ÅRSBERETNING

GYMNASIEFÆLLESSKABET

Årsberetning for Gymnasiefællesskabet
Årsberetningen for 2021 giver en kort status over året der gik.
Beretningen viser, at partnerskolerne og Gymnasiefællesskabet
fortsat har fokus på driŌsudvikling og eﬀekƟv insƟtuƟonsdriŌ,
samt at skolerne og Gymnasiefællesskabet er optaget af at
sikre en god GDPR-implementering.
Skolerne har, via Gymnasiefællesskabet, adgang Ɵl kompetente og eﬀekƟve ressourcer, som
bidrager Ɵl at understøƩe selvstændige og bæredygƟge skoler samt en eﬀekƟv skoledriŌ af
høj kvalitet.
I 2021 er en ny skole indtrådt i samarbejdet, hvilket har bidraget Ɵl lavere omkostningsnøgle for partnerskolerne på nogle samarbejdsområder. Gymnasiefællesskabet har gennemgået
en stor udvikling siden etableringen i 2007, hvor samarbejdet bestod af seks partnerskoler
og fagområderne IT, Løn og Jura. Udviklingen er fortsat igennem alle årene. Ved udgangen
af 2021 er der 23 gymnasier, der arbejder sammen om Gymnasiefællesskabet. Pr. 1. januar
2022 indtræder yderligere 2 partnerskoler i samarbejdet, hvoreŌer antallet af partnerskoler
udgør 25.
Gymnasiefællesskabets formål er følgende:
• Gymnasiefællesskabet skal eﬀekƟvt løse administraƟve og tekniske opgaver for skolerne
med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.
• Gymnasiefællesskabet skal være førende på løsninger og udvikling inden for samarbejdets
opgaver.
• Endvidere er Gymnasiefællesskabet plaƞorm for uddannelsespoliƟske og pædagogiske
drøŌelser.
Gymnasiefællesskabets opgavepalet er bred, og vi løser i dag opgaver inden for fagområderne: BygningsdriŌ, Indkøb og kontraktstyring, IT & Digitalisering, ESDH, HR, Løn &
Bogholderi, HR-database, Gymbetaling, Datasikkerhedssamarbejde og DPO samt Jura og
sekretariatsbetjening. Derudover varetager Gymnasiefællesskabet den landsdækkende
censorudligningsordning. UlƟmo 2021 har partnerskolerne givet Gymnasiefællesskabet en
ny opgave i form af implementering af skolernes whistleblowerportal samt driŌ af skolernes
whistleblowerordning pr. 2022, hvor Gymnasiefællesskabets jurister skal fungere som skolernes eksterne whistleblowerrådgivere.
I Gymnasiefællesskabet ser vi udad, og vi holder os orienteret om udviklingen i sektoren for
at kunne Ɵlpasse os udviklingen i skolernes eŌerspørgsel. Vi forventer, at der venter mange
spændende opgaver i 2022, hvor yderligere 2 skoler indtræder i samarbejdet.
I 2022 vil Gymnasiefællesskabet blandt andet støƩe skolerne i implementering af forskellige
bæredygƟghedsmålsætninger særligt inden for bygningsdriŌ og indkøb. Vi vil endvidere
være optaget af at støƩe skolerne med whistleblowerordningerne samt fællesprojektet
(Mere) BæredygƟge Gymnasier.
Det er også vores forventning, at vi kan fortsæƩe det gode samarbejde med partnerskolerne og med vores forskellige ERFA-netværk i sektoren, og ikke mindst, at vi kan fastholde
Gymnasiefællesskabet som en dynamisk, eﬀekƟv og udviklingsorienteret arbejdsplads.
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Bygningsafdelingen
Afdelingen
Afdelingen har i 2021 haŌ et ledelsesskiŌ, idet ChrisƟan Engelhard Olsen efter mere end 10 år som byggechef gik på pension pr. 1. april 2021, hvoreŌer
arkitekt Pernille Herzberg er Ɵltrådt sƟllingen som Byggechef. Afdelingens
arbejde varetages således fortsat af 3 arkitekter samt en delƟds adminstraƟv medarbejder, og afdelingen ledes af Byggechefen. Denne har i løbet af
foråret og sommeren ´21 brugt en del energi og ressourcer på at besøge
samtlige skoler for at hilse på rektorer, tekniske serviceledere m.ﬂ. og ligeledes få et første indtryk af den meget varierede bygningsmasse, der udgør
fællesskabets skoler.

Udvikling og projekter i Bygningsafdelingen
Bygninger skal udvikles og løbende vedligeholdes, ligesom bygningsdriŌen
indgår i en klima- og bæredygƟghedsdagsorden. I en årrække har der været fokus på minimering af skolernes energiforbrug og dermed CO2-udslip.
Indsatser og projekter, der understøƩer denne målsætning, fortsæƩer de
kommende år.
I 2021 er denne indsats blevet suppleret med en mere nær og håndgribelig Ɵlgang Ɵl bæredygƟg driŌ og adfærd på skolerne med projektet (Mere)
BæredygƟge Gymnasier. Samtlige af fællesskabets skoler har valgt at deltage og muliggjort et samarbejde med KUBEN Management, der forestår
projektets prakƟske realisering. Projektets formål er at skabe grobund for
at gøre gymnasierne mere bæredygƟge både i den daglige driŌ, i elevers
og personales adfærd samt i det længere perspekƟv.
Arbejdet foregår i en kreaƟv proces, hvor alle, der har deres daglige gang
på skolen, får mulighed for at indgå i en dialog. Sigtet er at ﬁnde muligheder og gennemføre bæredygƟghedsƟltag på skolen, der er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygƟge. Projektet er bygget op omkring
2 workshops aĬoldt på hver skole med arbejde i den mellemliggende
periode samt forhåbentlig eŌerfølgende. Projektet strækker sig over 2021
og 2022 og modtog ulƟmo ´21 Ɵlsagn om støƩe fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvilket giver mulighed for at udvide indsatsen.
Bygningsafdelingen er sparringspartner med KUBEN Management, og Bygningsafdelingen deltager løbende i akƟviteterne på skolerne.

Genopretning og vedligeholdelse af bygningsmassen
På skolerne i Bygningssamarbejdet er der udført en lang række vedligeholdelses-, renoverings- og ombygningsprojekter.
På ﬂere skoler er gennemført omfaƩende tagrenoveringer og ﬂere er
undervejs og vil strække sig over ﬂere etaper. Der er fortsat stor fokus og
interesse for forbedring af indeklimaet på en lang række af fællesskabets
skoler, hvilket f.eks. har afspejlet sig i projekter, der fornyer og udvider
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skolernes venƟlaƟonsanlæg.
Der er ligeledes projekter på ﬂere skoler, hvis omdrejningspunkter er belysning, opƟmering af varmeanlæg samt akusƟsk regulering.
En skole har i 2021 kunnet indvie en helt ny ﬂøj Ɵl de naturvidenskabelige
fag, medens en anden har kunnet tage en smuk nyrenoveret festsal i brug.

Indretnings- og møbelprojekter - bedre udnyttelse af eksisterende
lokaler og arealer
I 2021 er der blevet igangsat og aﬂeveret en række indretnings- og møbelprojekter. Det drejer sig bl.a. om projekter, hvor lærerforberedelsesfaciliteter på ﬂere skoler helt eller delvist fornyes/indreƩes, omdisponering af
en skoles administraƟonsﬂøj samt indretning og fornyelse af kemilokaler
og lærerværelser på ﬂere skoler.
På et par af fællesskabets skoler er projekter Ɵl forbedring af kanƟne- og
produkƟonskøkkener ligeledes blevet igangsat.
Styringsredskabet for såvel de enkelte skoler som Bygningsafdelingen er
DriŌ -& Vedligeholdelsesplanerne, der revideres årligt. Særligt denne årligt Ɵlbagevendende dialog på de enkelte skoler giver gode muligheder for
at drøŌe nye byggeprojekter, store som små, når de er i deres vorden.
Derudover har Bygningsafdelingen også i 2021 varetaget rådgivning i forhold Ɵl pludseligt opstående behov af akut karakter eller blot gode idéer,
der har krævet øjeblikkelig handling.

Projekter og fokuspunkter i 2022
Der planlægges og pågår både nybygnings- og ombygningsprojekter og en
lang række vedligeholdelsesarbejder. Arbejdet med og anvendelsen af D
& V-planerne fortsæƩes, idet der fra i år vil være særligt fokus på, at den
årlige revision af planerne foreligger, så skolerne kan arbejde akƟvt med
dem i budgetlægningen.
Mange skoler arbejder derudover med indretningsprojekter af større eller
mindre omfang samt bedre udnyƩelse af eksisterende arealer. Bygningsafdelingen yder rådgivning Ɵl såvel indretning som valg og indkøb af møbler. Opgaverne forventes, som i de foregående år, at ”komme dumpede”
løbende igennem 2022.
I forlængelse af projektet (Mere) BæredygƟge Gymnasier, beskrevet ovenfor, ønsker Bygningsafdelingen, i samarbejde med Forretningsudvalget, at
tage hul på arbejdet med at formulere og deﬁnere en BæredygƟghedspoliƟk/-håndbog for byggeprojekter i GF. DeƩe udviklingsarbejde forventes
at starte op i 2. halvdel af 2022. Formålet er på sigt at kunne Ɵlbyde GF´s
skoler et systemaƟsk og veloplyst grundlag at træﬀe beslutninger ud fra i
forhold Ɵl graden af bæredygƟghed i skolernes bygge- og indretningsprojekter.

Nøgletal 2021
•
•
•

I 2021 deltog 23 skoler i bygningssamarbejdet, idet skole nr. 23 Nørre G. indtrådte
i samarbejdet i 4. kvartal.
De 23 skoler har Ɵlsammen mere end 200.000 m2
De 23 skoler har en Ɵlsammen en oﬀentlig ejendomsværdi på mere end 2 milliarder kr.

23 skoler deltager i Bygningssamarbejdet:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium & HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Geﬁon Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Nørre Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium
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Løn & Bogholderi
Generelt
21 skoler deltager i lønsamarbejdet, og 15 skoler deltager i bogholderisamarbejdet. Løn & Bogholderiafdelingens arbejde varetages af 10 medarbejdere, heraf 1 lønchef.
Ud over at forestå lønadministraƟon for de deltagende skoler bistår afdelingen skolerne med en række personaleadministraƟve opgaver, f.eks. udarbejdelse af ansæƩelsesbreve, beregning af løn- og jubilæumsanciennitet,
håndtering og indhentning af refusioner i forbindelse med barsel, sygdom
mv., beregning af feriediﬀerencer og ferie-træk samt bistand Ɵl og/eller
håndtering af lønafstemningsopgaver.
Afdelingen har i 2021 ikke fået nye skoler med i samarbejdet, så tabellen
over nøgletal indeholder et fuldt år. I 2022 indtræder 3 nye skoler i samarbejdet. Nørre Gymnasium, Aurehøj Gymnasium og GentoŌe HF.
I 2021 har vi fået funkƟonsadskillelsen fuldt indarbejdet på alle skoler, og 9
skoler har taget, eller tager meget snart, fakturamanagerrollen hjem, så GF
alene hjælper med brugeradministraƟon, opsætninger og funkƟonsadskillelsen i betalingsprocessen. Der er 6 skoler Ɵlbage med fuld pakke på kreditorbogholderiet.
Overgangen Ɵl den nye Ferielov er faldet på plads. Ferieregnskabet er ikke
blevet nemmere, og skolerne har mange forskellige måder at placere ferien
på. Det er blevet sværere for den enkelte at overskue ferieregnskabet, og
alle har ikke længere det samme antal feriedage Ɵl rådighed. Som en hjælp
er det nu muligt at se 2 ferieregnskaber i HR-databasen og forhåbentlig
kommer der også feriesaldo på lønsedlerne i løbet af 2022.
I 2021 (som i 2020) har vi, som alle andre, været udfordret af Covid-19, så vi
i lange perioder har arbejdet hjemme. Derfor har der ikke været så mange
møder med skolerne men vi har dog i eŌeråret aĬoldt et ERFA-møde for
økonomi ”cheferne” på skolerne. Vi er eŌerhånden så mange, at et samlet
ERFA-møde med mange forskellige emner kan være svært at stable på benene. Derfor vil der fremover blive aĬoldt mere emnespeciﬁkke møder både
fysisk og virtuelt.
Statens indkøbsmodul er taget i brug på de ﬂeste skoler. Der ﬁnder stadig
Ɵlpasninger sted, men det kører og bliver brugt ﬂiƫgt, og der er stadig plads
Ɵl at udvide brugen.

Projekter
I 2021 er både Gymbetaling og HR-databasen blevet Ɵlpasset Ɵl mobilvisning, og de er gjort webƟlgængelige med mulighed for at skrue op og ned
for lysstyrke og få læst siden op.

Gymbetaling
Vi er i 2021 gået over Ɵl ny aŌale med NETS/Dibs – Easy. Det har været
svært og tungt, men nu fungerer det. Der har været ﬂiƫgt gang i opreƩelse
og annullering af ture og en del Ɵlbagebetalinger. Det er stadig GF, som supporterer Gymbetaling, så skolerne skal alƟd reƩe henvendelse Ɵl
HRGYM@gfadm.dk. Der har været aĬoldt et par kurser, da der var stor riŌ
ompladserne, regner vi med, at der kommer ﬂere kurser i 2022. Specielt nye
skoler er glade for denne mulighed.
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HR-databasen
Ferieregnskabet viser nu 2. ferieår, de særlige feriedage og omsorgsdage. Vi
håber, at der i 2022 kommer et par blankeƩer mere. Skolerne har eksempelvis eŌerspurgt en blanket Ɵl brug for de Ɵmelønnede samt en fraværsblanket.

Særlige indsatser og udviklingsmål i 2021
I 2022 vil afdelingen i særlig grad have fokus på at nedbringe print og opbevaring af papir og som alƟd sørge for få fejl i lønudbetalingerne. Afdelingen
vil blandt andet arbejde med at:
•

OpƟmere samarbejdet med skolerne omkring kreditoropreƩelser,
brugeradministraƟon og betalinger.

•

Indarbejde ﬂere tværgående kontroller, som sikrer korrekt lønudbetaling.

•

Indarbejde kontroller i forbindelse med funkƟonsadskillelse, f.eks. i
forbindelse med opreƩelse af kreditorer.

•

Indarbejde den nye barselslov med øremærket barsel Ɵl fædre.

•

AnsæƩe elver og uddanne medarbejder.

Nøgletal 2017- 2021
21 skoler deltager i ét eller begge
samarbejdsområder:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Espergærde Gymnasium og HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gladsaxe Gymnasium
Geﬁon Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium/IT-Center Fyn
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium
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Censorbank
Opgaver
Gymnasiefællesskabet varetager administraƟon og driŌ af den fælles
censorudligningsordning. Principperne for ordningen er godkendt af lederforeningerne Danske Gymnasier, VUC Fleksibel Uddannelse samt Danmarks
Private Skoler, og ordningen varetages på vegne af disse lederforeninger
samt 174 skoler. Endvidere aﬂønnes eksterne censorer, udpeget af Børneog Undervisningsministeriet, via Censorbanken.
Ordningen er en kollekƟv løsning, der skal hvile i sig selv, og den omfaƩer
en udligning af mundtlig og skriŌlig censur på alle 3 årgange på STX, HF og
VUC (STX- og HF-niveau) samt en årlig sƟkprøvekontrol af udvalgte skolers
indberetninger.
I udligningsperioden 2020/2021 blev 28 skoler udvalgt Ɵl sƟkprøvekontrol.
Heraf var det oprindeligt tænkt, at 5 sƟkprøver skulle udføres fokuseret, idet
vi hovedsageligt skulle beskæŌige os med rejseƟd- og omkostninger. ImidlerƟd kunne vi, ved hurƟg gennemgang af skolernes indberetninger, se, at
det var nødvendigt at udføre en fuld sƟkprøvekontrol på 3 af skolerne, hvorfor det endelige antal fokuserede sƟkprøver blev 2. Udligningsperioden var
for andet år i træk præget af Covid-19-nedlukninger, men der var i forhold
Ɵl sidste udligningsperiode færre spørgsmål fra skolerne. Til gengæld havde
mange skoler problemer med at overholde deadlines grundet stort sygefravær.

Kontrol
I sƟkprøveforløbet 2020/2021 havde vi, i lighed med sidste år, især fokus på
skolernes indberetning af SRP, der i forrige indberetningsperiode ændrede
indberetningsstatus fra skriŌlig Ɵl mundtlig censur, med afsæt i et Ɵdsforbrug på 75 minuƩer. Der er stadig skoler, der enten indbereƩer SRP som
skriŌlig censur eller indbereƩer korrekt som mundtlig censur, men med
det oprindelige Ɵdsforbrug på 30 minuƩer. Endvidere har vi haŌ ændrede
udfordringer med veriﬁcering af den indbereƩede skriŌlige censur, idet allokeringsskrivelserne fra ministeriet Ɵl censorerne er blevet anonymiseret, og
arbejdet med at idenƟﬁcere de skoler, der er udført censur for, er anderledes. Fremover behøver skolerne imidlerƟd ikke at indbereƩe deres skriŌlige
censur, da Censorbanken vil få oplysninger om denne direkte fra Børne- og
Undervisningsministeriet. Vi har i den forløbne udligningsperiode samarbejdet med Børne- og Undervisningsministeriet om at få ﬁnpudset det udtræk,
der fremover skal danne grundlag for udligningen af den skriŌlige censur.
Som alƟd har vi endvidere haŌ fokus på rejseƟd- og omkostninger samt de
reƩenormer, der indeholder både en teoreƟsk og en prakƟsk del, da Ɵdsforbruget Ɵl den prakƟske del oŌe skal Ɵlføjes manuelt.
Det er fortsat nødvendigt at have fokus på, at det udelukkende er censur på
STX- og HF-niveau, der medtages i indberetningerne, dels fordi sammenlægninger af mindre skoler giver store undervisningsenheder med et meget
varieret undervisningsudbud, dels fordi der udføres censur på tværs af de
forskellige niveauer.
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De fakƟske resultater for Censorudligningsperioden 2020/2021 viser, at der
er samlede udgiŌer for skriŌlig censur på kr. 23.219.394,18, hvilket svarer
Ɵl en Ɵmepris på kr. 377,40, og samlede udgiŌer for mundtlig censur på kr.
96.467.150,47, hvilket svarer Ɵl en Ɵmepris på kr. 872,20. Til sammenligning
kan det oplyses, at censorudligningen for 2018/2019 viste udgiŌer Ɵl skriŌlig censur på kr. 85.232.709,78, hvilket svarende Ɵl en Ɵmepris på 364,35 kr.,
mens udgiŌer Ɵl mundtlig censur udgjorde kr. 123.947.149,16, svarende
Ɵl en Ɵmepris på 935,00 kr. De fakƟske resultater for udligningsperioden
2020/2021 bærer, i lighed med sidste udligningsperiode, tydeligt præg af
hele Covid-19-situaƟonen.
Sektoren har i deƩe udligningsår trukket på 3 eksterne censorer, hvilket er
et markant lavt antal i forhold Ɵl de udligningsår, der ligger før 2019/2020
og 2020/2021, hvor sektoren har trukket på 19-20 eksterne censorer. Det
meget lavere antal er, som de fakƟske resultater for censorudligningen, en
direkte følge af nedlukningerne i forbindelse med Covid-19.

Indberetning
Det er Gymnasiefællesskabets vurdering, at langt den største del af skolerne
bestræber sig på at eŌerleve de vedtagne principper og at overholde deadlines.
Endvidere er der en god og posiƟv dialog med skolerne både i indberetningsperioden og under sƟkprøvekontrollerne. Censorbanken kan derfor nå
at sagsbehandle skolernes indberetninger, foretage de nødvendige sƟkprøver samt afsluƩe regnskabet inden kalenderårets udgang.
I den kommende udligningsperiode vil vi skulle indføre den ændrede indberetningsprocedure, hvor skolerne udelukkende skal indbereƩe mundtlig
censur, og den skriŌlige censur bliver registreret af Censorbanken på grundlag af udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets oplysninger.
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IT & Digitalisering
Det vigtigste for GF-IT er at sikre skolerne en sikker, effektiv og stabil IT-drift.
Vi ved, at det er vigtigt for skolerne at få hurtig og kvalificeret hjælp. Derfor
er det vigtigt for os at yde den hjælp, som skolerne har brug for så hurtigt
som muligt. Vores mål er, at skolerne får en god oplevelse, hver gang de er i
kontakt med GF-IT.
Året 2021 har endnu engang været præget af coronasituationen, som har
gjort vores arbejdsdag noget anderledes. Vi har arbejdet mere hjemme end
de forrige år, og det har været svært at få leveret IT-udstyr. Trods corona er
det lykkedes os at sikre, vedligeholde samt udvikle de eksisterende IT-setup
og IT-systemer, så vi til stadighed understøtter partnerskolernes behov samt
værner om at højne IT-sikkerheden bedst muligt.

Bemanding i IT
Året 2021 blev desværre året, hvor vi tog afsked med IT-chef Jan Boje,
som valgte at gå på pension. Allan Nielsen har overtaget jobbet som ITdriftschef. Det blev også året, hvor vi ansatte IT-administrator Andreas
Jørgensen. Det var året, hvor der i det hele taget var en stor udskiftning
på personaleområdet inden for IT, da der også var to IT-supportere ude på
skolerne, der valgte andre græsgange, og hvor GF-IT måtte tilbyde sin hjælp.

Nyt SAN
Til erstatning for vores gamle SAN har vi i starten af 2021 opsat nyt ALL-Flash
SAN. Det nye SAN består kun af SSD diske, er betydeligt hurtigere, fylder
mindre og bruger mindre strøm end det gamle.

IT revisionserklæring 3402 type 2
Vi bestræber os på at holde et så højt sikkerhedsniveau som muligt,
med de ressourcer, vi har til rådighed, mhp. at beskytte skolernes og
Gymnasiefællesskabets data.
Ved udgangen af 2021 opnåede Gymnasiefællesskabet endnu engang
en anmærkningsfri IT-revisionserklæring ISAE 3402 type 2. Erklæringen
indeholder GF-IT’s beskrivelse af vores system og de sikkerhedsmæssige
kontroller heri samt IT-revisors konklusion på, om vores beskrivelse er
retvisende, og om kontrollerne var relevante, effektive og dokumenterbare.
Alle administrative IT-fællesskaber er forpligtet til at afgive en ISAE 3402
type 2-erklæring.

Digitaliseringsprojekter
På ESDH-området var 2021 året, hvor vi skulle have haft
Digitaliseringsstyrelsens nye Digitale Postløsning. Løsningen blev udskudt i
sidste øjeblik og ventes implementeret i april 2022.

IT & DIGITALISERING

Udviklingsprojekter for 2022
I 2022 vil vi fortsat have fokus på udvikling af øget sikkerhed, både med
hensyn til to-faktor til VPN og med hensyn til de tjenester vi udbyder.
Afdelingen vil blandt andet arbejde med:
•

Nyt endpoint sikkerhedsprodukt Heimdal skal implementeres
på alle skoler. Igennem dette produkt bliver servere og PC’er
løbende opdateret med 3. parts software inkl. Microsoft
opdateringer.
DNS-filtrering sættes op, så skolerne ved behov kan bestemme,
hvilke sider samt kategorier der kan tilgås.

•

Udfasning af Windows 2012R2 serverne og opgradering til nyere
version af Windows, f.eks. Windows Server 2019. Endvidere skal de
lokale DC’er på skolerne opgraderes. Det betyder bl.a. opsætning af
ny server på hver enkelt skole.

•

Implementering af ny digitalpost i DocuNote.

•

Migrering af Aurehøj Gymnasiums nuværende DocuNote ind til GF’s
DocuNote.

•

Nye gymnasier i GF-IT: Espergærde Gymnasium, Aurehøj
Gymnasium samt Gentofte HF skal integreres ind i GF-IT’s
administrations- og undervisningsnet. Her efter vil 13 gymnasier
deltage i samarbejdet.

11 skoler deltager i samarbejdet:

Nøgletal 2021
•
•
•
•
•

I 2021 deltog 11 skoler i IT-samarbejdet
Der er ca. 11.500 brugere i samarbejdet
IT servicerer ca. 200 printere, 90 servere og ca. 700 Access Points.
IT har dagligt ca. 7.700 klienter på det trådløse net
IT-afdelingens arbejde varetages af 4 IT-administratorer og IT-driŌschefen.
Afdelingens arbejde ledes af IT-driŌschefen.

Allerød Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium & HF
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Rungsted Gymnasium
Solrød Gymnasium

IT & DIGITALISERING

Indkøb
Gymnasiefællesskabets Indkøbsafdeling bistår gymnasierne med strategisk
og operaƟonelt indkøb, konkurrenceudsæƩelser lokalt og via EU-udbud,
rådgivning, indkøbsanalyser, aŌale- og kontraktstyring samt projektledelse
og administraƟon vedr. e-handel. Desuden bistår Indkøbsafdelingen med
administraƟv sagsbehandling.
Indkøb og udbud planlægges i tæt samarbejde med det enkelte gymnasium
og samarbejdspartnere. Eksterne rådgivende konsulenter inddrages eŌer
behov, og hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt.

Optimering af lokale aftaler
Indkøbsafdelingen arbejder løbende på at opƟmere aŌalerne med eksisterende og nye leverandører. Målet er at sikre de lavest mulige priser og bedste vilkår for partnerskolerne. Indkøbsafdelingen har i 2021 indgået mange
nye samhandels- og rabataŌaler på aŌaleområder under tærskelværdien,
hvor der ikke ﬁndes SKI-aŌaler eller aŌaler via Statens Indkøb. AŌalerne er
Ɵlgængelige i Indfak’s e-handelsmodul under ”AŌaler”.

Elektronisk handel via Indfaks indkøbsmodul
21 af de 23 partnerskoler anvender IndFak som fakturasystem. 2 skoler
mangler at tage indkøbsmodulet i brug. Det er vores forventning, at de 2
sidste skoler begynder at anvende e-handelsmodulet i 1. halvdel af 2022,
hvor GF Indkøb underviser i deƩe, når alt er sat korrekt op af GF`s bogholderi. 4-øjnes-princippet med godkendelse af en anden end besƟlleren på
alle ordrer afgivet via indkøbsmodulet er indført og sikrer, at indkøbet og
godkendelsen sker i overensstemmelse med Økonomistyrelsens regler.
Alle SKI-aŌaler og øvrige indkøbsaŌaler fra Statens Indkøb ligger Ɵlgængelige for alle rekvirenter og indkøbere i IndFak’s indkøbsmodul. Partnerskolernes medarbejdere har én adgang Ɵl Indfak, der giver mulighed for at se alle
relevante aŌaler og leverandører samt mulighed for at afgive ordrer på alle
aŌaler med e-katalog. Dermed sikres, at partnerskolernes relevante medarbejdere nemt kan handle på konkurrenceudsaƩe aŌaler Ɵl de korrekte
priser. Faktura og ordre matches i Indfak, og dermed sker der en automaƟsk
priskontrol og bogføring.

Miljø- og bæredygtighed og FN´s verdensmål
Indkøbsafdelingen har i 2021 også arbejdet med bæredygƟghed og miljø i
indkøb, men arbejdet blev fortsat forsinket som følge af Covid-19-situaƟonen. I SKI-aŌalerne er mange af FN’s verdensmål indarbejdet, og der skal i
det kommende år også arbejdes videre med skolerne for at sikre bæredygƟgt indkøb. SKI arbejder målreƩet med miljø- og bæredygƟghed i deres aftaler, og disse implementeres og anvendes løbende af skolerne.

Nøgletal 2021
• Alle 23 partnerskoler deltager
i samarbejdet
• Afdelingen administrerer 145
indkøbs- og rabataŌaler
• Afdelingen har behandlet ca. 400
speciﬁkke indkøbssager for
partnerskolerne i 2021
• Afdelingen har været projektleder på
konkurrenceudsæƩelse af Whistleblowerløsning for partnersko-lerne samt IT
Center Fyn, Stenhus samarbejdet og
Danske Gymnasier, så en løsning kunne
igangsæƩes pr. 17.12.21 iht. lovkravet
• Indkøbsafdelingen har i 2021 endvidere været projektleder på forskellige
EU-udbud vedrørende
rengøringsservice og
vinduespolering samt kanƟnedriŌ
• 1 EU-udbud på rengøringsservice og
vinduespolering for 3 skoler samt
opstart af 1 EU-udbud for 4 skoler,
der afsluƩes i 2022
• 2 EU-udbud på kanƟnedriŌ
for i alt 3 skoler

Senest har GF Indkøb ulƟmo 2021 sikret, at alle skoler er blevet Ɵlmeldt den
nye SKI-aŌale på kontorarƟkler og papir, som har høj fokus på miljøvenlige
produkter samt levering 1-2 gange ugentligt frem for Ɵdligere dag Ɵl dag.
Desuden har GF Indkøb bidraget Ɵl, at skolerne skiŌer Ɵl 75 g kopipapir
frem for 80 g for derved at spare CO2 i produkƟonen.

INDKØB

EU-udbud og øvrige konkurrenceudsættelser
Der er i 2021 opstartet et EU-udbud på rengøringsservice og vinduespolering for i alt 4 partnerskoler, hvor prækvaliﬁkaƟonen blev afsluƩet, og Ɵlbudsrunden startet. Tilbud kommer i uge 4 2022.
Derudover er der gennemført 2 EU-udbud på kanƟnedriŌ for i alt 3 partnerskoler.
UlƟmo 2021 er planlægningen af et nyt EU-udbud på kanƟnedriŌ for yderligere 1-3 partnerskoler indledt

Mindre indkøb
Partnerskolerne har løbende haŌ behov for en del indkøb under tærskelværdierne for EU-udbud, som indkøbsafdelingen har bidraget Ɵl at indhente
Ɵlbud på. Indkøb indhenter Ɵlbud på alle typer produkter, tekniske serviceydelser og øvrige tjenesteydelser i tæt samarbejde med partnerskolernes
medarbejdere. Afdelingen har behandlet ca. 400 indkøbssager for partnerskolerne i 2021. Indfak Indkøb bidrager Ɵl, at antallet af speciﬁkke sager
falder, da skolerne derigennem kan købe meget direkte på SKI-aŌalerne,
som har været konkurrenceudsat og har rigƟg gode priser. Indkøbsafdelingen leverer rådgivning Ɵl skolerne, iŌ. hvordan de bedst kan købe ind, og
hjælper med konkurrenceudsæƩelse og Ɵlbudsindhentning på alt, der ikke
ﬁndes i Indfak-sorƟmentet.

Nye SKI-aftaler
Indkøbsafdelingen bidrager med at analysere nye SKI-aŌaler, når disse
foreligger, og indhenter hereŌer mandat fra skolerne Ɵl at Ɵlmelde dem
på relevante aŌaler, hvor Ɵlmelding er nødvendig. Hvis der ikke kræves Ɵlmelding, deles SKI-aŌalen med skolerne, så den bliver Ɵlgængelig for dem
i indkøbsmodulet. Indkøbsafdelingen samarbejder så vidt muligt med SKI,
når der er genudbud af aŌaler, som er relevante for skolerne. Indkøbsafdelingen har i 2021 bidraget Ɵl SKI med indkøbsdata vedr. møbler og har også
deltaget i ekspertgruppen for møbeludbuddet, som desværre måƩe gå om,
da Ɵlbudsgiverne havde lavet for mange fejl i deres Ɵlbud. DeƩe forventes
afsluƩet i 2. kvartal 2022.

Telefoni
Flere af gymnasierne har ikke haŌ ressourcer Ɵl selv at forestå skiŌ af sine
telefoniløsninger Ɵl nye SKI-aŌaler, hvorfor indkøbsafdelingen i 2021 har
bistået med at skabe overblik, udfylde skemaer Ɵl teleselskaberne og få
valgt de rigƟge abonnementsløsninger, så skiŌ af aŌale kunne foregå så
nemt som muligt. Alle gymnasier, der har været TDC-kunder på den Ɵdligere SKI-aŌale 50.48, skulle overføres Ɵl den nye SKI 40.48-aŌale fra 1. januar
2022, og GF Indkøb har assisteret skolerne med Ɵlmeldinger, sikret at de har
signeret leveringsaŌalerne, og at TDC ﬁk alt registreret i sit system. Skolerne
modtog i denne forbindelse en oversigt over alle abonnementer samt Ɵdligere og nye priser, så de kunne se konsekvensen af aŌaleskiŌet.

Kontraktstyring
Gymnasiernes kontrakter lægges løbende ind i DocuNote og Indkøbsafdelingen bidager med påmindelser, når det er Ɵd Ɵl evt. genforhandling/forlængelse eller konkurrenceudsæƩelse af de kontrakter, Indkøbsafdelingen har
lagt ind.

INDKØB

Netværksgrupper
Indkøbsafdelingen deltager fortsat i netværk med Gymnasiernes Fællesindkøb i Slagelse. Vi er medlem af IKA (Foreningen af Oﬀentlige Indkøbere) og
samarbejder med SKI om udbud og aŌaler.
Vi deltager i SKI’s ekspertgrupper, i relevante kurser, konferencer, fagmesser
m.m. for at være opdateret om udbudsloven og udviklingen på indkøbsområdet, e-handel og indkøbsjura.
Indkøbsafdelingen har i 2021 også holdt et indlæg om anvendelsen af Indfak’s e-handelsmodul i et virtuelt møde for indkøbere i staten, som blev arrangeret af Statens Indkøb.

Udviklingsprojekter 2022
•

•
•
•
•

Indkøb skal i 2022 gennemføre EU-udbud på kanƟnedriŌ for 1-3 skoler, og i eŌeråret 2022 skal der forberedes EU-udbud på rengøring
for 9-10 skoler.
Alle lokale indkøbsaŌaler vurderes iŌ. kontrakternes gyldighedsperiode og evt. nye konkurrenceudsæƩelser.
Arbejdet med at sikre så bæredygƟge indkøb som muligt inden
2030 i forhold Ɵl FN’s verdensmål og statens klimamål skal
også fortsæƩe.
Ud over fokus på indkøb af produkter, der er så miljørigƟge som
muligt, skal der også fokuseres på at ændre indkøbsadfærden, så
ordrer samles Ɵl større og færre leverancer Ɵl gavn for miljøet.
Nye relevante SKI-aŌaler har stor fokus på miljø og bæredygƟghed,
og indkøbsafdelingen skal sikre, at skolerne Ɵlmeldes og anvender
så mange af dem som muligt, hvis det giver mening for skolerne at
anvende aŌalerne.

23 skoler deltager i Indkøb:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasium og HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Geﬁon Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Nørre Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium

INDKØB

Jura
Jura bistår alle partnerskoler samt afdelingerne i Gymnasiefællesskabet.
Gymnasiefællesskabet yder juridisk rådgivning på alle de felter, partnerskolerne er i berøring med. De primære opgaver, som afdelingen bistår skolerne
med, ligger inden for områderne personalejura, elevadministraƟon, forvaltningsret, klagesagsbehandling og persondataret. Afdelingens opgaver løses
primært af en juridisk konsulent med bistand fra direktøren samt 2 kollegaer. De sidstnævnte arbejder primært med løn- og HR-opgaver. I afdelingen
ligger det os på sinde at levere rådgivning i øjenhøjde.
Rådgivningen skal tage afsæt i den konkrete skoles behov, og skolen skal let
kunne omsæƩe den Ɵl prakƟske løsninger. Vi sæƩer en ære i at koble vores
viden om juridisk teori med skolernes praksis, hvilket vi synes er unikt for
Gymnasiefællesskabet. Herudover forsøger vi hele Ɵden at blive bedre Ɵl at
sƟlle vores ydelser Ɵl rådighed på en let Ɵlgængelig måde for skolerne generelt f.eks. ved hjælp af skabeloner, som skolerne kan hente på vores intranet
og umiddelbart tage afsæt i.

Coronapandemien
Coronapandemien, nedlukningen af den fysiske undervisning, aﬂysning af
studieture og sociale arrangementer, digital nødundervisning, hjemsendelse
af oﬀentligt ansaƩe og senere hen – som led i den gradvise genåbning –
skoledriŌ med smiƩebegrænsende Ɵltag har ligesom året før været et overskyggende tema for afdelingens opgaver og fokus i 2021.
Vi har støƩet skolerne i spørgsmål angående medarbejdernes arbejdsvilkår,
særlige behov og arbejdsmiljø, der løbende er opstået.
Vi har sammen med GF Indkøb støƩet skolerne med håndtering af diverse
problemaƟkker med leverandører, f.eks. rengøringsﬁrmaer, i fasen med
fysisk nedlukning af skolerne, ligesom vi har rådgivet skolerne i spørgsmål
om økonomi vedrørende aﬂyste studieture (f.eks.: Har eleverne krav på at
få penge retur? Er det korrekt, at rejsebureauet kan afvise Ɵlbagebetaling
mv.? Skal vi anlægge sag ved Pakkerejse¬ankenævnet? osv.) og vejledt om
Ɵlpasning af skolernes ”rejsevilkår” for kommende, planlagte rejser (behov
for tydelig kommunikaƟon om risikoen for aﬂysning samt hvem der bærer
udgiŌen etc.)

Besparelser og effektiviseringer
Igen i 2021 har der været besparelsesbehov, som nogle steder har krævet
personaleƟlpasninger. På disse skoler har Jura, i samarbejde med GF Lønafdelingen, bistået med at gennemføre personaleƟlpasningerne på en måde,
så regler og lovgivning iagƩages bedst muligt og samƟdig kobles med skolens ønsker Ɵl strategier og processer.

Elevsager
I det forgangne år har vi blandt andet rådgivet skoler i sager om eksamensklager, klager over karakterer, om eksamenssnyd, sager om krænkelser (herunder digitale krænkelser), sager om trusler om vold samt almindelige sager
om håndhævelse af sankƟoner i medfør af skolernes studie - og ordensregler. Jura støƩer her især skolerne i, at de forvaltningsretlige regler om saglighed, proporƟonalitet, oplysning af sagen, partshøring, begrundelse samt
klagevejledning iagƩages.

JURA, DATASIKKERHED OG DPO

Juridisk netværk i sektoren
I 2021 har vi fortsat det tæƩe netværkssamarbejde, som vi har med Danske
Gymnasier, Stenhus DPO-fællesskabet samt IT-Center Fyn. I 2021 har vi samarbejdet omkring whistleblowerordning i sektoren.

Udviklingsmål for 2022
I det kommende år vil vi fortsæƩe samarbejdet med alle husets afdelinger. Vi
holder os løbende opdateret på de juridiske regler og praksisændringer, som
sektoren udsæƩes for. SamƟdig Ɵlstræber vi at have føling med skolernes
hverdag og udvikling, så vi i vores daglige arbejde kan bidrage Ɵl løsninger,
der både Ɵlstræber at være formelt korrekte og praksisnære for den enkelte
skole.
I 2022 vil vi blandt andet prioritere:
−

−

−

−

at fortsæƩe arbejdet med at bistå skolerne med at sikre, at de har
de fornødne retningslinjer og beredskabsplaner Ɵl at sikre en tryg
skoledriŌ og sikkert studiemiljø for eleverne
bistå skolerne med whistleblowersager, som evt. modtages via en
fælles whistleblowerordning for medarbejdere og – på nogle skoler
– for elever
fortsæƩe med at Ɵlvejebringe og udvikle relevante brevskabeloner
Ɵl brug for håndtering af elevsager samt HR-sager m.m., som skolerne kan vælge at anvende
fortsat Ɵlbyde skolerne at skræddersy kurser, som kan styrke skolernes forvaltningskompetencer eŌer behov. Se eksempler på kurser
på hjemmesiden

Datasikkerhed og GDPR
Alle 23 partnerskoler deltager i samarbejdet. Afdelingens opgaver løses
primært af vores informaƟonssikkerhedsspecialist samt vores datasikkerhedsmedarbejder og vores DPO’er. Ligesom på de andre fagområder i Gymnasiefællesskabet ligger det os på sinde at yde rådgivning i øjenhøjde. Rådgivningen skal tage afsæt i den konkrete skoles behov, og skolen skal let kunne
omsæƩe den Ɵl prakƟske løsninger.

Nøgletal og målepunkter for 2021
•

•
•
•

I 2021 har afdelingen kortlagt og risikovurderet mere end 105 nye
databehandlere, hvilket har medført, at GF ved udgangen af 2021
administrerer en samlet pulje på ca. 240 databehandlere.
Afdelingen har sikkerhedsvurderet alle udvalgte løsninger af Whist
leblowersoŌware og er kommet med anbefalinger Ɵl valg af løsning.
Afdelingen har sikret anmærkningsfri ISAE 3000 type II-erklæring.
Afdelingen har gennemgået og forhandlet databehandleraŌaler på
plads med et stort udvalg af både gamle og nye databehandlere.
Vi kan især fremhæve aŌalerne med de tre store databehandle,
der har været leverandører af scanningsløsninger Ɵl indberetning af
Covid-19 testresultater.

DPO- kontrolbesøg
Som det er velkendt, har databeskyƩelsesforordningen (GDPR) siden 2018
medført nye krav og opgaver, som skolerne skal iagƩage. GF’s partnerskoler
er overordnet nået et godt stykke i retning af at overholde de nye krav. DeƩe
har vi bl.a. konstateret på de DPO-kontrolbesøg, som vi har foretaget i 2021.
Her har vi set, at mange af skolerne bruger GF’s konkrete datasikkerhedsværktøjer (f.eks. vores bud på arbejdsgange, tjeklister og skabeloner, der stadig kan
ﬁndes via vores hjemmeside og intranet ), og vi har konstateret, at majoriteten af skolerne har et meget højt complianceniveau, men hvor der for udvalgte er plads Ɵl forbedringer.

23 deltager i Datasikkerhed og GDPR:
Allerød Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Espergærde Gymnasiumog HF
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gladsaxe Gymnasium
Geﬁon Gymnasium
Greve Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Køge Gymnasium
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Nørre Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Solrød Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium/IT-Center Fyn
Tårnby Gymnasium & HF
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium
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GDPR-paradigmer til skolerne
Mange af vores enkeltvise skabeloner og vejledninger har vi samlet i ét dokument kaldet ”Skolehåndbog i behandling af personoplysninger”, som ﬁndes på
vores intranet i en opdateret 2022-version. DeƩe dokument har vi i 2021 også
samarbejdet med skolerne om at gøre Ɵl ”deres”. Når en skole således har sine
egne værktøjer og sin egen håndbog, har skolen samlet set taget et stort skridt
i retning af at blive GDPR-compliant og være i besiddelse af den nødvendige
dokumentaƟon.

DPO-rådgivning i forbindelse med sikkerhedshændelser
I 2021 har vi også hjulpet skolerne med at håndtere konkrete sikkerhedshændelser, blandt andet brud på datasikkerheden. Sikkerhedsbrud giver alƟd anledning Ɵl at drøŌe, om bruddet er en enlig svale, eller om der snarere er tale
om sårbarheder i systemer eller manuelle processer, der bør reƩes op på for
at forebygge et nyt brud. Vi oplever, at disse drøŌelser er meget givƟge både
for Gymnasiefællesskabet og for den pågældende skole.

GDPR-compliance samt udarbejdelse af risikovurderinger og opfølgning på databehandlere
Afdelingen rådgiver også skolerne ifm. deres lokale compliancearbejde (implementering og opfølgning), og vi hjælper skolerne med det store arbejde, som
ligger i dels at udarbejde skriŌlige risikovurderinger af skolernes mange digitale undervisningsværktøjer, dels arbejdet med konƟnuerligt at følge op på databehandlerne samt følge op på, om data bliver sleƩet i overensstemmelse med
databehandleraŌalerne. Skolerne har Ɵlsammen mere end 250 systemer, apps
og plaƞorme, som anvendes i undervisningen samt i skolernes administraƟon.

GDPR-netværk med sektoren
I 2021 har vi endvidere i, tæt samarbejde med Jura, IT, Danske Gymnasier og
andre administraƟve fællesskaber, bistået sektoren med at risikovurdere skolernes valgte whistleblowersystem. I foråret 2021 bistod vi ligeledes sektoren
med at sikre datasikkerheden og få udarbejdet databehandleraŌaler med de
3 landsdækkende udbydere af covidtests, så skolerne lovmedholdeligt kunne
forestå covid-testning og behandle covid-testresultaterne.

ISAE 3000 type II-erklæring
Afdelingen er ansvarlig for indhentelse af GF’s årlige ISAE 3000 type 2-erklæring . Det er en revisionserklæring, der afdækker, hvorledes vi i GF lykkes med
at leve op Ɵl de databeskyƩelsesopgaver, vi har i vores egenskab af databehandler for partnerskolerne, når skolerne deltager i GF’s forskellige samarbejdsområder, f.eks. Løn- & Bogholderisamarbejdet.

Udviklingsmål for 2022
I det kommende år vil vi fortsæƩe samarbejdet med alle husets afdelinger. Vi
holder os løbende opdateret på datasikkerhedsreglerne og praksisændringer,
som sektoren udsæƩes for.
I 2022 vil vi blandt andet opprioritere arbejdet med at føre Ɵlsyn med eksisterende databehandlere.
DeƩe i lyset af, at vi forventer, at skolerne kommer med færre nye værktøjer,
der skal risikovurderes, da eleverne fysisk er kommet Ɵlbage på skolebænken,
og behovet for at ibrugtage nye virtuelle værktøjer derfor må forventes at falde.
Vores intenƟon for 2022 er at kunne tage godt hånd om de skoler, der har et
behov for at få løŌet deres complianceniveau, samt sikre, at de nyƟlkomne
skoler, hvis de ikke allerede har det, opnår et complianceniveau, der er på niveau med andre partnerskoler i Gymnasiefællesskabet.

JURA, DATASIKKERHED OG DPO

Nøgletal og økonomiske og driftsmæssige forhold
ANTAL PARTNERE, OMSÆTNING, ÅRSVÆRK ANSATTE I GYMNASIEFÆLLESSKABET, ANTAL ELEVER
ANSAT I GYMNASIEFÆLLESSKABET
Igen i 2021 har vi oplevet en udvidelse af antallet af samarbejdsområder og opgaveportefølje.
UlƟmo 2021 deltog:
23 skoler i Bygningssamarbejdet
22 skoler + IT-Center Fyn i Løn- og personalesamarbejdet
23 skoler i Indkøbssamarbejdet
22 skoler i Gymbetaling
20 skoler i HR-databasesamarbejdet
20 skoler i ESDH samarbejdet
23 skoler i Jura, sekretariat samt i Datasikkerheds- og DPO-samarbejdet
11 skoler i IT-samarbejdet
15 skoler i Bogholderisamarbejdet

En gns. partnerskole kan trække på specialister inden for alle fagområder og samlet set trække på
ca. 1 specialist-årsværk i Gymnasiefællesskabet.

Regnskabsnøgletal efter regulering af de årlige acontobidrag
Det skal bemærkes, at der i beregning af nøgletallene ikke er taget højde for, at der er sket udvidelser af
grundydelsesopgaveporteføljen inden for de enkelte samarbejdsområder.

GYMNASIEFÆLLESSKABET

Såfremt en gennemsnitlig skole med 900 elever deltager i samtlige områder
(kun basisydelser), som er nævnt ovenfor, vil den månedlige ydelse for basisydelserne udgøre 57.675. HerƟl skal dog lægges 2.864 kr. for DPO-samarbejdet samt 2.500 for udvidet databeskyƩelsessamarbejde, hvor GF bistår
skolerne med at risikovurdere samt følge op skolerens databehandlere,
apps, systemer mv.
Til sammenligning kan det oplyses, at omkostningen i 2020 udgjorde 58.845
kr. HerƟl skal dog lægges 3.000 kr. for DPO-samarbejdet og 2.500 for udvidet databeskyƩelsessamarbejde, som det er obligatorisk for partnerskolerne at deltage i. De faldende omkostninger fsva. de sammenlignelige
basisydelser for år 2021 og år 2020 udgør ca. 14.040 kr. pr år pr skole. Faldet
skyldes primært, at en ny skole er indtrådt i mange samarbejdsområder. At
faldet ikke er større, skyldes primært, at Bygningsafdelingen ikke i samme
grad som i de forudgående år har sendt større a conto midler retur Ɵl
partnerskolerne. Sidstnævnte skyldes, at der har været udskiŌning i afdelingen samt at afdelingen i en periode har været bemandet med 2 fremfor 3
årsværk samt at afdelingen har prioriteret Ɵd på bæredygƟghedsprojektet
frem for IV-Ɵmer.
I 2019 udgjorde omkostningerne 66.150 kr. HerƟl skal lægges 3000 kr. for
DPO samarbejdet samt 2.500 for udvidet datasikkerhedssamarbejde.
I 2018 udgjorde omkostningerne 64.575 kr. HerƟl skal lægges 3000 kr. for
DPO samarbejdet.
I 2017 udgjorde omkostningen 61.050 kr.
I 2016 udgjorde omkostningen 69.429 kr.
I 2015 udgjorde omkostningen 80.441 kr.
Det er fortsat vurderingen, at Gymnasiefællesskabet alt i alt lever op Ɵl
formålet om, at ”Gymnasiefællesskabet skal eﬀekƟvt løse administraƟve og
tekniske opgaver for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.”

GYMNASIEFÆLLESSKABET

Oversigt over deltagere i samarbejdet pr. 1. januar 2022 hvor GentoŌe
HF og Aurehøj Gymnasium indtræder i samarbejdet

GYMNASIEFÆLLESSKABET

