bogholderi, og
påset at der inden for andre områder i muligt omfang foretages personalemæssig opdeling mellem disponerende og kontrollerende funktioner, som også forudsat i institutionsinstruksen. Vi har ved revisionen
påset, at fastsatte interne disponerings- og godkendelsesregler følges samt, at indtægts- og udgiftsposter
er behørigt dokumenteret ved bilag mv. og korrekt konteret.
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I forbindelse med revisionen har vi påset, at institutionens vedtægter, er overholdt.
institutionen adresse i Fjerritslev.
Vi har den 9. november 2016 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn på institutionens
underkasser. Der er udarbejdet særskilt protokollat vedEftersynet har omfattet hovedkassen og samtlige underkasser.
rørende beholdningseftersynet, hvortil der henvises.
Gennemgangen af institutionens forretningsgange og interne kontrol gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
områder bemærker vi følgende:
Til enkelte revisionsområder

Lønområdet
Vi har foretaget revision af institutionens lønområde, og har herunder ved stikprøver kontrolleret følgende:
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

de interne kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer efterleves,
ansættelser, indplacering, afsked, andre statusændringer, ydelser af tillæg samt registrering af fravær foretages af dertil bemyndigede personer,
institutionens indbetaling af lærernes pension er korrekt,
institutionens opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt jf. arbejdstidsaftalen,
institutionens opgørelse af lærernes anciennitets- og stedtillægsindplacering af korrekt,
der på personalesagerne er dokumentation for fornøden forudgående uddannelser, pædagogisk uddannelse samt tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen,
ydelser i form af over-/merarbejdsbetaling, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og
dokumenteret ved specifikation af præstationerne og indrapporteret af dertil bemyndiget person
alle udbetalte lønninger, honorarer og skattefrie godtgørelser, som indrapporteres til lønsystemet er
fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt indberettet
det indrapporterede har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning til
de i perioden ansatte,
alle udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt og at kildeskattelovens bestemmelser om
indberetning af A- og B-indkomst er fulgt.

Vores lønrevision har i 2016 endvidere omfattet stikprøvevis kontrol af underliggende dokumentation for
afholdte omkostninger til skattefri rejsegodtgørelse / rejseomkostninger.
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Lønrevisionen har omfattet medarbejdere ansat i skolens ledelse og administration. Der er foretaget revision af udbetalte lønninger for de udvalgte medarbejdere i oktober 2016, eller alternativt den sidste lønseddel for fratrådte medarbejdere.
Med udgangspunkt i de udleverede lønsedler samt ved adgang til personalemapperne, har vi foretaget en
gennemgang af ansættelseskontrakter, kørselsbemyndigelser, godkendelser af ekstraordinære lønudbetalinger (fratrædelsesgodtgørelser, resultatløn, mer- / overarbejde), aftaler om personlige kvalifikationstillæg, funktionstillæg og fastholdelsestillæg mv.
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Vi har ved gennemgangen konstateret:
·

at, de foreliggende kørselsbemyndigelser for de medarbejdere, der har fået udbetalt kørselsgodtgørelse til høj takst overholder gældende retningslinjer.
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Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger og anbefalinger.
2
Kommentarer til årsregnskabet
overskud på kr. 303.
Institutionens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud
Vi henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor der er redegjort for en række forhold, der
lydelse på årsrapporten for 2016.
2016..
2016
har øvet indflydelse
Ved revisionen af årsrapporten har vi kontrolleret, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens bogholderi via Navision. Ved revisionen har vi påset, at indtægter, udgifter og tilskud er henført til
rette regnskabsår efter gældende regler.
ak
Ved gennemgang af status har vi overbevist os om de opførte aktivers
tilhørsforhold til institutionen, om
deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har endvidere kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen er rigtigt udtrykt i årsrapporten.
2.1

tilhørende noter
Resultatopgørelsen med tilhørende

Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster og en sammenligning med tidligere år og budgettet.
Vi har revideret de foretagne elevindberetninger, som danner grundlag for beregning af taksttilskud.
2.2

Balancen med tilhørende noter

Bemærkninger til balancens enkelte poster:
Grunde og bygninger, kr. 36.926.037
Vi har revideret institutionens registreringer og værdiansættelse af ejendomme i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks.
Der har ikke været tilgange på grunde og bygninger i 2016.
Udstyr og inventar, kr. 1.948.802
Vi har revideret institutionens registrering og værdiansættelse af udstyr og inventar i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks.
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Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end kr. 50.000 skal i henhold til gældende regnskabsinstruks
ikke registreres, medmindre aktiverne skal fungere sammen med andre driftsmidler.
Vor revision har bestået i stikprøvevis fysisk kontrol af tilstedeværelsen, tilligemed sammenholdelse af
anlægskartoteket med sidste års anlægskartotek.
Der har ikke været tilgange i 2016 på udstyr og inventar.
Tilgodehavender, kr. 554.186
Vi har afstemt institutionens tilgodehavender med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med
efterfølgende indbetaling i 2017.
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Likvide beholdninger, kr. 11.858.701
Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 9. november 2016 med tilhørende afstemning af bankkonti,
værdipapirer samt gæld til penge- og kreditinstitutter, som ligeledes er afstemt i forbindelse med revision
af årsrapporten.

Indlånsgaranti
Institutionens likvide beholdninger overstiger EUR 100.000 som Garantifonden for indskydere og investorer dækker.
Vi anbefaler at ledelse og bestyrelse foretager en risikovurdering af skolens indeståender i pengeinstitutter.
Langfristet gæld, kr. 28.071.120
Vi har afstemt langfristet gæld til årsopgørelser mv. I beløbet indgår låneomkostninger i forbindelse med
optagelse af kreditforeningslånene. Låneomkostningerne nedskrives over kreditforeningslånenes levetid.
Ordinære afdrag som forfalder inden udløbet
udløbet af regnskabsåret 20
2017 er overført til kortfristet gæld med beløb kr. 1.103.271.
Af den langfristede gæld vedrører kr. 1.
1.670.108
670.108 skyldig markedsværdi af finansielle instrumenter.
585.833
Anden langfristet gæld, kr. 2.
2.585.833
I forbindelse med bygning og indretning af nye naturfagslokaler har skolen modtaget et tilskud på kr.
2.900.000. Tilskuddet er opført som en langfristet gældsforpligtelse og indtægtsføres i takt med, at der afskrives på de aktiver som tilskuddet er givet til.
I 2016 er der indtægtsført kr. 58.000.

Skyldig løn, kr. 134.664
Skyldig løn kan specificeres således:
Skyldig løn vedr. fratrædelse
Skyldig overarbejde

101.898
32.766
134.664
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Feriepengeforpligtelse, kr. 3.602.710
Feriepengeforpligtelsen er opgjort på grundlag af ferietotaler i lønsystemet og beregnet med 12,5% af
den udgiftsførte gage til ikke fratrådte funktionærer. Til dette beløb er tillagt ikke afholdte feriedage i henhold til den centrale overenskomst.

Leverandører af varer og tjenesteydelser, kr. 704.918
Vi har afstemt de væsentligste gældsposter med foreliggende opgørelser, specifikationer og bilagsmateriale.
Mellemregning med Undervisningsministeriet, kr. 5.285.632
Vi har afstemt mellemregning med Ministeriet med foreliggende oplysninger.
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Egenkapital pr. 31. december 2016, kr. 9.571.469
Egenkapital pr. 31.12.2016 kan specificeres således:
Egenkapital pr. 01.01.2016
Markedsværdi af finansielt instrument, regulering
Årets resultat

9.427.143
-158.814
303.140
9.571.469

3
Forvaltningsrevision
årsregnskabet har vi på forskellige punkI forbindelse med såvel den løbende revision som revisionen af årsr
ter i henhold til bilag til bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 undersøgt institutionens økonomiske forvaltning af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.
årsregnskabet
årsr
egnskabet
Formålet med forvaltningsrevision er at vurdere, om den reviderede institution har udvist den sparsommelighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af statslige midler ssamt om institutionen arbejder produktivt og effektivt.
Generelt bemærkes, at vi ikke – skolens forhold taget i betragtning – har vurderet, at der var anledning til
hero fra Fjerat iværksætte større undersøgelser på enkeltområder. Der er heller ikke fremsat ønsker herom
ritslev Gymnasium.
Institutionen udarbejder strategier og fremtidsplaner til sikring af, at institutionens idegrundlag og målsætning gøres operationel.
Vi har som en del af forvaltningsrevisionen foretaget en vurdering af institutionens løbende økonomistyring.
I lighed med tidligere år, har der været øget fokus på budgettering, herunder verificering af de grundlæggende forudsætninger og anvendte taloplysninger samt løbende opfølgning til institutionens budget.
På trods af den øgede fokus på de anvendte forudsætninger og taloplysninger og på trods af at institutionen løbende foretager opfølgning på afvigelser i forhold til det budgetterede, hvilke rapporteres til ledergruppen og bestyrelsen på regelmæssige møder, er der konstateret en stor positiv afvigelse mellem det
resultat, der var forventet og det realiserede resultat.
Den konstaterede afvigelse mellem det forventede resultat for 2016 og det realiserede resultat, skyldes i
væsentlig grad salg af lærertimer og censorafregning, besparelse på ledelse og administration, besparelse på busrute, selvforsikringspræmie, der ikke er anvendt og lavere renter end budgetteret.
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Vi har tidligere drøftet vigtigheden af, at væsentlige afvigelser i elevaktivitet og øget censoraktivitet, inddrages i budgetopfølgningerne enten ved indregning af ændringen eller omtale af forholdene på bestyrelsesmøderne.
Det er særdeles vigtigt, at skolens ledelse og bestyrelse har en budgetopfølgningsprocedure, der sikrer,
at balancer og budgetopfølgninger der præsenteres til bestyrelsesmøder og som anvendes af ledelsen i
den daglige økonomistyring, er overensstemmende med den faktiske aktivitet.
Skolen budgetterer med et overskud på 26 t.kr. i 2017.
Samtidig er der med finansloven for 2016, indført et omprioriteringsbidrag, hvilket reducerer alle statstilskud med 2% i 2017 samt et yderligere omprioriteringsbidrag på 2% i 2018 og 2019, dvs. en reduktion på
henholdsvis ca. 4%, ca. 6% og ca. 8% i de kommende år.

3.1
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Fra regnskabsåret 2012 til 2016 er årselevtallet faldet fra 400,9 elever til 302,0 elever, svarende til 98,9
årselever eller et fald på 25%.
Sparsommelighedsaspektet

I forbindelse med revisionen har vi gennemgået en række områder, der naturligt omfattes af sparsommelighedsaspektet. Om enkelte områder kan vi anføre følgende:

Indkøb
Det er vor opfattelse, at institutionen for alle væsentlige indkøb af varer/tjenesteydelser indhenter alternafore
tive tilbud i rimeligt omfang eller benytter statens indkøbsaftaler, hvor dette er foreskrevet.
Der indhentes tilbud ved indkøb af edb udstyr, software, kopipapir, bøger og bygningsvedligeholdelse
samt ved større om- og tilbygninger, ligesom det undersøges om der er mulige rabatter at opnå i forbindelse med indkøb.
Det er vores opfattelse, at institutionen overholder bestemmelserne i tilbudsloven (Bekendtgørelse nr.
1410 af 7. december 2007) og den gældende EU forordning.

Likvide midler
Forrentningen af likvide midler sikres ved løbende kontakt til institutionens pengeinstitutter.
Lån
Institutionens gæld i fast ejendom vurderes løbende i forhold til det aktuelle renteniveau for at sikre, at institutionen betaler mindst mulig i rente af gælden.
Institutionen har et 2% rentetilpasningslån med en restgæld kr. 3.031.477, et Cibor6 lån med en restgæld
på kr. 9.094.680, et Cibor6 lån med en restgæld på kr. 6.165.092, et Ciborg6 lån med en restgæld på kr.
2.820.157 samt et F5 lån med en restgæld på kr. 7.013.142 hos LR Realkredit A/S.
Til institutionens rentetilpasningslån og Cibor6 lån med en samlet restgæld på 21.111.406 er der tilknyttet
en renteoption. Pr. 31. december 2016 havde dette finansielle instrument en negativ markedsværdi på kr.
1.670.108. Beløbet er afsat som en gældsforpligtelse under langfristet gæld og er ført som en regulering
direkte på egenkapitalen.
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Fakturering af ydelser
Det er vor opfattelse, at institutionen løbende fakturerer ydelser, hvor betaling skal opkræves hos modtageren af ydelsen.
Produktivitetsaspektet
Med hensyn til at måle og belyse udviklingen i institutionens præsentationer eller produktivitet i forhold til
de indsatte ressourcer henvises til nøgletal i årsregnskabet.
Institutionens effektive styring af den daglige drift omfatter løbende budgetkontrol, styring af samtlige læreres tidsforbrug samt udarbejdelse af faste månedlige økonomirapporter.
Institutionen har ikke udarbejdet mål- og nøgletal på området.
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Udvikling i elevtal, årsværk og samlede lønudgifter
Institutionen har de seneste tre år haft et faldende antal elever fordelt på skolens tre årgange. I samme
periode har der været en markant udvikling i antallet af årsværk (ansatte) og i de samlede afholdte lønudgifter til skolens personale. Den samlede lønudgift til skolens personale er dog reduceret fra 2013 til
2016.
elevtal, viser sammenholdt med udviklingen i antal årsværk og udviklinOversigten over udviklingen i årselevtal,
gen i de samlede lønudgifter, følgende resultat:

Udvikling i årselevtal uden HHX elever
År
I alt
Indeks

2012

2013

2014

2015

2016

396

411

383

343

302

100

104

97

87

76

Udvikling i årselevtal med andel (50%) HHX elever
År

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

412

439

420

380

345

Indeks

100

107

102

92

84

Udvikling i antal årsværk (hele institutionen)
År

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

54

60

64

55

50

Indeks

100

111

119

102

93
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Udvikling i lønudgifter (t.kr.)
År

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

28.702

31.977

31.375

31.261

27.869

100

111

109

109

97

Indeks

Udvikling i årsværk og lønninger i forhold til antal årselever uden HHX elever

Antal årselever pr.
årsværk
Lønudgifter
pr. årselev

2012

2013

2014
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År

2015

2016

7,3

6,9

5,9

6,2

6,0

72,5 t.kr.

77,8 t.kr.

81,9 t.kr.

91,1 t.kr.

92,3 t.kr.

Udvikling i årsværk og lønninger i forhold til antal årselever med andel (50%) HHX elever
År
Antal årselever pr.
årsværk
Lønudgifter
pr. årselev

2012

2013

2014

2015

2016

7,6

7,3

6,6

6,9

6,9

69,7 t.kr.

72,8 t.kr.

74,7 t.kr.

82,3 t.kr.

80,8 t.kr.

Tallene viser, at udviklingen i lønudgifterne i 2012 – 2016. Fra 2013 og frem sker der et væsentlig fald i
årselevtallet, men udgiften til lønninger og gager falder ikke tilsvarende, hvilket medfører at lønudgiften
pr. årselev har været stigende. I 2016 er lønudgiften faldet, men lønudgifterne pr. årselev er steget, da
elevantallet også er faldet.
Fjerritslev Gymnasiums lærere underviser halvdelen af uddannelsestiden på hhx, dette beskæftiger 3-4
ansatte, der indgår i årsværk og personaleforbrug. Eleverne indgår ikke i skolens elevtal, idet eleverne er
optaget via EUC Nordvest. Derfor er det valgt at lave to beregninger, hvor 50% af de samlede HHX elever, der går på Fjerritslev Gymnasium indgår, da det ca. svarer til skolens personaleudgifter.
Udfordringen for Fjerritslev Gymnasium er at tilpasse udgifter til lønninger og gager til indtægtsgrundlaget. Udgiftsposten er påvirket af, at der udbydes et stort antal studieretninger. Selvom der er tale om et
mindre udkantsgymnasium og der er kommet flere uddannelser til på skolen, oplever skolen at de unge
prioriterer at tage et år på Fjerritslev Skoles 10. klasse tilbud.
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Vi har drøftet vigtigheden af, at udviklingen i antal årselever, årsværk og i udgifterne til lønninger følges
tæt, med institutionens ledelse.
Det er vor opfattelse, at institutionens produktivitet også fremadrettet er under ledelsens bevågenhed til
sikring af, at produktiviteten er optimal.
Efter indgåelse af OK13 opgøres der ikke længere over-/undertid pr. 31/12 for Fjerritslev Gymnasiums
undervisere, idet skolen ikke længere udarbejder årsplaner for skolens medarbejdere.
Rektor foretager i samarbejde med skolens pædagogiske ledelse løbende kontrol med undervisernes foretagne tidsregistrering. Af tidregistreringen fremgår hvor meget tid der anvendes på undervisning, interne aktiviteter, sygdom, kurser mv. og rektor kan ud fra registreringerne vurdere om der er undervisere der
har henholdsvis for lidt eller for meget registreret tid i forhold til den enkelte medarbejders ansættelsesnorm. Såfremt der er medarbejdere der afviger, tager rektor og den pædagogiske ledelse beslutning om
hvorvidt der er opgaver der skal flyttes rundt mellem institutionens undervisere.
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Rektor har oplyst, at der ikke er undervisere der pr. 31. december 201
2016 har væsentlige under- eller over2016/201
2016
/2017
7..
tidssaldi som ikke forventes udlignet i løbet af skoleåret 2016/2017.
over
Vi har drøftet vigtigheden af, at der ikke oparbejdes for mange over-/undertimer
på de enkelte medarbejådighed, anvendes bedst muligt, og det er vores opfatteldere, for at sikre at de ressourcer skolen har til rådighed,
se at skolens ledelse har stor fokuss på området.
Fjerritslev Gymnasium har i årsrapporten indarbejdet oplysninger om elevfrafald, elevfravær samt karak2011 – 2016. Fraværet har en positiv faldende tendens.
tergennemsnit for de to uddannelser for perioden 2011
undersøgelse af gymnasiernes løfteevne, hvor formålet er
Dansk Erhverv gennemfører landsdækkende undersøgelser
at undersøge hvor gode gymnasierne er til at løfte eleverne.
I undersøgelsen er der taget højde for elevernes folkeskolekarakterer og andre sociale baggrundsvariable
nes uddannelsesniveau og arbejdsmarkedsstatus.
herunder forældrenes
14 fremgik, at Fjerritslev Gymnasium havde en score på -0,09. Af undersøgelAf undersøgelsen fra 2012-14
fremgår, at Fjerritslev Gymnasium igen er kravlet ned af listen, idet løfteevnen er gået
sen for 2013-2015 fremgår,
ned fra -0,09 til -0,27,, hvilket betyder at skolen nu placerer sig som nummer 114 ud af 131 gymnasier
mod nummer 98 ud af 134 gymnasier i analysen for 2012-14.
Fjerritslev Gymnasium har efter forelæggelse af resultaterne fra analysen for 2011-13, hvor gymnasiet
placerede sig som næst dårligst, sat øget fokus på at tilbyde unge et uddannelsesmiljø, der fremmer den
enkeltes mulighed for læring.

3.2

Effektivitetsaspektet

Når begrebet effektivitet anvendes her, skal derved forstås, hvorvidt institutionens virksomhed er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen, herunder i hvilken grad institutionen opfylder sit formål i
forhold til de forbrugte ressourcer.
Institutionen har ikke udarbejdet mål- og nøgletal på området.
Vi har forbindelse med vores forvaltningsrevision drøftet med institutionens ledelse, hvorledes der kan
udarbejdes mål- og nøgletal til brug for vurdering af institutionens effektivitet.
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I den forbindelse har vi sammen med ledelsen overvejet, hvilke kriterier der med fordel kan opstilles forinden de forskellige nøgletal beregnes. Disse kriterier skal være medvirkende til, at der fremkommer nøgletal, som er brugbare for institutionen og som er udviklede efter samme retningslinjer, som de øvrige institutioner der foretages sammenligning med.
Det er vor opfattelse, at institutionen anvender mål, delmål og handlingsplaner til styring af institutionens
aktiviteter, for at sikre den optimale udnyttelse af tilstedeværende ressourcer og at der arbejdes med udvikling af registreringssystemer, som kan frembringe brugbare mål- og nøgletal.

4

Øvrige forhold

4.1

Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet
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Danske revisionsstandarder kræver, at vi informerer bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigerede, forderet at de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som
di direktionen har vurderet
helhed.
Alle konstaterede forhold under revisionen er rettet i årsregnskabet. Der forekommer ingen ikkekorrigerede forhold.
4.2

Overholdelse af lovgivningen

I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift.
Vi har forespurgt direktionen om kendte aktuelle eller
eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har
væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Direktionen har oplyst, at den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregns
årsregnskabet.
Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning.
4.3

Forsikringsforhold

Skolen er dækket af Statens Selvforsikring.

For at sikre, at skolen ikke risikerer tab ved tyveri mv., ud over selvrisikoen ved statens selvforsikring, anbefales, at skolen registrerer de forsikringsbegivenheder, som indtræffer i løbet af regnskabsåret, herunder værdiansættelse heraf.
Der henvises til den af Undervisningsministeriets udarbejdede ”Vejledning om Statens Selvforsikringsordning”.
Vi gør opmærksom på, at institutionen løbende bør revurdere, om der er særlige områder, hvor der kan
tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt Statens Selvforsikring i alle
skadessituationer yder fuld økonomisk kompensation. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Statens
Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar.
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4.4

Lov om sociale klausuler

Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af det rummeligere arbejdsmarked i overensstemmelse med lov om
sociale klausuler på offentlige tilskudsområder.
Skolens ledelse har oplyst, at der er udarbejdet en handlingsplan, og at skolen løbende foretager en vurdering af, hvorvidt skolen kan foretage ansættelser, der understøtter målsætningen på området. Vi kan i
tilknytning hertil bemærke, at skolen er forpligtet til at ansætte mindst 3,5% på særlige vilkår. For regnskabsåret udgør dette 3,96% af skolens fuldtidsansatte.
4.5

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering i overensstemmelse med lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.
Begivenheder indtruffet efter balancedagen

UD
KA
ST

4.6

Skolens ledelse har oplyst, at der efter dens vurdering ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen,
som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet.
ndt med begivenheder efter balancedagen, af væsentlig betydVi er under vor revision ikke blevet bekendt
ning for årsregnskabet, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet.

Oplysning om særlig revisionsmæssig assistance
5
I årets løb er vi af Fjerritslev Gymnasium blevet anmodet om at udføre føl
følgende særlige opgaver.
-

revision af kvartalsvise aktivitetsindberetninger
assistance i forbindelse med tilpasning af budgetrapporteringsmodel
assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten for 2016
assistance med gennemgang og opdatering af regnskabsinstruksen

Vi har i forbindelse med vor accept af ovennævnte opgaver foretaget en vurdering af betydningen for vores uafhængighed. Det er vor opfattelse, at vor udførelse af ovennævnte opgaver er i overensstemmelse
d de gældende regler for revisors uafhængighed.
med
5.1

Kontrol af bestyrelsens formelle pligter

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. samt at revisionsprotokollen
fremlægges og godkendes af den samlede bestyrelse.
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6
Lovpligtige oplysninger
I henhold til lovgivningen om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt i henhold til bekendtgørelse nr. 1596 af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser skal vi oplyse om:
at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om,
at vi anser årsrapporten for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse
samt
at statstilskud er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår, og at refusioner og tilskudsgrundlaget er
opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

B R AN D T
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ST

Thisted, den 20. marts 2017

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Tage Gamborg Holm
statsautoriseret revisor

Fremlagt på bestyrelsesmødet, den
Bestyrelse

/

2017
201 7

_____________________
Mogens Gade
Formand

____________________
Lotte Larsen
næstformand

_____________________
Kristine Fooken Jensen

_____________________
Tina Juul Kjellberg

____________________
Lise Carlsen

_____________________
Jens Sørensen

_____________________
Ole Ravn Christensen

____________________
Christina Cæsarsen

____________________
Lasse Skjærbæk Holm
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Bilag 1

Institutionsnr.: 811.009
Institutionens navn: Fjerritslev Gymnasium
Regnskabsår: 2016

Oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet
Revisors påtegning
Uden forbehold og supplerende oplysninger
Forbehold om fortsat drift (going concern)
Forbehold om øvrige forhold
Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern)
Supplerende oplysninger om, at sammenligningstal i resultatopgørelsen i
form af resultatbudget, ikke er underlagt revision
Supplerende oplysninger om øvrige forhold

Punkt Revisortjekliste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

UD
KA
ST

x
x

Ingen
Afsnit
i pro- Kritiske Væsentlige kritiske Udskudt, jf.
bemærk- revisions- Ikke reto- bemærkbemærk- anbefaanbefa
ninger planlægning levant
kollat ninger
linger

Har revisionen givet anledning til
kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger vedrørende
Overordnede kommentarer og risikofaktorer
Opfølgning på bemærkninger og
anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat
Forhold
ld af væsentlig betydning for
vurdering af årsregnskabet og/eller
forvaltningen
Tilsynssager hos Rigsrevisionen,
styrelsen mv.
Finansiel revision
Juridisk-kritisk revision
Forretningsgange og interne kon1.5
troller, dispositioner, registreringer
og regnskabsaflæggelse
Den generelle it-sikkerhed på det
administrative område
Statstilskud
1.5
Løn
Indtægtsdækket virksomhed (IDV)
2.1
Andre væsentlige områder
Forvaltningsrevision
Økonomistyring
5.1
Sparsommelighed
5.2
Produktivitet
5.3
Effektivitet

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Søgetal 2012 – 2016 Fjerritslev Gymnasium
15.
marts
2012

15.
15. marts
15.
august
2013
august
2012
2013

Bilag 4.1

15.
marts
2014

15.
august
2014

15.
marts
2015

15.
august
2015

14.
marts
2016

23.
august
2016

13.
marts
2017

stx

123

120

100

104

87

91

84

85

66

84

61

hf

24

39

34

42

27

25

23

22

25

31

20

hhx

17

21

24

27

24

27

23

27

35

39

34

I alt

164

180

168

173

138

143

130

134

126

154

115

58

76

73

61

54

26

0

0

0

227

206

187

208

10.
kl
SOS
U
Nye
på
FG

52

232

46

219

207

0

Søgetal 2012 – 2016 Fjerritslev Gymnasium
2016 søgning pr. juni 2016 (efter Fordelingsudvalg)

Bilag 4.1

Søgetal 2012 – 2016 Fjerritslev Gymnasium
2017 søgning pr. 06.03.17

Bilag 4.1

Uddannelsesinstitutionernes investeringer i perioden 2016-2021
Ligesom sidste år er Undervisningsministeriet af Finansministeriet bedt indhente data for realiserede såvel forventede investeringer
på det selvejede uddannelsesområde. Formålet er at opgøre det samlede investeringsniveau i den statslige sektor.
Med henblik på en så kvalificeret vurdering af investeringsniveauet som muligt, vil vi bede jer udfylde dette spørgeskema.
Spørgeskemaets første del omhandler jeres investeringsniveau i perioden 2016-2021. Med henblik på en efterfølgende
sammenkobling til det øvrige investeringsniveau i staten tager denne del af skemaet udgangspunkt i den metode, som Danmarks
Statistik anvender til opgørelse af nationalregnskabet. Metoden er uddybet i vejledningen, som er vedlagt indberetningsbrevet, der
er blevet sendt til jer. Det bemærkes, at der sondres mellem fire investeringstyper (anlæg, inventar, udstyr og immaterielle
anlægsaktiver), og at spørgeskemaet vedrører realiserede og forventede tilgang og afgang samt igangværende aktivitet, som
endnu ikke er tilgangs- eller afgangsført. Det bemærkes endvidere, at der kun skal medtages investeringer, som aktiveres på
balancen.
Til forskel fra vejledningen er kategorien nyinvesteringer i spørgeskemaet opdelt i følgende underkategorier;
Køb eller opførelse af nybyggeri mv. (regnskabskonti 5122, 5124 og 5132)
Køb af nyt udstyr (regnskabskonti 5152, 5162 og 5172)
Køb af nyt inventar (regnskabskonto 5182)
Køb eller udvikling af udviklingsprojekter (regnskabskonti 5012, 5052 og 5054)
Vi beder om, at I fordeler jeres behov for nyinvesteringer på disse fire kategorier, da de er relevante for UVMs overblik over
investeringsfordelingen
Vi beder jer læse vejledningen, der er vedhæftet det fremsendte indberetningsbrev, inden spørgeskemaets første
del udfyldes.
Link til Undervisningsministeriets beskrivelse af budgetvejledningens forelæggelsesgrænse

I spørgeskemaets anden del bedes I opgøre de investeringer, der overskrider Budgetvejledningens forelæggelsesgrænse på 60
mio. kr., og som derfor skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. Skemaets anden del er derfor kun relevant for de
institutioner, der har eller planlægger investeringer, der overskrider denne grænse.
Spørgeskemaets del 1 indeholder 10 spørgsmål til hvert enkelt år i perioden 2016-2021. Såfremt der ikke er investeringer eller salg
af aktiver i et givent år, angiver I dette med et 0.
Antal spørgsmål i skemaets del 2 er betinget af antal investeringer, der overskrider forelæggelsesgrænsen.
Til sidst i spørgeskemaet vil der være mulighed for jer at udskrive jeres besvarelse.
Skemaet er sendt til selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.
I bedes udfylde spørgeskemaet senest mandag den 27. februar 2017. Det er vigtigt, at fristen overholdes, da opgørelsen skal
bruges i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 18, hvor investeringsrammen bliver fastlagt.

Indledningsvis vil vi bede jer udfylde følgende kontaktoplysninger
Institutionsnavn
Institutionsnummer
Kontaktperson
E-mail
Telefonnummer

Fjerritslev Gymnasium
811009
Peter Pedersen
pp@fjerritslev-gym.dk
96505100

Opgørelse af investeringer og afgang af aktiver

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,0
0
0
0
1,0

0
0
1,0
0
0
0
1,0

0
0
1,0
0
0
0
1,0

0
0
1,0
0
0
0
1,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Opgør i mio. kr. med én decimal. I tilfælde af ingen investering eller salg, angives værdien 0
1) Nyinvesteringer
1a) Køb eller opførelse af nybyggeri, renoveringer mv., der optages som et aktiv på balancen
1b) Køb af nyt udstyr
1c) Køb af nyt inventar
1d) Køb eller udvikling af udviklingsprojekter
2) Køb af brugte bygninger og andre eksisterende investeringsgoder
3) Grunde og rettigheder
4) Investeringer i alt (1+2+3)
5) Donationer
5a) Heraf donationer mv. fra private
5b) Heraf donationer mv. fra ikke-statslige dele af den offentlige sektor
6) Salg af aktiver

Opgørelse af investeringer med totaludgift, der overskrider Budgetvejledningens forelæggelsesgrænse
InvesteTotalringens
udgift
navn
Investeringer, hvis
totaludgift overskrider
forelæggelses-grænsen
Investeringer der ER
godkendt ved aktstykke
Investeringer der ER
godkendt ved aktstykke
Investeringer der ER
godkendt ved aktstykke
Investeringer der ER
godkendt ved aktstykke
Investeringer der
FORVENTES godkendt ved
aktstykke
Investeringer der
FORVENTES godkendt ved
aktstykke
Investeringer der
FORVENTES godkendt ved
aktstykke
Investeringer der
FORVENTES godkendt ved
aktstykke

Udgiftsprofil
(2016)

Udgiftsprofil
(2017)

Udgiftsprofil
(2018)

Udgiftsprofil
(2019)

Udgiftsprofil
(2020)

Udgiftsprofil
(2021)

Donationer givet til
projekter, samt hvornår
disse forventes udbetalt

Aktstykke
(nr. og dato)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brobygning 2016-2017

Til afvikling af dette skoleårs brobygning er der blevet anvendt 25 forskellige lærere fra Fjerritslev
Gymnasium med varierende belastning. Der er i alt medgået 834 klokketimer ekskl. forberedelse. Altså et
lærerforbrug, der ligger lige i omegnen af en hel stilling. Forbruget af moduler fordelt på de enkelte skoler
kan ses i figur 1.
Udover den ”normale” brobygning har der været afholdt c-niveau undervisning i fagene psykologi, musik,
mediefag og fransk. I den forbindelse er det kun i mediefag, der har været tale om en ekstraudgift, da den
øvrige undervisning har været varetaget af skolens ledelse eller er foregået på allerede eksisterende hold
(se fig. 2).
For at bidrage til at rette op på et vigende søgetal til Fjerritslev Gymnasium sidste år, har der i år været tale
om en rimelig kraftig forøgelse af brobygningen med udgangspunkt i nedenstående 4 fokuspunkter.
•
•
•
•

At arbejde på at få fundet en løsning på de problemer, der var sidste år i forbindelse med 10. klasse
Vest.
At arbejde på at få øget søgningen fra Løgstør Skole, Jetsmark Skole, Aabybro Skole og Biersted
Skole.
At imødekomme skolernes ønsker i så stort et omfang som muligt.
At øge brobygningen uden at ramme den almindelige undervisning unødigt.

Fig.1
Oversigt over forbruget af moduler fordelt på de enkelte skoler

Skole
Aabybro Skole
Brovst Skole
Skovsgaard Skole
Fjerritslev Skole
Ranum Efterskole
Løgstør Skole
Hannæsskolen
Biersted Skole
Ranum Skole
Jetsmark Skole
Bjerget Efterskole
HHU
Aabybro Efterskole
10. klasse Vest
Introdage 8.kl.

Moduler

Lærerforbrug
moduler

17
18
26
18
15
38
6
15
15
12
10
11
9
53
18
281

34
18
26
18
45
96
18
51
15
26
50
13
45
83
18
556

Fig. 2

Brobygning c-niveau
Aabybro Skole psykologi c
Fjerritslev Skole psykologi c
10. klasse Vest psykologi c
10. klasse Vest musik c
Fjerritslev Skole mediefag c
10. klasse Vest mediefag c
10. klasse Vest fransk c

42
42
42
42
42
42

42
42
42
42

Fig. 3
Ansøgere fra brobygningsskoler 2016 og 2017
Skole
ansøgere 8/3 2016
Aabybro Skole
2
Brovst Skole
2
Skovsgaard Skole
4
Fjerritslev Skole
9
Ranum Efterskole
0
Løgstør Skole
3
Hannæsskolen
0
Biersted Skole
0
Ranum Skole
2
Jetsmark Skole
1
Bjerget Efterskole
0
HHU
1
Aabybro Efterskole
1
10. klasse Vest
20
i alt
45

ansøgere 6/3 2017
0
3
10
13
2
2
2
0
1
0
2
3
2
16

56

For at kunne sammenligne en eventuel effekt af brobygningen i
skoleåret 2016/17 er der i begge kolonner kun medtaget de ansøgere,
der søgte direkte fra de afleverende brobygningsskoler. Der er altså kun
medtaget de efterskoler, der har deltaget i dette skoleårs brobygning.
Tallene for 10. klasse Vest er procentuelt det samme eller lidt højere for
Stx og HF (ca. 35%). Ca. 65% af eleverne i 10. klasse har valgt at blive på
Fjerritslev Gymnasium. Resten har valgt Hhx eller det ny udbudte
grundforløb.

Evaluering.
Brobygningsskolerne.
Samtlige brobygningsskoler giver klart udtryk for stor tilfredshed med
Fjerritslev Gymnasium som samarbejdspartner og brobygningsskole.
Lærerne er engagerede og velforberedte, og de er supergode til at
tilrettelægge spændende og vedkommende forløb, som i høj grad er
anvendelige i skolernes videre arbejde. En høj grad af
forventningsafstemning mellem skolerne og Fjerritslev Gymnasium har
helt sikkert været medvirkende hertil. Et par lærerudsagn siger vel det
hele:
”Det er sgu svært at få armene ned”
”Tak for at I gider gøre det for os”
”Det har været spændende. Jeg har også lært noget”
”Hvis der bare gik en bus fra Biersted”
Samme tilfredshed er helt tydelig hos brobygningseleverne. Det har
været meget svært at finde mislyde i de løbende elevevalueringer.
Derimod har det været nemt at finde udsagn som:
”Det var dæleme spændende.”
”I laver verdens bedste brobygning”
”Jeg ville gerne gå på Fjerritslev Gymnasium. Det er en skam I ligger så
langt væk.”
”Det var skægt at cykle på mountainbike, især da vores lærer væltede.”
”Jeg har sørme fået prøvet nogle grænser af”
Lærerne.
Den højere grad af forventningsafstemning mellem
brobygningsskolerne og Fjerritslev Gymnasium har stillet højere krav til
brobygningslærernes forberedelse. Flere lærere har givet udtryk for, at
de har været nødt til at udarbejde helt nye forløb. Det gør sig især
gældende indenfor den naturfaglige faggruppe. Gevinsten i den
forbindelse har været, at man nu er i besiddelse af
undervisningsmateriale, der med mindre tilpasninger kan genbruges i
andre brobygningsforløb eller i den almindelige undervisning.
Det er det generelle indtryk at brobygningslærerne har været tilfredse
med skoleårets brobygning. Selvom brobygningsbelastningen på den
enkelte lærer har været meget forskellig, er der ingen, der giver udtryk
for nævneværdig utilfredshed. Alle er dog enige om vigtigheden af at
alle brobygningsholdene ledsages af egne lærere. Med deres kendskab
til eleverne giver det en bedre brobygning og mulighed for
faglig/pædagogisk udveksling.
Brobygningen med 10. klasse Vest har ifølge de deltagende lærere
været af en helt anden karakter i år. De frustrationer, der kom til udtryk
i forbindelse med sidste skoleårs brobygning, er tilsyneladende

eliminerede. Brobygningslærerne giver kun udtryk for, at de har mødt
søde og interesserede elever. Det er i den forbindelse nærliggende at
give strukturændringerne i 10. klasse noget af kreditten herfor.

Konklusion.
Evalueringen af årets brobygning viser hel klart at Fjerritslev Gymnasium
er en fremragende brobygningsskole, der på højt niveau er i stand til at
matche brobygningsskolernes ønsker, og der skal ikke herske tvivl om
værdien af et godt samarbejde med de afleverende skoler. Det er straks
sværere, når man skal vurdere brobygningens indflydelse på
elevsøgningen til Fjerritslev Gymnasium. I skoleåret 2016/17 er der på
Fjerritslev Gymnasium taget mange andre spændende initiativer med
samme sigte.
Hvis man tager udgangspunkt i figur 3, der er en sammenligning af
elevsøgningen til Fjerritslev Gymnasium d. 8/3 2016 og d. 6/3 2017 fra
de skoler vi har brobygget med, vil man overordnet set kunne
konstatere en samlet fremgang på 11 elever.
En nærlæsning af tabellen viser desværre en tilbagegang på 3 elever i
forhold til sidste år fra henholdsvis Aabybro og Jetsmark Skoler til trods
for en forholdsvis massiv brobygning og en meget positiv indstilling hos
skolernes ledelse. En lignende brobygningsaktivitet med Biersted Skole
har heller ikke givet det ønskede resultat. Det kan også undre at Brovst
Skole ikke sender flere end 10% af en årgang i gymnasiet men lidt under
halvdelen i 10. klasse. Det er endda blevet fortalt, at de er blevet
anbefalet at søge 10. klasse Øst, og det vil givet få konsekvenser for
Fjerritslev Gymnasium til skoleåret 2017/18.
Løgstør Skole leverer stadig for få elever til Fjerritslev Gymnasium til
trods for en meget intensiv brobygningsindsats. Hvis man skal tro, hvad
der bliver sagt, skyldes det et ”mildt” politisk pres fra Vesthimmerlands
Kommune om, at alle elever helst skal vælge ungdomsuddannelse i Års.
Det er glædeligt at der kan konstateres fremgang med en del af de
andre brobygningsskoler. Bemærkelsesværdigt er det også, at det er
lykkedes Fjerritslev Gymnasium at tiltrække elever fra Hannæsskolen,
som traditionelt plejer at søge Thisted.
Der skal heller ikke herske tvivl om at omstruktureringen og den øgede
fokus på samarbejdet med 10. klasse Vest har båret frugt.
Niveaudelingen og de tilbudte c-niveaufag har klart haft en positiv
indflydelse på samarbejdet og kan kun anbefales og eventuelt udbygges
og justeres de kommende år.
Tilbage står at en vigtig del af strategien for årets brobygning ikke er
lykkedes. Der er derfor behov for nogle grundige overvejelser over
strategien for den fremtidige brobygning. Her er det ikke mindst vigtigt
at rette fokus på, hvordan man får elever fra den østlige del af
Jammerbugt Kommune til at vælge Fjerritslev Gymnasium som 1.
prioritet. Evalueringerne fra brobygningsskolerne viser helt klar, at det
bestemt ikke er kvaliteten af brobygningen, der er problemet. For
Biersted Skoles vedkommende gør skolens beliggenhed tæt på Aalborg

det dog til en noget tvivlsom investering at fortsætte brobygningen.
Midlerne herfra kunne anvendes bedre ved et øget samarbejde med
andre brobygningsskoler.
Fjerritslev Gymnasiums geografiske beliggenhed (eller historien om den)
rummer givetvis en del af forklaringen, som selv en nyetableret busrute
ikke har kunnet kompensere fuldt ud for endnu. Traditioner og vigtige
influenter – forældre, lærere og kammerater – spiller naturligvis også en
ikke ubetydelig rolle. I den forbindelse ville et ”mildt” politisk pres fra
Jammerbugt Kommune på de afleverende skoler og deres lærere måske
have samme effekt som i Vesthimmerlands Kommune.
/Jo

Lan Gymnasium

på Fjerritslev

Fredag 7. april 2017
kl. 20.00 til næste morgen kl. 08.00
For elever i 7.-10. klasse fra hele Jammerbugt Kommune
samt både nuværende og tidligere gymnasieelever

TAG DINE VENNER MED TIL EN FED AFTEN OG NAT
MED MASSER AF GAMING PÅ FJERRITSLEV GYMNASIUM

Vi arrangerer konkurrencer i CS:GO og FIFA
FEDE PRÆMIER TIL ALLE VINDERE

Pris for deltagelse

KR. 25,-

Der sælges mad,
sodavand og snacks
Der må ikke medbringes egne madog drikkevarer. Alkohol er ikke tilladt

Betaling foregår ved indgangen
med kontanter eller MobilePay
Medbring din computer, et ca. 10 meter
Lan-kabel og andet relevant udstyr

TILMELD DIG PÅ UNGJAM.DK
Skynd dig – der er et begrænset antal pladser

Vildmarkskursus
på fjerritslev gymnasium
– for alle unge i Jammerbugt Kommune
Kom og vær med til 5 sjove vildmarksdage
Det er gratis at deltage!

Torsdag 9. marts kl. 17.00-20.00

Besøg af Jon Lindberg Jensen fra Saltum
– vinder af Alene i vildmarken på DR3
Hør et spændende oplæg om,
hvordan man overlever i vildmarken

Torsdag 16. marts
kl. 17.00-20.00

Torsdag 23. marts
kl. 17.00-20.00

PELS & ÆD

MTB + ORIENTERING

Med Jakob Kortegaard fra gymnasiet
og John Andreasen fra UngJam

Med Sofie Dubillot fra gymnasiet
og John Andreasen fra UngJam

Torsdag 30. marts
kl. 17.00-20.00

Torsdag 6. april
kl. 17.00-20.00
BYG EN SHELTER
+ KANO OG KAJAK

TRÆKLATRING
Med Christian Klug fra gymnasiet
og John Andreasen fra UngJam

Med Peter Brun fra gymnasiet
og John Andreasen fra UngJam

Læs mere på
www.fjerritslev-gym.dk/vildmark

