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Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen
 Randers Social- og Sundhedsskole

 Minervavej 47

  8960 Randers SØ

Hjemstedskommune: Randers Kommune

CVR-nr.:  29548145

Institutionsnummer: 731409

Bestyrelsen
Poul Søe Jeppesen, formand (selvsupplerende)

Inge Revsbæk Rasmussen, næstformand (FOA)

Eva Damsgaard, (Syddjurs/Favrskov Kommuner)

Marianne Carøe, (Region Midt)

Helle Thomsen, (Norddjurs Kommune)

Helle Dahl Skøtt, (Randers Kommune)

Anette Degn Larsen, (medarbejdersrepræsentant)

Hanne Nielsen, (selvsupplerende)

Karin Mathiesen, (FOA)

Christian Vrist Holm, (medarbejderrepræsentant)

Daglig ledelse
Maria Dyhrberg Rasmussen

Institutionens formål
I henhold til vedtægterne er det skolens overordnede formål at udbyde grundlæggende social- og sundheds-
uddannelser  i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen. Skolen kan i tilknytning  til 
social- og sundhedsuddannelserne gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse  med budget-
vejledningens regler herom.

Bankforbindelse
Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Tåstrup 
 Danske Bank, Finanscenter Østjylland, Åboulevarden 69, 8000 Aarhus C 

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 City Tower, Værkmestergade 2 ,  8000 Aarhus C 
  CVR-nr.: 33 96 35 56 
  Telefon:  89 41 41 41
  E-mail: aarhus@deloitte.dk
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Ledelsespåtegning, og ledelsens 
underskrifter samt bestyrelsens 
habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  for 
.

2020 Randers 
Social- og Sundhedsskole

At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,  
 herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

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.

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.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 
af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed:

Daglig ledelse

Randers, den 24. marts 2021 

Maria Dyhrberg Rasmussen

 



Randers Social- og Sundhedsskole | Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring 4

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7 og 8, i lov om  institutioner 
for  erhvervsrettede uddannelser.

Randers, den 24. marts 2021

Bestyrelse

Poul Søe Jeppesen
formand (selvsupplerende)

 

Inge Revsbæk Rasmussen
næstformand (FOA)

 

Eva Damsgaard
(Syddjurs/Favrskov Kommuner)

 

Marianne Carøe
(Region Midt)

 

Helle Thomsen
(Norddjurs Kommune)

 

Helle Dahl Skøtt
(Randers Kommune)

 

Anette Degn Larsen
(medarbejdersrepræsentant)

 

Hanne Nielsen
(selvsupplerende)

 

Karin Mathiesen
(FOA)

 

Christian Vrist Holm
(medarbejderrepræsentant)
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Til bestyrelsen for  Randers Social- og Sundhedsskole
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for  for regnskabsåret  - , 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 
specifikationer.

 Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 
 , lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens 
regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler). 

Randers Social- og Sundhedsskole 01.01.2020 31.12.2020

2020

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
 der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og 
tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen
 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 årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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 er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i  
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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 tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 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 vi 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 effektiviteten af institutionens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den anvendte 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 institutionens 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 institutionen ikke længere kan  
 fortsætte driften.

 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i  
 Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli  
 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale  
 uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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.

 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de  
 yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.  
 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved  
 institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,  
 foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

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 
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

 Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
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 Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker  
 ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

 I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og  
 målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt  
 inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde  væsentlig fejlinformation.

 Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede  oplysninger i henhold til 
statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i  
 overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens  
  regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er 
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
 bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

  Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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 Aarhus, den 24. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jakob Boutrup Ditlevsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27725
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og 
nøgletal

Præsentation af Randers Social- og Sundhedsskole
Hovedaktiviteter 

 Randers Social- og Sundhedsskoles hovedaktiviteter består i 2020 af: 

 • Grundforløb 1 til området Sundhed, omsorg og pædagogik 
 • Grundforløb Plus til området Sundhed, omsorg og pædagogik 
 • Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen 
 • Grundforløb 2 til den pædagogiske assistentuddannelse 
 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen  
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
 • Den pædagogiske assistentuddannelse 
 • Efter- og videreuddannelse under Åben uddannelse, AMU og som IDV 

 Skolen afvikler også EUD 10 i Randers sammen med erhvervsskolen Tradium for Randers Kommune, og dele af 
EUD 10 på Djursland sammen med erhvervsskolen Viden Djurs for Norddjurs og Syddjurs Kommune.  

 Skolen afvikler ligeledes før-uddannelsesaktiviteter ”Parat til uddannelse” sammen med Tradium for Randers 
kommunes jobcenter. 

Mission
Skolens mission er at uddanne og efteruddanne professionelle medarbejdere til velfærdssektoren.  
  Vores elever og kursister skal uddannes til at blive de mest kompetente fagprofessionelle i deres fag og 
specialer. 
  Vi skal uddanne fagprofessionelle velfærdsmedarbejdere, der er de bedste til sammen med borgeren at  
 omsætte egne og andres faglige bidrag til velfærd for borgeren.     

Vision
 Skolens vision er at være kendt og anerkendt som en ambitiøs og engageret skole. 

Hovedaktiviteter
Værdier 
 Randers Social- og Sundhedsskole ønsker at løse vores uddannelsesopgaver til ældre- og børneom-rådet med en
  konstant høj kvalitet og arbejder derfor ud fra fire grundlæggende værdier.  
  Vi er en skole som arbejder sammen ud fra værdierne; Rummelig, Bevægelig, Engageret og Pro-fessionel. Se  
 mere om værdierne på skolens hjemmeside.

  Strategi  
  Strategi 2018–2020 ”Sammen skaber vi velfærd og udvikling” beskriver Randers Social- og Sundheds-skoles 
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2020-mål og indeholder fem strategispor, som sammen har sat rammer og retning for de sidste tre år.  
  Strategien har været en vigtig fælles referenceramme for hele skolen; elever, medarbejdere, ledelse og  
 bestyrelse - og samtidig har den kommunikeret den til samarbejdspartnere og interessenter, hvad de med rette  
 har kunnet forvente sig af skolen.  

   Strategi 2020 afløses i 2021 af Strategi 2023; ”Vi sætter aftryk”. 

  
  Kvalitetsmål og kvalitetssystem 
  I 2020 bortfaldt handlingsplan for øget gennemførsel (HØG) som obligatorisk kvalitetssystem og skolen skulle  
 skabe sit eget system. Det har vi arbejdet med gennem 2020 og kvalitetstal og rapport for 2020 kan læses på  
 skolens hjemmeside.

Årets faglige resultater
Corona – skolens håndtering 
 Coronapandemien satte på utallig mange måder dagsordenen på skolen i 2020. Skolen var nedlukket fra medio 
marts, delvis genåbnet fra slut april og fuldt genåbnet fra maj måned. Vi lukkede ned igen for fysisk undervisning 
medio december. Nedlukningen flyttede skolens uddannelsesaktiviteter fra det fysiske undervisningsmiljø til det 
virtuelle undervisningsmiljø.  

 I mellemperioderne, hvor skolen var fysisk åben, var skolens medarbejdere, elever og kursister underlagt de 
formelle nationale restriktioner, hvilket havde indflydelse på arbejdsrammer, undervisningsrammerne og 
mulighederne for at understøtte eleverne socialt på tværs af klasser og uddannelser.  
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 Skiftet fra fysiske læringsrammer til virtuelle læringsrammer med dags varsel krævede en yderst fleksibel 
omstilling fra alle skolens medarbejdere. En omstilling, som alle skolens medarbejdere og ledere formåede at 
håndtere på imponerende agil, innovativ vis med et eneste fælles fokuseret mål for øje; at understøtte elevernes 
uddannelse og trivsel. ALLE medarbejdere arbejdede hver især og sammen virtuelt og fysisk ambitiøst med at 
realisere og fortsat levere en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven - uanset om opgaven var at skabe gode 
rammer for den virtuelle- eller fysiske under-visning med restriktioner, i understøttelsen heraf eller i opgaver af 
mere administrativ karakter under meget anderledes og hurtigt foranderlige vilkår og arbejdsrammer. 

 2020 har været anderledes på alle måder, og pandemien har præget skolens dagligdag, uddannelsesopgaven og
 rammerne for at udføre på helt nye måder i lighed med resten af Danmarks arbejdspladser. Det har været 
udfordrende, men det har også bidraget til, at skolen i perioder har været omsluttet af en innovativ pionerånd, 
som har tilført energi og bidraget til skolens udvikling og sammenhold.  

 Pandemien katapulterede skolens IT-pædagogiske udvikling flere år ud i fremtiden. Tempoet, karakteren af 
forandringen og den åbenlyse nødvendighed af forandringerne flyttede skolen kollektivt ud i den største fælles 
kompetenceudvikling, skolen nogensinde har undergået. Skolen og måden vi ar-bejder sammen om og med 
vores kerneopgave er for evigt forandret.  

 I 2021 bliver udfordringen at samle skolen igen i fysiske rammer og at erfaringsopsamle de vigtigste forandringer 
fra skolens første pandemi-år. 

 Ressourcer og bygninger 
 Medarbejderantallet på Randers Social- og Sundhedsskole har været let stigende i forhold til 2019, og skolen 
havde ved årets udgang 84 medarbejdere (70 årsværk) fordelt på skolens to afdelinger.  

 Djurslandsafdelingen varetager uddannelse af grundforløb 1 og grundforløb 2-SOSU, social- og sund-
hedshjælperuddannelse, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt dele af EUD10, som afvikles i 
samarbejde med Viden Djurs. 

 På Minervavej i Randers ligger skolens hovedafdeling, hvor alle uddannelser udbydes. EUD10 og før-
uddannelsesaktiviteter udbydes for Randers Kommune i samarbejde med Tradium. 

 Udviklingen på Randers Social- og Sundhedsskole 
 2020 har været et år, hvor skolens økonomiske situation efter 2 år med negativt resultat er blevet vendt. Vi 
kommer ud af året med et godt og solidt positivt overskud på 4,6 mio. kr. Et særdeles positivt resultat.  

 2020’s økonomiske resultat afspejler den økonomiske turn-around, som skolen har været igennem de sidste 3 
år. En turn-around ikke kun er lykkes uden med en stor dedikation, tålmodighed og fleksibilitet fra alle skolens 
medarbejdere og som sikrer skolen et solidt robust grundlag for de kommende år.  

 Udvikling i skolens indtægter og omkostninger 
 I perioden er der foretaget en tilpasning mellem skolens udgifter på den ene side og indtægter fra 
undervisningsaktiviteter på den anden.  Udover, at tilpasningen har været nødvendig grundet en periode med 
vigende elevoptag har transformation også bestået i at skabe en stærkere og mere agil økonomistyring, der 
sikrer den løbende fremadrettede balance mellem indtægter og udgifter.  

 I 2020 slår særligt to tiltag fra 2019 igennem i det økonomiske resultat, dels effekten af omlægning af skolens 
realkredit, der medførte en stor udgift til låneomlægning i 2019 og dels effekten af de afskedigelser som skolen 
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foretog i 2019 med fuld effekt i 2020.  

 Nedenstående diagrammer viser udviklingen i skolens indtægter og omkostninger gennem de seneste 3 år, samt
 skolens forventninger til 2021, hhv. samlet regnskab og driftsresultat.

 Regnskab:

 

 Driftsresultat (eksl. finansielle omkostninger):

 

 Aktivitet i årselever 
 Aktiviteten på skolens grunduddannelser ligger i 2020 over niveauet for de foregående 3 år; 408 ÅE mod 358 i 
2019 og 349 i 2018. Aktiviteten ligger knap 5% over det oprindelige aktivitetsbudget for 2020.  
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 Søgning til skolens grunduddannelser 
 Der er sket en generel øget rekruttering til alle skolens uddannelser i 2020 sammenlignet med 2019.  

 Der er desuden i 2020 etableret og gennemført et GF+ hold. 

  

 Elevernes gennemførsel 
 Elevernes gennemførsel er også steget i 2020. En opgørelse af gennemførselsprocenten på skolens 
uddannelser viser en generel positiv stigning i gennemførslen af uddannelserne. Dette også med Covid-19 og 
online/hjemmeundervisning som baggrundstæppe for årets indsatser.  

 

 Efter-og videreuddannelse 
 Afvikling af efter-og videreuddannelsesaktiviteter har i 2020 været udfordret grundet det pres, som  
 Covid-19 har lagt på skolens samarbejdspartnere, og kompetenceudvikling har haft vanskelige vilkår.  
 Aktiviteten blev i 2020 halveret i forhold til 2019. Den hjælpepakke, som i foråret 2020 blev udsendt til landets 
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skoler, har dog bragt skolen økonomisk vel igennem. 

 Aktiviteten har i 2020 primært været understøttet af kommunernes stigende interesse for FØR-SOSU-forløb, 
som er AMU-baserede.

 Uddannelsesaktiviteter  
 EUD 10  
 Vi har fortsat i samarbejde med Tradium en aftale med Randers Kommune om at udbyde en er-hvervsrettet 10. 
klasse. Kontrakten med Randers Kommune om EUD10 blev i slutningen af 2020 af-talt forlænget med 2 år til og 
med skoleåret 2022/2023. Favrskov Kommune tilkøber fortsat pladser i tilbuddet i Randers, da der stadig ikke er 
volumen til oprettelse i kommunen. Der var i 2020/2021 oprettet 5 klasser. 

 I Grenå-afdelingen samarbejder vi fortsat med Viden Djurs omkring EUD10 Kalø og 10KCD.  

 Før-uddannelsesforløb; Parat til uddannelse (PTU) 
 Skolen er fortsat en del af et samarbejde mellem Tradium, Randers Social- og Sundhedsskole og Jobcenteret om 
at have en stående kapacitet på 350 unge mellem 18 og 25 år, der skal opkvalificeres forud for en uddannelse på 
en erhvervsskole eller VUC. Jobcenterdefinitionen er: En ung, der er klar til at gå i uddannelse inden for et år. 
Kontrakten med Randers Kommune blev genforhandlet i slutningen af 2020, og tilbuddet løber således videre i 
2021 dog med mindre ændringer i målsætninger og kapa-citet. 

 Tilbuddet har i år præsteret en mindre meraktivitet i forhold til det budgetlagte. I 2021 er der ændrede 
aftalevilkår, som medfører at forventningerne nedjusteres med 15 % i forhold til 2020 budget. 

 Brobygningsforløb og samarbejde med grundskolerne 
 Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med alle vores samarbejdskommuner. 

 Det formaliserede samarbejde med grundskolerne, som blev indledt i 2019 med henblik på at få flere unge til at 
vælge en erhvervsfaglig uddannelse, har dog i 2020 grundet pandemien været underlagt svære 
samarbejdsvilkår. Brobygning for 9. klasserne blev aflyst efter blot et par dage i efteråret 2020, og stort set al 
kontakt mellem skolen og grundskoleeleverne har været virtuelt, herunder også skolens åbent 
husarrangementer.  

 Vi håber, vi i 2021 atter vil have mulighed for at invitere eleverne fysisk ind på skolen, mens vi samtidig er 
opmærksomme på at udnytte de muligheder, som den virtuelle brobygning har vist os for at møde flere elever 
og fortælle om vores uddannelser. 

 I alle kommuner samarbejder vi om introforløb og brobygning på tværs af byer og opland.  
 I Norddjurs og Syddjurs Kommune kommer eksempelvis 8. og 9. Klasses elever helt fra Mols i syd og Auning midt 
på Djursland. Endvidere er der et særligt brobygningsforløb for specialklasserne i Nord-djurs. Ligeledes har der i 
2020 været etableret et forløb i samarbejde med FGU Østjylland, hvor elever fra FGU-Østjylland har været i et 
særlig tilrettelagt brobygningsforløb. Et samarbejde, som vi ser frem til at udbygge i 2021. 

 Året har også budt på de første erfaringer med brobygning på efterskoler med udgangspunkt i ver-densmålene. 
Vi forventer at udfolde dette mere i 2021.  

 Uddannelsespladser, Grundforløb 1  
I 2020 var vi tilbage på niveau med 2018 i antallet af 1. prioriterings ansøgninger fra elever direkte fra 
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grundskolen.  

 I Randers var der 51 elever, som startede på grundforløb 1, heraf 13 på EUX-linjen. En del ændrede dog mening i 
forløbet og skiftede til EUD. Således gik blot 9 elever videre på EUX på GF2. 

 
 Vi er i 2021 dedikerede til en indsats om, hvordan vi kan screene eleverne bedre, så de i første omgang lander på 
den uddannelse, der er bedst for dem. 

 Da der endnu engang kun var meget få ansøgere (8) til Grenå valgte vi for gang skyld at indlede et samarbejde 
med Viden Djurs med henblik på at opretholde et uddannelsestilbud til disse unge i Grenå-området. Viden Djurs 
varetog grundfagsundervisningen, mens vi selv varetog den erhvervsfaglige undervisning. Forløbet resulterede i, 
at alle 8 elever gennemførte, men blot 6 elever gik videre til et grundforløb 2. De 2 øvrige elever valgte at starte 
på en EUD på Viden Djurs. 

 Det formaliserede samarbejde med grundskolerne, som blev indledt i 2019, har i 2020 grundet Co-vid-19 været 
underlagt svære samarbejdsvilkår. Brobygning for 9. klasserne blev aflyst efter blot et par dage i efteråret 2020, 
og stort set al kontakten mellem skolen og grundskoleeleverne har været virtuel - herunder også skolens åbent 
husarrangementer.  

 Vi håber også her, at vi i 2021 atter vil have mulighed for at invitere eleverne fysisk ind på skolen, mens vi 
samtidig er opmærksomme på at udnytte de muligheder, som den virtuelle brobygning har vist os for at møde 
flere elever og fortælle om vores uddannelser. 

 De pædagogiske uddannelser  

 Uddannelsespladser, Grundforløb 2 - PA  
 Uddannelseskvoten på grundforløb 2 til PA-uddannelsen, som blev indført i 2017, gav i 2020 skolen en tildeling på
 31 elever mod 32 i 2019. Ligesom ved første kvotehold i 2017 havde vi stort fokus på at udvælge de mest 
motiverede og uddannelsesparate. Holdet præsterede en gennemførsel på 100%.  
 Der var også i 2020 næsten 3 gange så mange ansøgere, end antallet af pladser.  

 Uddannelsespladser, Hovedforløb PA 
 Uddannelsespladserne på hovedforløbet har i 2020 fortsat været blot 25. Det betød, at der blot blev oprettet et 
enkelt hold i Randers i august. Derudover blev der også oprettet EUV1-hold med i alt 20 elever fra alle fire 
samarbejdskommuner. 

 Randers kommune valgte derefter at øge deres andel af uddannelsespladser med 50% i 2020 - fra 12 til 18 - 
samtidig med, at de meldte ud, at de frem til og med 2023 vil øge antallet af EUD-pladser med yderligere 10 
pladser til 28. 
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 De store positive politiske udmeldinger omkring minimumsdimensioneringspladser, som fyldte en stor del af FV 
19, druknede i Covid-19, og alle de øvrige kommunerne er fortsat tilbageholdende med at øge 
uddannelsespladserne.   

 Der har til gengæld været forøget interesse for at uddanne ufaglærte pædagogmedhjælpere og dag-plejere, og
 således forventer vi, at der i 2021 bliver oprettet 2 EUV1 hold mod normalt 1. 

 De social- og sundhedsfaglige uddannelser  
 Vi kan med glæde konstatere en generel stigning til skolens social- og sundhedsfaglige uddannelser.  

 FØR-SOSU 
 Vi har (trods Covid-19) haft FØR-SOSU forløb for ledige i 2020 for henholdsvis Syddjurs, Randers Kommune og for 
første gang i de senere år også for Norddjurs Kommune. Det er forløb, vi har gen-nemført med stor succes, og 
som er et væsentlig bidrag til rekrutteringen af elever til SOSU-uddannelserne.  

 Uddannelsespladser, Grundforløb 2 - SOSU 
 Vi optog i 2020 samlet 301 elever på grundforløb 2 (mod 249 i 2019) fordelt på tre optag, hvoraf 9 elever (9 i 2019)
 startede på EUX. Aktivitetsmæssigt oplevede skolen en samlet fremgang på 17% i årselever på GF 2 SOSU.  

 Vi har stort fokus på rekruttering til denne målgruppe, da der skal ske en markant stigning i antallet i 
elevgruppen, for at vi fortsat vil kunne rekruttere til hovedforløbene. Antallet af dimensionerede ud-
dannelsespladser på social- og sundhedsuddannelserne er i 2021 samlet på 312 pladser. Det er sær-ligt på social
- og sundhedsassistentuddannelsen, at tallene ikke hænger sammen. Hidtil har de resterende pladser kunnet 
fyldes delvist op med elever, som havde en gammel SSH-uddannelse, men denne gruppe er stærkt aftagende 
derude. 

 Vi er i dialog om bekymringen med kommunerne, som igangsætter forskellige initiativer for at til-skynde elever til
 et starte. Dette understøttes også af den seneste treparts-aftale, hvor alle elever over 25 år skal aflønnes under 
deres grundforløb. Kommunernes stigende interesse for FØR-SOSU forløb og derved direkte ansættelse på GF2 
forventes også at spille positivt ind på optaget. 

 Overgangsfrekvensen i 2020 på SSH er stigende; 76% (2019:68%), og SSA ligger også over 2019 med 81% (2019: 
78 %), hvilket må vurderes at være en pæn stigning og et tilfredsstillende resultat.  

 Der har løbende gennem året være dialoger med praksis og på LUU-møder omkring øgning af elever-nes 
overgangrate med særligt fokus på de elever, som kommunerne giver afslag.  

 Desuden har skolen haft et særligt blik på de elever, som selv vælger ikke at gå direkte videre.  
 Her har skolen foranstaltet løbende undersøgelser, som skal finde frem til de elever, som vælger ikke at søge 
direkte videre fra grundforløb, med henblik at undersøge årsager samt om de forventes at søge ind på et senere 
tidspunkt. 

 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 
 Antallet af dimensionerede uddannelsespladser på social- og sundhedshjælperuddannelsen var i 2020 på 99. 
Dertil kommer en række ekstra uddannelsespladser, som bliver oprettet gennem kommuner-nes stigende brug 
af FØR-SOSU, samt at en del elever frafalder SSA-uddannelsen til fordel for at starte op igen på SSH. 
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 Dette sammen med en øget gennemførsel betyder, at antallet af ÅE på SSH er steget fra 39 i 2019 til 50 i 2020. 

 Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
 Antallet af uddannelsespladser til social- og sundhedsassistentuddannelserne er i 2020 øget til 212 mod 164 i 
2019. Samtidig er ansættelsesretten fra 2020 udelukkende forankret hos kommunerne. Regionen har blot en 
uddannelsesforpligtelse. 

 Det øgede antal uddannelsespladser har udfordret kommunernes ansættelsesstrategier, og det lyk-kedes ingen 
af skolens samarbejdskommuner at opfylde dimensioneringsaftalen i 2020.  

 Virkningen af den øgede dimensionering på social- og sundhedsassistentuddannelsen afspejles heller ikke på 
nogen måde i skolens ÅE for SSA-uddannelsen. Således er antallet af ÅE steget med blot 2 fra 2019 til 2020, på 
trods af en øgning af uddannelsespladserne med 22%. Årsagen til, at det øgede antal pladser slår så lidt igennem 
på antallet af ÅE, kan også tilskrives et for højt frafald fra uddannel-serne, hvilket ofte sker i elevernes første 
måneder i praktik. Der er igangsat særlige initiativer med praksis om at øge gennemførselstallet via analyse af 
årsager og deraf tilrettede handlingsplaner. 

 Det skal også tilføjes, at en markant stigning i antallet af uddannelsespladser først vil slå markant igennem i år 2 
og derefter (altså i 2021), grundet uddannelsernes skole-praktik-opbygning. 

 EUX – velfærd  
 I 2020 udgør EUX blot 6 ÅE, hvilket er en stigning på 1 ÅE fra 2019. 

 Oprindeligt havde blot 9 elever valgt EUX Velfærd som 1. prioritet.  
 Som en indsats for at få flere til at vælge denne uddannelse, har skolens udviklet et forløb, hvor alle GF1 elever i 
2020 startede på vores GF1-X-forløb. På G1-X-forløbet starter alle elever sammen og vælger først EUD eller EUX-
linje efter 6 uger. Forventningen var, at det vil give flere mod på og mulig-hed for at påbegynde en EUX-velfærds 
uddannelse, når de ved lidt mere om, hvad det er. Forløbet gav yderligere 4 elever, som valgte EUX. En del 
ændrede dog mening i forløbet og skiftede tilbage til EUD.  

 Således gik blot 9 elever videre på EUX på GF2. Vi er i 2021 undersøgende på, om vi kan lave bedre overgange 
mellem GF1 og GF2 EUX med henblik på at styrke, at eleverne ikke falder fra i overgangen.  

 2020 var også året, hvor EUX-uddannelsen kunne konstateres fuldt implementeret, og skolen har aktuelt 4 
hovedforløbshold.  

 I februar 2021 dimitterede skolen sit første EUX-hold, da 6 elever fortjent kunne sætte EUX-huen på hovedet.  

 Der er fortsat en aftale med Tradium om køb af lærerkræfter til gymnasieniveauerne på EUX.  
 Uddannelsen er i sin implementering ved at have et stigende antal af disse timer, og udgiften er der-for ganske 
markant. I 2021 vil skolen udarbejde en samlet analyse af omkostninger ved skolens EUX-forløb, samt være 
afsøgende om forløbet vil kunne tilrettelægges med færre omkostninger til dæk-ning af de gymnasiale fag.  

 Efter- og videreuddannelse  
 2020 har udfordret skolens muligheder for at gennemføre efteruddannelseskurser/AMU som planlagt.  
 Majoriteten af planlagte kurser er blevet aflyst eller for en rækkes vedkommende, udskudt til senere afvikling. 
Dog er det alligevel lykkedes at gennemføre flere af forårets kurser i efteråret 2020.  
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 Udover nedlukning af uddannelsesinstitutionerne (særligt i 2. kvartal) skyldes de mange aflysninger øget pres i 
velfærdssektoren samt forventninger til, at onlineundervisning ville være vanskelig at gen-nemføre for en 
væsentlig andel af kursisterne. Førstnævnte betød, at både plejehjem og daginstituti-oner sjældent havde 
mulighed for at fritstille medarbejdere til at deltage i kurser.  
 Sidstnævnte viste sig dog at være mindre udfordrende end ventet. Således udbød skolen flere onli-ne-
hygiejnewebinarer i foråret 2020, ligesom vi også havde overraskende positive erfaringer med bl.a. at afholde 
kortere onlinekurser i efteråret. Sidstnævnte har resulteret i en øget optimisme ift. at øge udbuddet af 
onlineundervisning fremadrettet. 

 Vi ender med en aktivitet på 15,7 ÅE mod 29,5 ÅE i 2019. Økonomisk er der fra statens side givet kompensation 
for nedgang i aktiviteter i 2020 (og dermed indtægter) for efteruddannelsesaktiviteter for landets AMU-udbydere.
 Kompensationen beregnes efter AMU-årselever i 2019, hvilket for skolens vedkommende resulterer i en 
kompensation svarende til de 29,5 ÅE i 2019.  

 Ift. aktiviteter for 2021 for efteruddannelsesområdet er situationen fortsat afhængig af Covid-19-belastningen på 
landets velfærdssektor. Enkelte kommuner har allerede udtrykt, at de finder det van-skeligt at afsætte større 
medarbejdergrupper i 2021 til deltagelse i opkvalificeringskurser/-forløb. An-tallet af reelle kursus-årselever 
forventes derfor også at være begrænset i 2021.  

 En økonomisk kompensationspakke er dog meldt ud nationalt for at minimere økonomisk tab for ud-bydere. 
Omfanget og vilkårene herfor er fortsat endnu afklarede.  

 Forberedende Voksen Uddannelse (FVU) 
 Aktiviteten på FVU har i 2020 ligget på 1,2 ÅE mod 2,3 i 2019. Årsagerne skal findes i rammerne om-kring corona. 
FVU er også fortsat et udviklingsområde, som trækker mange ressourcer til forholdsvis få elever, men som vi 
vurderer kan bruges i endnu større omfang i en gennemførselsdagsorden. 

 Vi udbyder fortsat kun FVU undervisning på vores social og sundhedshjælperuddannelse.  
 Vi håber at kunne udvide det til at være et tilbud på social-og sundhedsassistentuddannelsen i 2021, men 
kommunerne er ikke umiddelbart interesserede i at oprette et tilbud, som skal løbe i praktikpe-rioden.  

 I Norddjurs kommune er der dog et særligt fokus på opkvalificering medarbejdernes læse- og skrive-
færdigheder på det SOSU-faglige område. Her forventes vi som skole at skulle bidrage ind i en større opgave i et 
ambitiøst projekt med udbud af FVU-dansk til denne medarbejdergruppe i de kommende 3 år. 

 Gennemførsel 

 Skolen tager i sit kvalitetsarbejde med at øge gennemførslen på skolens uddannelser udgangspunkt i de 
kvalitetsmål, der blev opstillet af forligspartnerne for erhvervsskolerne i forbindelse med EUD-reformen 2015.  

 En opgørelse af gennemførselsprocenten på skolens uddannelser viser en generel positiv stigning i 
gennemførslen af uddannelserne. Dette også med Covid-19 og online/hjemmeundervisning som 
baggrundstæppe for årets indsatser.  

 Der har gennem hele 2020 været arbejdet særlig målrettet med indsatser for at fastholde GF 2 SOSU-elever i 
deres uddannelsesforløb. Skolens GF2 hold viser en generel positiv udvikling på alle skolens grundforløb 2-hold 
med en gennemførsel på hhv. 84% på SSA og 89% på SSH - og med en gennem-førselsprocent så høj som på 
100% på PA! Resultatet aflæses også i en mindre stigning på skolens GF1 fra 93% i 2019 til 95% i 2020. 
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 På skolens hovedforløb ses en stigende gennemførsel på social- og sundhedshjælperuddannelsen, 3 måneder 
efter start på hovedforløb fra 79% i 2019 til 90% i 2020, mens social- og sundhedsassistent ligger en smule under 
niveau for 2019 med en gennemførsel på 88%. Pædagogisk assistent går fra 100% til 95%.  

 PA-tallet skal ses i lyset af, at uddannelsen optager forholdsvis få elever, og procentberegningen af-spejler derfor 
dette.  

 Elevtrivsel, ETU 2020  
 På trods af corona kan vi i år måle en positiv fremgang på skolens elevtrivselsundersøgelse på 5 ud af de 6 
indikatorer. Som eneste indikator er de fysiske rammer vurderet en smule lavere end 2019.  

 Et resultat, der muligvis er præget dels af de COVID-19-relaterede restriktioner, eleverne har oplevet under deres
 daglige skolegangen i 2020, og dels af et stigende elevantal, der udfordrer mulighederne for at have grupperum 
mm. nok til alle elever. Resultatet følges op med dialoger med skolens elevråd. 

 

 Virksomhedstilfredshed 
 Resultaterne fra skolens Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) fra 2020 viste desværre over-ordnet, at den
 samlede tilfredshed, der i 2019 var på 79 points, i 2020 var faldet til 69 points. Et fald vi på skolen tager alvorligt 
og vil følge op på med uddybende dialoger med skolens samarbejdspart-nere.  

 En formodning er, at det faldende resultat skal ses i lyset af den generelle samfundssituation, der har været 
omkring COVID-19 epidemien, og som har haft indflydelse på store dele af samarbejdsmulig-hederne i 2020.  

 Projekter 

 Indtægter som relaterer sig til projektaktivitet beløber sig i 2020 til ca. kr. 1 mio. og ligger således på linje med de 
sidste 2 år. Det er 40 % mere end budgettet som var meget konservativt. I 2021 bud-get er indlagt en positiv 
forventning om at kunne nå samme niveau som i 2020 på kr. 1 mio.  

 Som de foregående år har vi også i 2020 modtaget økonomisk støtte til gennemførelse af adskillige 
udviklingsprojekter. Et stigende antal af disse er midler til projekter med deltagelse af flere samar-bejds-parter. 
Eksempler herpå er projektet ”En aktiv unge-personalepolitik på SOSU-området”, hvor vi monofagligt 
sammen med de fleste jyske SOSU-skoler udvikler og afprøver en række forskelli-ge fastholdelses- og 
rekrutteringstiltag i forhold til EUX-elever. Et andet projekt med deltagelse af den samme partnerkreds er ”
Fastholdelse af elever i praksis”, hvor målet i stedet er at undersøge og afprøve aktiviteter, der kan minimere 
oplevelsen af ’praksischok’ for nystartede elever og dermed forventeligt nedbringe frafald. 

 Samarbejdet har ligeledes bredt sig til nu også at inkludere andre typer af samarbejdspartnere, end vi hidtil har 
været vante til. Fx har vi i 2020 modtaget finansiering til projektet ”Læselyst og læsefælles-skaber”. Projektet 
er udviklet i samarbejde med Randers Bibliotek og har til formål at udvikle nye ’formater’ til at styrke elevernes 
fortrolighed med og interesse for at opsøge viden gennem forskelli-ge medier (litteratur, internettet, audio-
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medier etc.).  

 Et andet projekt, som er blevet til i samarbejde med uvante partnere, er projektet ”Kunst på skolen”, hvor vi 
sammen med Statens Kunstfond afsøger, hvordan kunst kan anvendes til at kaste nyt lys på vores elevers faglige 
selvforståelse. Baggrunden herfor er en stor donation af værker til skolen, som har givet mulighed for en 
gennemgribende kunstindretning på skolens 2 adresser. Udover ud-smykning har dette ført til, at vi siden 
efteråret 2020 har arbejdet på at udarbejde undervisningsma-terialer, så kunst direkte kan indgå i undervisning 
på skolens forskellige uddannelser.  

 Internationale projekter 
 På det internationale område har 2020 særligt bragt to spændende nye tiltag med sig.  

 Det første er, at vi for tredje gang har ansøgt om og modtaget mobilitetsmidler fra EU (Erasmus+-puljen), så vi 
endnu engang kan give medarbejdere og elever mulighed for at tage på faglige ud-landsophold i kortere eller 
længere perioder. Lige så interessant er dog, at vi med denne tildeling af midler i starten af 2021 opnåede et 
Erasmus+ charter, hvilket fremadrettet minimerer både admini-strativ afrapportering og ansøgningsprocedurer 
ved kommende ansøgninger om midler til mobilitets-aktiviteter.  

 I 2020 fik vi også held med at blive involveret i endnu et nyt internationalt projekt. Det drejer sig om projektet ”
Ready for the world”, hvor vi i 2021 og 2022 skal udforske nye transnationale elevsamar-bejdsformer i 
samarbejde med uddannelsesinstitutioner i både Holland og Island. Fokus for samar-bejdet er bl.a. unges 
arbejde med verdensmål. 

 Andre særlige resultater 

 UNESCO Verdensmålsskole og bæredygtighed 
 I sommeren 2019 besluttede skolens bestyrelse, at Randers Social- og Sundhedsskole fremadrettet skal være en 
erhvervsskole med bæredygtighed i fokus. Et konkret mål herefter var at blive optaget som UNESCO 
verdensmålsskole.  

 En målrettet indsats i efteråret 2019 og foråret 2020 med bl.a. inddragelse af skolens elever med at identificere, 
hvordan vi som skole kan arbejde med bæredygtighed – særligt FN’s Verdensmål #3, 4 og 17 – resulterede i 
sommeren 2020 i, at Randers Social og Sundhedsskole som den første social- og sundhedsskole i landet blev 
optaget som UNESCO-Verdensmålsskole. Med dén rolle og de mulig-heder, det giver, arbejder skolen i 2021 
videre med at udforske og udfolde, hvordan en erhvervsskole i fremtiden kan have bæredygtighed i fokus. 

 Kunst som spejl og sammenhængskraft  
 I starten af 2020 søgte skolen hos Statens Kunstfond om at få udlånt kunstværker, der kunne være med til at 
styrke og udvikle vores skole- og læringsmiljø. Ønsket var en styrkelse af skolen, som af-spejlede det, vi er, og det
 vi laver; nemlig en ungdomsuddannelse, der uddanner omsorgspersoner til en velfærdssektor.  

 Der var også et ønske om art bruge kunsten til skabe en fysisk sammenhæng mellem vores 2 afde-linger. I 
efteråret blev skolens afdelinger i Randers og Grenå således udsmykket med over 20 billed-værker og skulpturer.
 I alt har skolen lånt værker for omkring 1 mio. kr. 

 Værkerne er udvalgt i et samarbejde mellem Statens Kunstfond, skolens kunstudvalg og elevrådet.  
 Værkerne er udvalgt efter, at de skal afspejle vores elevers verden og faglighed som omsorgsperso-ner, og er 
tænkt som en samlet udstilling, der visualiserer væsentlige emner for uddannelserne som medmenneskelighed, 
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nærhed, og omsorg. 

 Ud over de udlånte værker, der vil være på skolen de næste ti år, er der også påbegyndt et blivende værk af 
kunstneren Lasse Krogh Møller, som står færdigt i både Grenå og Randers i starten af 2021.  

 SOSU-uddannelsesforskning 
Siden 2016 har vi på Randers Social- og Sundhedsskole været engageret i forskning; i første omgang ved at 
ansætte en Ph.d.-studerende til at forske i pædagogisk ledelse på skolen.  

 I 2020 har vi indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet og SOSU Østjylland om at styrke SOSU-
uddannelsesforskning. Formålet med samarbejdet er ønsket om en skarpere profilering af ud-dannelserne med 
henblik på at gøre det unikke i uddannelserne synligt, men også at sætte spot på, hvordan vi skaber de bedste 
rammer for disse uddannelser. Med deltagelse af repræsentanter fra alle tre institutioner er der i dette første år 
bl.a. igangsat det første systematiske litteratur-review over SOSU-uddannelsesforskning med henblik på at skabe 
fundament for fremtidig forskningsfokus. Sam-arbejdet har skabt grundlag for ideer til nye tiltag, som i de 
kommende år forventes at ville fremme fremadrettet forskning på området. 

 Tilpasning af ledelsesorganisering 
 Året har indeholdt en fortsat ledelsestilpasning af organisationen baseret på skolens fremtidige opga-ver og 
skolens nuværende størrelse. På den baggrund har vi i kølvandet på en uddannelseschefs op-sigelse valgt at 
indskrænke chefgruppen til 3 chefer og i stedet understøtte uddannelserne med en mere tæt pædagogisk 
organisering i form af oprettelse af 3 uddannelseslederstillinger.  

 Herefter ser skolens organisering således ud;

   
 Kompetenceudvikling 

 Den obligatoriske erhvervspædagogiske diplomuddannelse udgør fortsat den største del af skolens 
kompetenceudvikling. Et andet særligt fokus har været kompetenceudvikling af skolens grundfagsun-dervisere, 
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så de kan varetage FVU-undervisning.  

 Skolen indtrådte i 2020 i et storstilet science-projekt om kompetenceudvikling af skolens naturfags-undervisere. 
Projektet er initialiseret af direktørgruppen, og projektet er fælles med i alt 9 SOSU-skoler. Projektet er 
finansieret med dels EU socialfondsmidler, dels UVM-puljemidler. 

 Skolen har fortsat stort fokus på at skabe transfer fra uddannelsesaktiviteterne over i skolens hver-dag, således 
at kompetenceudviklingen ikke blot integreres i en læring hos den enkelte deltager, men transformeres til en 
fælles organisatorisk læring - og derigennem fører til ny viden og praksis. 

 For ledergruppen er det fortsat pædagogisk ledelse og generel lederuddannelse, der er fokus på.  

 Arbejdsmiljø 

 I 2020 arbejdede skolen fortsat videre med sammen at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbej-dere på 
tværs af funktion og opgaver, hvor vi alle bidrager ind i et ”fagligt forpligtende fællesskab”. 

 Hjemsendelser og restriktioner har gennem stort set hele 2020 udfordret både det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø. Skolens arbejdsmiljøudvalg (AMIU)har under hele corona-epidemien sikret en tæt og agil 
opfølgning i forhold til arbejdsmiljøet.  

 Under hjemsendelserne har skolen iværksat tiltag til at understøtte det bedst mulige arbejdsmiljø på 
medarbejdernes hjemmearbejdspladser. Der har ligeledes være initiativer rettet mod at understøtte og styrke 
medarbejdernes faglige såvel som sociale behov, når vi har skullet arbejde fysisk isoleret.  

 Året har også kastet positive dele ind i arbejdet med arbejdsmiljøet. Eksempelvis ved, at der gennem året har 
udviklet sig nye faglige relationer under brugen af virtuel kommunikation, hvor den fysiske afstand mellem 
skolens to matrikler er blevet ubetydelig med de nye virtuelle kommunikationsplat-forme. 

 AMIU har valgt at indføre en mere helhedsorienteret tilgang til at strukturere arbejdet med arbejds-miljøet via 
IGLO-modellen. Herved søges sikret en systematisk og professionel behandling af alle re-levante forhold og tiltag,
 som drøftes i og iværksættes af AMIU.  

 Arbejdsmiljøet på skolen vil uændret have stor intern opmærksomhed i 2021. 

       
 Strategi 2023 

 I 2020 blev der formuleret en ny strategi for de kommende 3 år.  

 Randers Social- og Sundhedsskoles Strategi 2023: Vi sætter aftryk er bygget op omkring skolens 2023-mål:  

 Vi tiltrækker og uddanner elever og velfærdsmedarbejdere, som fagligt og kompetent styrker og sætter aftryk 
på fremtidens foranderlige velfærdssektor 

 2023-målet forfølges gennem tre strategiske pejlemærker, der tilsammen sætter retningen for, hvad vi er 
sammen om, sammen for og sammen i som skole frem mod 2023; 



Randers Social- og Sundhedsskole | Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 23

 • Vi er sammen om at danne og uddanne fremtidens velfærdsmedarbejdere 
 • Vi er sammen for at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores omverden 
 • Vi er sammen i fagligt, engagerende og forpligtende fællesskaber

  

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal
Årets oprindelige budget lød på et overskud på 2,2 mio. kr.  

 Det samlede resultat for året endte med et overskud på kr. 4,6 mio. Et tilfredsstillende resultat, der er begrundet 
af forskellige forhold.  

 For det første skyldes overskuddet den budgetmæssige- og organisationsmæssige tilretning, som skolen 
igangsatte tilbage i 2019, og som først når sin fulde effekt i 2021. Dernæst er det lykkedes skolen at øge 
aktivitetsniveauet på ordinær uddannelse, hvilket skyldes dels øget optag og dels redu-ceret elevfrafald under 
corona-nedlukningen i foråret. 

 Grundet ovennævnte forhold foretog vi på skolen en opjustering af estimatet for årets regnskabsre-sultat 
allerede umiddelbart efter sommerferien. Således blev den samlede forventning til årets indtægter på dette 
tidspunkt opjusteret svarende til 99,6% af årets endelige indtægtsniveau. 
 Året 2020 stod i corona-pandemiens tegn, og årets regnskab indeholder omkostninger til såvel løn som 
tjenesteydelser og varer, der relaterer sig til smitteforebyggende foranstaltninger. Regnskabet indeholder også 
indtægter fra tilskud til (med)finansiering af smitteforebyggende foranstaltninger og delvis kompensation for 
indtægtstab for tabte indtægter vedrørende efteruddannelsesaktivitet.  

 Årsagerne til forøget overskud i 2020 i forhold til budgetteret kan hovedsagelig henføres til følgende: 

 • Øgede projektindtægter                                                                                                                 0,5 mio. kr. 
 • Netto øgede indtægter fra undervisnings- og kursusaktiviteter, inkl. AMU-hjælpepak.   1,9 mio. kr. 

 Skolens egenkapital udgør 26,5 mio. kr. pr. 31.12.2020, svarende til 22% af balancesummen, mod 22,0 mio.kr. pr. 
31.12.2019, svarende til 19% af daværende balancesum. 

 De likvide beholdninger udgør 14,4 mio. kr. pr. 31.12.2020, hvilket er en forøgelse på 3,7 mio. kr., idet de likvide 
beholdninger udgjorde 10,7 mio. kr. pr. 31.12.2019. 

 Skolen er således i 2020 lykkedes med både at vende tidligere års underskud til overskud og samtidig udvikle en 
mere retvisende økonomiopfølgning.  
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 Skolen vil fremadrettet videreudvikle sin økonomistyring baseret på:  

 • Månedlig opfølgning på budgetteret og realiseret projekttilskud samt tilretning ift. fremadret-tet aktivitetsniveau
 ift. budget. 
 • Månedsvis opfølgning på lønbudgettet. 
 • Månedsvis gennemgang af aktiviteterne (herunder elev til- og afgang) samt tilretning af esti-mat vedrørende 
indtægterne. 
 • Kvartalsvis tilretning af lønbudget iht. aktivitetsniveau inden for budgetramme. 
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Hovedtal- og nøgletalsoversigt

 
2020

kr.  
2019

kr.  
2018

kr.  
2017

kr.
2016

kr.

Resultatopgørelse

Statstilskud 47.447.025 42.247.480 47.171.197 51.579.182 66.557.808

Omsætning 54.954.613 52.938.452 56.784.448 61.530.227 77.514.878

Omkostninger 49.263.577 54.446.122 57.436.215 57.046.703 74.679.903

Resultat før finansielle og 
ekstraordinære poster

5.691.036 (1.507.670) (651.767) 4.483.524 2.834.975

Finansielle poster (1.131.412) (6.186.737) (2.305.707) (2.335.363) (2.312.192)

Resultat før ekstraordinære
 poster

4.559.624 (7.694.407) (2.957.474) 2.148.161 522.783

Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 4.559.624 (7.694.407) (2.957.474) 2.148.161 522.783

Balance

Anlægsaktiver 100.394.398 102.959.953 105.632.277 106.117.859 109.479.779

Omsætningsaktiver 18.665.497 15.261.238 6.426.589 23.776.704 24.969.195

Balancesum 119.059.895 118.221.191 112.058.866 129.894.563 134.448.974

Egenkapital 26.522.271 21.962.647 29.657.059 32.614.533 30.466.373

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0

Langfristede 
gældsforpligtelser

75.240.991 81.070.008 70.579.499 72.990.855 75.348.173

Kortfristede 
gældsforpligtelser

17.296.633 15.188.536 11.822.308 24.289.175 28.634.429

Pengestrømsopgørelse

Driftsaktivitet 9382703 3974551 (12.768.532) 1.010.872 3.410.762

Investeringsaktivitet (107.489) -30.000 (2.010.951) 0 0

Finansieringsaktivitet (5.582.161) 6.062.045 (2.476.252) (2.423.369) (8.303.658)

Pengestrøm, netto 3.693.053 10.006.596 (17.255.735) (1.412.497) (4.892.896)

Likvider, primo 10.739.335 732.739 17.988.474 19.400.971 24.293.8680

Likvider, ultimo 14.432.388 10.739.335 732.739 17.988.474 19.400.972

Resterende  
 trækningsmulighed,  
 kassekredit

0 0

Resterende  
 trækningsmulighed,  
 byggekredit

0 0

Værdipapirer 0 0 0 0 0

Samlet likviditet til rådighed 14.432.388 10.739.335 732.739 17.988.474 19.400.972
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Finansielle nøgletal

Overskudsgrad 8,3 (14,5) (5,2) 3,5 0,7

Likviditetsgrad 107,9 100,5 54,4 97,9 87,2

Soliditetsgrad 22,3 18,6 26,5 25,1 22,7

Årselever

Ordinær aktivitet 407,7 358,0 349,0 402,0 583,0

Kursus aktivitet 17,6 32,0 36,0 30,0 40,0

Før uddannelsesaktivitet 94,7 123,0 133,0 141,0 151,0

Årselever eksklusive 
kostelever i alt

520,0 513,0 518,0 573,0 774,0

Årselever i alt 520,0 513,0 518,0 573,0 774,0

Aktivitetsudvikling i procent  
   (angives med +/-)

1,4 (1,0) (9,6) (26,0)



Randers Social- og Sundhedsskole | Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 27

 
2020

kr.  
2019

kr.  
2018

kr.  
2017

kr.
2016

kr.

Årsværk

Antal årsværk inkl. ansatte 
på sociale vilkår i alt

70,4 80,3 86,5 93,7 124,0

Andel i procent ansat på 
sociale vilkår

5,1 4,9 4,9 5,0 N/A

Ledelse og administration  
 pr. 100 årselever

1,9 2,4 2,5 2,3 2,0

Øvrige årsværk pr. 100 
årselever

2,4 3,5 3,8 4,0 3,5

Lønomkostninger

Lønomkostninger vedr. 
undervisningens 
gennemførsel pr. 100 
årselever

4.695.127 4.810.065 5.123.155 4.489.844 4.963.457

Lønomkostninger øvrige pr. 
100 årselever

2.135.133 2.882.043 2.934.907 2.692.253 2.275.423

Lønomkostninger i alt pr. 
100 årselever

6.830.260 7.692.108 8.058.062 7.182.097 7.238.880

Lønomkostninger i pct. af 
omsætning.

64,6 74,5 73,5 66,9 72,3

Nøgletal til understøttelse
 af god økonomistyring

Aktivitetsstyring

Årsværk pr. 100 årselever 13,5 15,7 16,7 16,3 16,0

Undervisningsårsværk pr. 
100 årselever

9,2 9,8 10,4 10,0 10,6

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev 19,9 20,6 19,9 18,0 13,3

Bygningsudgifter/Huslejeud
gifter pr. kvadratmeter

316 802 443 441 463

Forsyningsomkostninger pr. 
kvadratmeter

59 70 87 85 103

Finansiel styring

Finansieringsgrad 74,9 78,7 66,8 68,8 68,8

Andel af realkreditlån med 
variabel rente og 
sikringsinstrument

47,4 47,6 0 0 0
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Andel af realkreditlån med 
afdragsfrihed

0 0 0 0 0

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling.

Usædvanlige forhold
Der er ikke usædvanlige forhold i regnskabsåret

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
 Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vuderingen af årsrapporten

Forventninger til det kommende år
 I 2021 forventer skolen en mindre aktivitetsstigning på skolens ordinære uddannelser en smule over med 2020,  
 dog med flere usikkerheder som knytter sig dels til implementering af nye trepartsaftaler som skal sætte skub i  
 rekrutteringen, dels i konsekvenser af den fortsatte pandemi.  

  Med baggrund i skolens seneste års økonomiske ustabilitet samt det faktum, at vi ikke lykkedes med at fylde op  
 på sidste års færre antal pladser, har vi valgt at være konservative i vores budgetlægning og har også i år  
 budgetlagt ca. 10% under dimensioneringstallene.  

  Der budgetteres med et overskud på kr. 1,8 mio. 

  Skolens overordnede strategiske fokuspunkter vil ud over fortolkning og implementering af strategi 2023 
særligt være; 
  • Genetablering og udvikling af skolen som arbejdsplads, når pandemien klinger ud og tingene normaliseres 
  • Understøttelse og udvikling af en fortsat stabil økonomistyring 
  • Rekruttering til uddannelserne, særligt social- og sundhedsassistentuddannelsen 
  • Øget gennemførsel, særligt på GF2 SOSU og SSA, samt reduktion af frafaldet i overgangene. 
  • Genetablering af skolens efter-videreuddannelsesaktivitet i halen på pandemien 
  • At transformere skolen til en mere klimabevidst og bæredygtig position 
  • Udvikling af skolens kvalitetssystem, så skolen bliver i stand til at arbejde endnu mere data-understøttet 
  • Styrke pædagogisk ledelse på skolen 

  I november 2020 blev der indgået 2 nye trepartsaftaler ”Styrket rekruttering til det offentlige ar- 
 bejdsmarked” samt ”Flere lærepladser og entydigt ansvar”. Begge har som mål at sikre flere ele-ver til  
 erhvervsuddannelserne samt at der er tilstrækkeligt med medarbejdere i social- og sundheds-sektoren i de  
 kommende år.  

  Aftalerne åbner blandt andet op for, at kommunerne fra sommeren 2021 skal ansætte elever over 25 på  
 grundforløbet på elevløn samt at KL forpligter sig til en femårig praktikpladsaftale, der udmeldes senest i  
 sommeren 2021. Sidstnævnte et vigtigt initiativ, som vil give skolen mere stabilitet til at ud-vikle og implementere 
  rekrutteringstiltag. Vi forventer, at aftalernes initiativer vil afspejle sig i 2021, men at det først vil slå mere tydeligt
 igennem i 2022.
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 PA-uddannelsen har fortsat et stærkt og stabilt ansøgertal. Vi forventer, at det faktum, at minimum- 
 dimensioneringen træder i kraft i kommunerne i 2022, vil have en positiv afsmitning på kommuner-nes holdning  
 til at øge antallet af uddannelsespladser på den pædagogiske assistentuddannelse. En tendens, som vi har  
 kunnet se allerede i slutningen af 2020. En opmærksomhed er dog, at der fortsat ikke er aftalt en national  
 praktikpladsaftale for den pædagogiske assistentuddannelse. 

  Praktikpladsaftalen for 2020-2121 for social- og sundhedsuddannelserne er fortsat gældende i 2021.  
  Aktivitetsniveauet for 2021 vil i høj grad være betinget af elevernes søgning ind i SOSU-uddannelserne samt  
 vores evne til at fastholde flere elever i uddannelsen og få flere elever direkte videre fra grundforløb til  
 hovedforløb på disse uddannelser. Stigningen i alle tre parametre i 2020 gi-ver en forsigtig optimisme for 2021.  

  Aktivitetsniveauet for uddannelserne vil hertil fortsat i høj grad være betinget af de lokale arbejdsgive-res  
 analyser og politiske prioriteringer i forhold til at udnytte de dimensionerede pladser samt deres politisk  
 besluttede strategiske kompetenceudvikling og de kommunalpolitiske budgetter. Skolen del-tager i stærke  
 tværsektorielle samarbejder i alle samarbejdskommuner med deltagelse af arbejdsgi-ver, FOA og UU omkring  
 rekruttering til uddannelserne, som vi også håber vil give en positiv effekt.   

  Skolen anlægger også en konservativ budgetforventning i forhold til efter-videreuddannelsesaktiviteter.  
 Pandemien forventes også i 2021 at presse velfærdssektorens muligheder for kunne afsætte tid og ressourcer til 
  kompetenceudvikling. Der er politisk aftalt en økonomisk hjælpepakke, som baseres til aktivitetstal for 2019, og  
 derved er skolen sikret 30 ÅE, lige som i 2020.  

  Skolens før-uddannelsesaktiviteter forventes at stige. Jf. udfordringer med rekrutteringen forventer skolen, at 
den  stigende interesse for skolens før-uddannelsestilbud, FØR-SOSU vil fortsætte i 2021.  

  Finanslov 2021

 Finansloven indeholder følgende hovedpunkter; 

  • Et økonomisk løft på omkring kr. 3 mio. + 
  • Et målrettet taxameterløft af hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne på 80 mio. kr.  
  • Uddannelse af 1.000 ufaglærte, mens kommunerne ansætter en anden 
  • Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer med muligheder for de pædagogiske assi-stenter 
  • Ret til 110 % dagpengesats til ledige, der uddanner sig til social- og sundhedsassistenter  
          Hertil indsatser for at hjælpe ledige som følge af covid-19 
  • Taxameterløft til alle EUD – herunder PA 

  Hovedpunkterne er alle vigtige understøttende elementer i at øge skolens aktivitetsniveau og derved sikre  
 hænder nok til fremtidens velfærdssektor. På skolen er vi allerede i gang med at omsætte dele af de øgede  
 midler til flere hænder på skolen, som vil kunne understøtte rekrutterings-, og uddannel-sesopgaven samt  
 elevernes gennemførsel. 

  Rekruttering til uddannelserne 
  Skolen har gennem 2020 fortsat været i tæt og konstruktiv dialog med politikere og embedsfolk i vores  
 samarbejdskommuner om de udfordringer, der ligger tydeligt foran os; langt flere skal vælge vores uddannelser, 
  særligt social- og sundhedsuddannelserne, hvis velfærdssamfundet skal have hænder nok i fremtiden.  
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 Skolen står fortsat over for tre store udfordringer:  
  • Flere elever skal vælge social- og sundhedsuddannelserne,  
  • Flere elever skal gennemføre grundforløbet til social- og sundhedsuddannelserne, særligt so-cial- og  
         sundhedsassistentuddannelsen og  
  • Flere elever skal fortsætte i overgangen fra grundforløb til et af hovedforløbene til social- og  
 sundhedsuddannelserne. 
  Skolen forventer fortsat i en årrække at være generelt udfordret på at være i stand til at dække  
 rekrutteringsbehovet til både social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannel-sen.  
 Rekruttering og fastholdelse i overgange og i uddannelse er en fælles udfordring, som kræver et fælles  
 samarbejde. Vi har tæt dialog med vores samarbejdskommuner om alle ovenstående udfor-dringer.  

  Vi må erkende og tage udgangspunkt i, at der er ikke er et ”quick-fix”. Det vil være et langt sejt træk at løse  
 udfordringen. De vedtagne trepartsaftaler samt initiativerne i trepartsaftalerne lægger positive spor ud, som vi  
 håber på at omsætte til konkrete uddannelsespladser i 2021 og i årene fremefter. 

  Det lidt længere tidsperspektiv  
  De generelle forudsætninger, der er nævnt ovenfor, rummer såvel positive potentialer som udfor-dringer også 
i  
 den kommende årrække. Disse vilkår fordrer god økonomistyring, og skolen vil også i de kommende år have et 
skarpt fokus på hhv. aktivitetsstyring, kapacitetsstyring og finansiel styring. 

  I forhold til de kommende års aktivitetsniveau forventes ovennævnte tiltag rettet specifikt mod sko-lens  
 uddannelsesområde, alt andet lige, at udgøre en vækstkatalysator for søgning til skolens ordinæ-re  
 uddannelser, hvilket vil konsolidere skolens indtægtsgrundlag. I forhold til skolens kapacitetssty-ring har skolen  
 fået gennemført en analyse af potentielle tiltag til reduktion af skolens forsyningsom-kostninger og skolen har  
 allerede effektueret enkelte af anbefalede tiltag med fremtidige økonomiske fordele til følge. 
  Skolens finansielle styring har allerede med virkning fra 2020 medført reducerede udgifter til realkre-dit og  
 samtidig med sikring mod uforholdsmæssige udgiftsstigninger i den næste mangeårige perio-de. 

  Skolen vil også fremover løbende analysere sine økonomiske forudsætninger og på denne baggrund foretage  
 relevante prioriteringer og iværksætte eventuelle nødvendige korrigerende tiltag. Samlet set er det skolens  
 vurdering, at skolen står godt rustet til også fremover at kunne balancere omsæt-ning/aktivitetsindtægter og  
 omkostninger.   



Randers Social- og Sundhedsskole | Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 31

 Afsluttende bemærkninger 

  Skolen vil fortsat i de kommende år have stort fokus på finde løsninger på udfordringerne i et fortsat tæt fælles

 samarbejde med kommunerne, regionen og de faglige organisationer. Kun derved kan vi indfri den politiske  
 ambition om at motivere flere til at vælge en grundlæggende velfærdsuddannelse. 

  Vi vil også fortsat have fokus på at sætte skolen på landkortet som en institution der inviterer til nye og  
 anderledes samarbejder med det formål at tiltrække elever til uddannelserne, at understøtte en øget kvalitet i  
 vores uddannelser samt en udvidelse af aktivitetsporteføljen.  

  Vi vil have fokus på at skabe og understøtte skolens profil. Ikke blot som endnu en ungdomsuddan- 
 nelsesinstitution, men som en skole, der er optaget af bæredygtighed, af at bidrage konstruktivt og kvalificeret til  
 en dannelse af vores unge mennesker og af at være en institution, som skaber noget sammen med vores elever  
 og vores omverden og derved gør en forskel i det samfund, vi er en del af og spiller ind i. 
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Målrapportering

Det overordnede politiske mål

I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være 
halveret.
Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til 
at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om 
mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

# Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:
 Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. 
 Det betyder, at:

I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske målsætning.

Antal årselever
# Tabel 1 - Antal årselever i året
Uddannelsesområde 2020 2019 2018 2017 2016

Erhvervsuddannelser, 
grundforløb

181 147 152 191 302

Erhvervsuddannelser, 
hovedforløb

216 201 190 206 259

Erhvervsuddannelser, EUX 6 5 3 0 0

Arbejdsmarkedskurser 18 30 36 30 40

Åben uddannelse 0 0 0 0 14

Andet 99 130 137 146 159

Antal årselever i året 520 513 518 573 774

Frafald på erhvervsuddannelernes grundforløb
# Tabel 2 - Frafald på  erhvervsuddannelsernes  grundforløb
Frafald opgjort i % 2019 2018 2017 2016 -1 N/A

Erhvervsuddannelser, 
grundforløb

23,3 20,7 22,7 22,2 20,6
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for  er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler 
og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens 
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 
(www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten  med tilhørende 
vejledning.

Randers Social- og Sundhedsskole

2020

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen,
 og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

 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 afdrag og 
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen 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 eksisterer på balancedagen. 

 Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 
Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud 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: 
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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. 

Omregning af fremmedvaluta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 
post. 

 Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Segmentoplysninger

Indtægtsdækket virksomhed – IDV

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som 
fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte 
segmenter.

Resultatopgørelsen
Omsætning
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

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter med særlige tilskud

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 
øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:



Randers Social- og Sundhedsskole | Anvendt regnskabspraksis 35

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og  
 urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

Balancen
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 

 Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 
kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen. 

 Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 (scrapværdi 50%)  40 år

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 (scrapværdi 50%) 50 år

Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV 10 - 20 år

Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV 3 - 15 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50 %.

 Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 Skolen anvender bunkningsprincippet, hvilket betyder, at de enkelte ensartede udstyrs- og inventargenstande, 
 der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr., bunkes sammen, og der opnås en samlet 
 anskaffelsessum på 50.000 kr. eller derover. Bunkernes anskaffelsessum opgøres pr. kvartal og afskrives 
 fra udgangen af hvert kvartal.

  Af- og nedskrivninger samt 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 under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.  
 Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver indregnes  
 som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i  
 resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

 Nedskrivning af anlægsaktiver 
 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. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den 
 højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte  
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genindvindingsværdien  for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, 
hvor  det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 Nedskrivninger til 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 (aktiver)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen 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 (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over 
låneperioden. 

 Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter (passiver)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i 
efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning samt 
institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets slutning.

 Pengestrøm fra driftsaktivitet 
 Pengestrømme fra driftsaktiviteten 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 eksklusive de poster, der indgår i likvider.

 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
 Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 
 anlægsaktiver.

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af 
langfristede  gældsforpligtelser.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 
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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 investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, materielle- 
og finansielle anlægsaktiver samt køb immaterielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af 
langfristede gældsforpligtelser.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Samlet likviditet til rådighed
Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både indestående og træk på kassekredit, resterende 
trækningsmulighed på kasse- og bygningskredit) samt værdipapirer.
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Resultatopgørelse  - 01.01.2020
31.12.2020

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Statstilskud 1 47.447.025 42.247.480

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 7.507.588 10.690.972

Omsætning i alt 54.954.613 52.938.452

Undervisningens gennemførelse 3 (29.713.841) (30.152.561)

Markedsføring 4 (546.286) (493.850)

Ledelse og administration 5 (7.196.169) (9.303.586)

Bygningsdrift 6 (6.864.496) (6.958.299)

Aktiviteter med særlige tilskud 7 (4.942.785) (7.537.826)

Omkostninger i alt (49.263.577) (54.446.122)

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 5.691.036 (1.507.670)

Finansielle omkostninger 8 (1.131.412) (6.186.737)

Finansielle poster i alt (1.131.412) (6.186.737)

Resultat før ekstraordinære poster 4.559.624 (7.694.407)

Årets resultat 4.559.624 (7.694.407)
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Balance pr. 

Aktiver

31.12.2020

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Grunde og bygninger 98.637.505 100.635.294

Udstyr 1.204.038 1.528.093

Inventar 552.855 796.566

Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt 9 100.394.398 102.959.953

Anlægsaktiver i alt 100.394.398 102.959.953

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.556.161 1.231.165

Andre tilgodehavender 2.449.729 3.042.856

Periodeafgrænsningsposter 227.220 247.882

Tilgodehavender i alt 4.233.110 4.521.903

Likvide beholdninger 14.432.387 10.739.335

Omsætningsaktiver i alt 18.665.497 15.261.238

Aktiver i alt 119.059.895 118.221.191
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Passiver

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Opskrivninger 10 11.881.334 11.881.334

Egenkapital i øvrigt 11 14.640.937 10.081.313

Egenkapital i alt 26.522.271 21.962.647

Realkreditgæld 12 75.240.991 81.070.008

Langfristede gældsforpligtelser i alt 75.240.991 81.070.008

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 2.459.324 2.007.655

Skyldig løn 245.500 323.250

Feriepengeforpligtelse 5.058.976 4.866.626

Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet 6.043.178 5.761.948

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.185.095 1.304.739

Anden gæld 675.509 756.018

Periodeafgrænsningsposter 629.051 168.300

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 17.296.633 15.188.536

Gældsforpligtelser i alt 92.537.624 96.258.544

Passiver i alt 119.059.895 118.221.191

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13

Andre forpligtelser 14

Usikkerhed om fortsat drift I

Usikkerhed ved indregning og måling II

Usædvanlige forhold III

Hændelser efter regnskabsårets udløb IV
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Pengestrømsopgørelse

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Årets resultat 4.559.624 (7.694.407)

Regulering vedr. ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger 2.673.045 2.702.232

Andre ikke kontante driftsposter 204.813 4.024.849

Ændringer i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender 288.792 1.171.949

Ændring i kortfristet gæld 1.656.429 3.769.928

Pengestrømme fra driftsaktivitet 9.382.703 3.974.551

Køb af materielle anlægsaktiver (107.489) (117.000)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 87.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (107.489) (30.000)

Optagelse, realkreditlån 0 83.077.738

Afdrag/indfrielse, anden langfristet gæld (5.582.162) (77.015.693)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5.582.162) 6.062.045

Ændringer i likvider 3.693.052 10.006.596

Likvider primo 10.739.335 732.739

Likvider ultimo 14.432.387 10.739.335

Samlet likviditet til rådighed ultimo 14.432.387 10.739.335
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Noter

I. Usikkerhed om fortsat drift: (going concern)
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

II. Usikkerhed ved indregning og måling
Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling.

III. Usædvanlige forhold
Der er ikke usædvanlige forhold i regnskabsåret.

IV. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

 Statstilskud1

 
2020

kr.
2019

kr.

Undervisningstaxameter 31.412.910 27.733.909

Fællesudgiftstaxameter 7.065.535 7.201.105

Bygningstaxameter 4.777.784 4.997.778

Særlige tilskud 4.190.796 2.314.688

I alt 47.447.025 42.247.480

 Deltagerbetaling og andre indtægter2

 
2020

kr.
2019

kr.

Deltagerbetaling, uddannelser 1.108.760 1.478.071

Anden ekstern rekvirentbetaling 46.980 205.622

Andre indtægter 6.351.848 9.007.279

I alt 7.507.588 10.690.972

 Undervisningens gennemførelse3

 
2020

kr.
2019

kr.

Løn og lønafhængige omkostninger 24.414.663 24.680.249

Afskrivninger 607.508 627.958

Øvrige omkostninger 4.691.670 4.844.354

I alt 29.713.841 30.152.561
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 Markedsføring4

 
2020

kr.
2019

kr.

Løn og lønafhængige omkostninger 261.968 260.276

Øvrige omkostninger 284.318 233.574

I alt 546.286 493.850

 Ledelse og administration5

 
2020

kr.
2019

kr.

Løn og lønafhængige omkostninger 5.278.701 6.608.395

Afskrivninger 67.748 58.383

Øvrige omkostninger 1.849.720 2.636.808

I alt 7.196.169 9.303.586

 Bygningsdrift6

 
2020

kr.
2019

kr.

Løn og lønafhængige omkostninger 868.662 1.034.948

Afskrivninger 1.997.790 2.015.980

Øvrige omkostninger 3.998.044 3.907.371

I alt 6.864.496 6.958.299

 Aktiviteter med særlige tilskud7

 
2020

kr.
2019

kr.

Løn og lønafhængige omkostninger 4.693.361 6.881.264

Øvrige omkostninger 249.424 656.562

I alt 4.942.785 7.537.826

 Finansielle omkostninger8

 
2020

kr.
2019

kr.

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 1.131.412 6.186.737

I alt 1.131.412 6.186.737
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 Immaterielle og materielle anlægsaktiver9
Grunde og 
bygninger

 kr.
Udstyr

 kr.
Inventar

 kr.

Kostpris primo 104.567.247 7.424.342 6.119.428

Tilgang i årets løb 0 107.488 0

Kostpris ultimo 104.567.247 7.531.830 6.119.428

Opskrivninger primo 11.881.334 0 0

Opskrivninger ultimo 11.881.334 0 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo (15.813.286) (5.896.249) (5.322.861)

Årets af- og nedskrivninger (1.997.790) (431.543) (243.712)

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo (17.811.076) (6.327.792) (5.566.573)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 98.637.505 1.204.038 552.855

Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 0 0 0

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger, jf. SKAT 2020: 72.800.000 kr.

Værdi af igangværende og afsluttet byggeri, som ikke er medtaget i den seneste offentlige 
ejendomsvurdering:

0 kr.

Anlægsaktiver vedr. videnscentret udgør ultimo regnskabsåret: 0 kr.

 Opskrivninger10

 
2020

kr.
2019

kr.

Saldo primo 11.881.334 11.881.334

Saldo ultimo 11.881.334 11.881.334

 Egenkapital i øvrigt11

 
2020

kr.
2019

kr.

Saldo primo 10.081.313 17.775.720

Årets resultat 4.559.624 (7.694.407)

Saldo ultimo 14.640.937 10.081.313

 Realkreditgæld12

 
2020

kr.
2019

kr.

Nykredit kontantlån 1% (52,6%) og var. rente (47,4%) 75.240.991 81.070.008

Realkreditgæld i alt 75.240.991 81.070.008

Restgæld efter 5 år 62.878.905
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 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser13
Realkreditgælden er amortiseret ved modregning af renteloft til sikring af renten på 2.772 t.kr samt 
amoritseringstillæg på 198 t.kr. Realkreditlån er sikret ved pant i ejendomme. 

 
2020

kr.  
2019

kr.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12 98.637.505 100.635.295

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12 (77.700.315) (83.077.663)

20.937.190 17.557.632

 Andre forpligtelser14
  Lejeforpligtelser
 Skolen har ingen forpligtelser.

 Kontraktlige forpligtelser
 Skolen er forpligtet til at betale én måneds kantineordning på 11.844 kr. ekskl. moms.  
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Særlige specifikationer

Personaleomkostninger

 
2020

kr.
2019

kr.

Lønninger 31.680.075 35.089.231

Pension 3.837.279 4.375.901

Personaleomkostninger i alt 35.517.354 39.465.132

Honorar til revisor

 
2020

kr.
2019

kr.

Honorar for lovpligtig revision 115.000 115.000

Andre ydelser end revision 111.500 155.630

Honorar til revisor i alt 226.500 270.630

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) i alt

 
2020

kr.  
2019

kr.  
2018

kr.  
2017

kr.
I alt

 kr.

Indtægter 38.280 194.122 56.787 51.495 340.684

Direkte og indirekte 
lønomkostninger

(15.219) (30.850) (25.245) (34.500) (105.814)

Andre direkte og indirekte 
omkostninger

(11.642) (61.499) (21.628) 24.230 (70.539)

Resultat 11.419 101.773 9.914 41.225 164.331

Akkumuleret resultat 
(egenkapital)

740.628 729.209 627.436 617.522

It-omkostninger

 
2020

kr.
2019

kr.

It-systemdrift 126.633 271.529

It-vedligehold 819.495 965.205

It-udviklingsomkostninger 257.854 44.208

Udgifter til it-varer til forbrug 493.460 384.152

I alt 1.697.442 1.665.094


