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Bilag 2.2 til samarbejdsaftalen 

Samarbejde om Gymbetaling   

Generelt   
Formålet med samarbejdet har været at etablere og drifte et system til håndtering af elevindbetalinger og 
elevtilmeldinger mv. til forskellige skolearrangementer. Målet med systemet er at lette skolernes 
administration/håndtering af elevindbetalinger og tilmeldinger til forskellige skolearrangementer og 
samtidig overholde god regnskabsmæssig praksis og god databehandlingsskik.  
Gymbetaling kan håndtere flere formål blandt andet 

o At vise data nemt og sikkert via NemID. 
o At oprette Events hvor eleverne skal betale til, f.eks. introture, studieture, bøger, computer, fester 

og lignende. 
o At samle betalinger fra elever og formidle betalingerne, således at betalingerne nemt kan 

identificeres. Hver skole har en selvstændig betalingsaftale indgået med Teller og Nets. 
o At gøre det nemt at betale for eleverne. 
o At sikre at lærere og administrative medarbejdere nemt kan trække rapporter der viser 

tilmeldinger og økonomiske oversigter over de enkelte Events. 
o Håndtering og administration af elevsamtykkeerklæringer (frivilligt tilvalg til Gymbetaling) 

Systemet er bygget op omkring en database, hvor der hentes oplysninger fra skolens studieadministrative 
system.  
 
De skoler der deltager i samarbejdet om Gymbetaling, og som via GF ejer den immaterielle rettighed til 
systemet fremgår af oversigtsbilaget til samarbejdsaftalen.   
 
Gymnasiefællesskabets lønafdeling og ITafdeling supporterer og vedligeholder skolernes Gymbetaling i tæt 
samarbejde med partnerskolerne.  
 
Eksterne konsulenter inddrages efter behov. Partnerskolerne bidrager økonomisk og forholdsmæssigt (1-1) 
til generel implementeringen og den løbende drift og support af systemet. GF’s understøttelse af de 
individuelle partnerskoler omkring individuel ibrugtagning af systemet samt individuel lokal support mv. 
afregnes med partnerskolerne pr 1.1.18 efter princippet 15. min pr. uge pr. skole.  
 
Såfremt fremtidige opgaver, herunder nyudvikling af Gymbetaling, efter anmodning fra en skole/partner er 
udført til opfyldelse af særlige behov, jf. samarbejdsaftalens punkt 8.3, afholdes de hermed forbundne 
meromkostninger særskilt af den pågældende skole/partner. 
 
Der er nedsat et forretningsudvalg for Gymbetaling med repræsentanter fra 3 skoler foruden 
Gymnasiefællesskabets lønchef og direktør. Forretningsudvalget har til formål at understøtte en sikker og 
effektiv drift og udvikling af systemet.   
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