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Generelle oplysninger om institutionen 
 
 
 

Institutionen Social- og Sundhedsskolen Syd 
 Inst.nr.: 545406 
 Bjerggade 4M, Bjergparken 
 6200 Aabenraa 
  
 Hjemstedskommune: Aabenraa 
  
 Telefonnummer: 7333 4300 
 E-mail: sosu@sosu-syd.dk 
 Hjemmeside: www.sosu-syd.dk 
  
 CVR-nr. 29556482 
  
  
Bestyrelsen Ebbe Lilliendal, formand - udpeget af Aabenraa Kommune 

 
Susanne Linnet, næstformand - udpeget af Region Syddanmark 
 
Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland 
 
Rolf Dalsgaard Johansen, udpeget af bestyrelsen 
 
Ole Ryttov, udpeget af bestyrelsen 
 
Rikke Falkenløve Knudsgaard, underviser – medarbejderrepræsen-
tant, med stemmeret 
 
Janni Lybæk, underviser – medarbejderrepræsentant, uden stemme-
ret 
 
Amalie Behrens, udpeget af elevrådet, med stemmeret 
 
Sif Maria Lund, udpeget af elevrådet, uden stemmeret 
 

  
  
Daglig ledelse Lotte Dalegaard Pedersen - Direktør 
  
  
Institutionens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med den udbudsgod-

kendelser og lovgivningen at udbyde grundlæggende social- og sund-
hedsuddannelser og den pædagogiske assistentuddannelse. Instituti-
onen kan, i tilknytning til uddannelserne, gennemføre indtægtsdæk-
ket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler 
herom. 

  
  
Bankforbindelse Danske Bank 
  
Revision PricewaterhouseCoopers 
 Morten Elbæk Jensen, mne27737 
 Herredsvej 32, 7100 Vejle 
 CVR-nr. 33771231 
 Telefonnummer: 7921 2700 
 E-mail: pwc@pwc.com 
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Påtegninger 
 
Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetser-
klæring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabet 2021 for 
Social- og Sundhedsskolen Syd 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v., bekendtgørelse nr. 
116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative 
Vejledning samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme og vejledning mv. I henhold til 
§39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: 
 
 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og 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 indgående 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.  

Aabenraa, den 24. marts 2022 
 
Daglig ledelse 
 
 
 

Lotte Dalegaard Pedersen   
 

 
 
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 7 i lov om institu-
tioner for erhvervsrettede uddannelser. 
 
Aabenraa, den 24. marts 2022 
 
Bestyrelse 
 
 
 
___________________ ____________________ ________________ 

Ebbe Lilliendal 
formand 

Susanne Linnet 
næstformand 

Tom Svenson 

 

 

___________________ ____________________ ________________ 
Rolf Dalsgaard Johansen Ole Ryttov Amalie Behrens 

 

 

______________________  
Rikke Falkenløve Knudsgaard   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd 

 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Social- og Sundhedsskolen Syd for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgø-

relse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsmini-

steriets regnskabsparadigme og vejledning for 2021, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt be-

kendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler). 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-

ensstemmelse 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. 2110 

af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse stan-

darder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 

årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Stan-

dards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) 

og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske for-

pligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 fort-

sætte 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 fejlin-

formation, 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 revi-

sion, der udføres 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 
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grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. no-

vember 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, al-

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinforma-

tion, 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, idet revisio-

nen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vur-

deringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 
 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-
trol. 

 
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, 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 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 instituti-
onens 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. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte 
driften.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi ud-

trykker 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 mål-

rapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsent-

ligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde sy-

nes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold 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 målrapporterin-

gen.  

 

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 overens-

stemmelse 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 ef-

fektivitet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-

sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig re-

vision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte em-

ner, 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 sæd-

vanlig 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 be-

mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 

Trekantområdet, den 24. marts 2022 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31 

 

Morten Elbæk Jensen 

statsautoriseret revisor 

mne27737 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 
 
Præsentation af institutionen 
 

SOSU Syd er en statslig selvejende erhvervsskole beliggende i Aabenraa. Skolen samarbejder med de 
fire sønderjyske kommuner, Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg. 

 

 

Mission 
 

SOSU Syds opgave er at uddanne elever til at blive de social- og sundhedsassistenter, social- og sund-
hedshjælpere, og pædagogiske assistenter, kommuner og regioner har behov for, for at kunne løse ak-
tuelle og fremtidige velfærdsopgaver inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Det er desuden skolens 
opgave at efteruddanne kommunale og regionale medarbejdere inden for samme felt. 

 
 
Vision 
 

I slutningen af 2020 blev skolens nye strategi 2021-2023 vedtaget og 2021 blev således det første år 
med den nye vision for skolens strategiske arbejde frem mod 2023. Skolens vision er 

 
SOSU Syd  

 
uddanner elitepraktikkere 

 
Med strategien 2021-2023 fortsætter SOSU Syd arbejdet med at fokusere på at rekruttere til et område 
med stor efterspørgsel. Opgaven handler både om at rekruttere flere elever, de rigtige elever og elever, 
der lærer at lære. Elever der gennemfører deres uddannelse og dermed medvirker til at udvikle det vel-
færdsområde, der står overfor meget store rekrutterings- og kompetenceudfordringer i fremtiden.  
 
Med den nye treårige strategi vil SOSU Syd løfte niveauet yderligere og uddanne skolens elever og kur-
sister til at blive de bedste inden for deres felt. Ambitionen er således at løfte elever og kursister pro-
fessionelt og samtidig styrke deres livskompetencer til gavn for de borgere, pårørende og arbejdsplad-
ser, de møder i deres fremtidige arbejdsliv.  
 
SOSU Syd vil både lade sig forstyrre af omverdenen og præge udviklingen inden for de erhverv skolen 
uddanner til og samtidig være en kilde til inspiration i det omkringliggende samfund. 
 
 
For uddybende beskrivelse se www.sosu-syd.dk 
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Hovedaktivitet 
 

Skolen har fortsat udbudsretten til nedenstående uddannelser. 

 
 Grundforløb 1 og 2 - til både SOSU og PAU 
 Den Pædagogiske Assistentuddannelse 
 Social- og Sundhedsassistentuddannelsen  
 Social- og Sundhedshjælperuddannelsen 
 Kursusaktivitet i forhold til de fire udbudsgodkendelser. De fire jobområder er ”ældrepleje, 

sygepleje og sundhed i kommunalt regi”, ”socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap”, ”pæda-
gogisk arbejde med børn og unge” samt ”sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusregi”. 

 
Foruden EUD udbyder SOSU Syd også EUX og DIGI-TECH 
 

EUX 

SOSU Syd har en særlig ambition, når det gælder EUX. EUX er en ungdomsuddannelse hvor eleverne 

både tager en gymnasial eksamen og en erhvervsuddannelse. Det kræver rigtig meget af eleverne og 

der vil derfor fortsat være stor opmærksomhed på elevernes gennemførelse. Skolen har i 2021 etable-

ret et fast underviserteam omkring eleverne og samarbejder i øvrigt fortsat med EUC Syd om EUX-

fagene.  

 

DIGI Tech 

DIGI Tech er SOSU Syds social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor eleverne tilegner sig et særligt 

fokus på velfærdsteknologi og de kompetencer, der er nødvendige for at implementere velfærdstekno-

logi i praksis. DIGI Tech uddannelsen følger samme bekendtgørelse som social- og sundhedsassistent-

uddannelse og dermed også samme kompetencemål. 

 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kom-

mune og Haderslev Kommune. Det tætte samarbejde med de fire kommuner handler både om rekrut-

tering, udvikling af skoleperioder og praktikperioder og om arbejdet med at etablere et arbejdsfelt for 

de færdiguddannede SSA-elever. 

 

I 2021 anbefalede KL, som en del af strategien med at rekruttere flere til faget, at DIGI Tech uddannel-

sen udbredes til hele landet. I forlængelse heraf har skolen etableret et samarbejde med SOSU Fyn, 

SOSU Midt Vest og SOSU Østjylland. Formålet med samarbejdet er at sikre kvaliteten og den fortsatte 

udvikling af uddannelsen. 

 

Brobygningsforløb 

SOSU Syd tilbyder fortsat brobygningsforløb for 8., 9. og 10. klasser og EUD 10. Skolen tilbyder også 
fortsat brobygning for elever, der er på efterskole. Alle forløb henvender sig til udskolingselever.  

Brobygningsarbejdet for udskolingselever er suppleret med brobygning til grundskolens mellemtrin, 
dvs. 5., 6. 7. klasse. I 5. og 6. klasse er regionsprojektet ”Hjem” iværksat på tre af Aabenraa Kommunes 
skoler ligesom City of Educatia, et forløb for 7. klasses elever, forløb igen i foråret 2021  

I efteråret 2021 blev det igen muligt at afvikle 8. klasses skills i et tæt samarbejde med andre erhvervs-
skoler og i alle fire byer. 

Derudover afvikler skolen kombinationsforløb som henvender sig til elever på FGU-skoler i de 4 søn-
derjyske kommuner.  
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SOSU Syd har i 2021 afholdt langt de fleste brobygningsaktiviteter ved fysisk fremmøde på skolen. Der 
har dog været forløb, der har måtte afvikles under andre og virtuelle former pga. covid19. 

 

I efteråret 2021 var SOSU Syd en del af et nyt tiltag, hvor udskoling-lærere fra Sønderborg og Tønder 
kommune var på ” brobygningsforløb ” på skolen.  

 

SOSU Syd er naturligvis fortsat optaget af, at flere elever søger en SOSU-uddannelse, men skolen er i 
lige så høj grad optaget af, at eleverne på baggrund af viden, indsigt og motivation får truffet det rette 
uddannelsesvalg.  I den forbindelse deltager SOSU Syd i uddannelsesaftener, messer, oplæg på skoler, 
samarbejder tæt med UU, tilbyder rundvisninger og løbende informationsmøder samt Åbent hus.  
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Årets faglige resultater 
 
Indledning  
Det er lykkes SOSU Syd at øge optaget af SSA, SSH og PAU, men ikke på GF. Antallet af GF-elever er 
faldet og årsagen er sandsynligvis et ekstraordinært stort optag på uddannelsesaftaler i 2020, hvor 
mange mistede jeres job pga. Coronapandemien. En anden årsag kan være de aflyste brobygningsfor-
løb, ligeledes forårsaget af pandemien. Nedgangen på GF resulterer i at det samlede optag på uddan-
nelserne falder med 7,8 %. 
 
Skolen lykkes fortsat med at rekruttere til GF+ og til adgangskurser. 
 
Både AMU- og IDV-aktiviteter har igen i 2021 været udfordret pga. pandemien 
 
Udviklingsprojekter 
 
Skolen har også i 2021 og til trods for pandemien, fokuseret på en række udviklingsprojekter, der har 
haft til formål at understøtte skolens nye strategi 2021-2023 
 
Læring og innovation 
Med udgangspunkt i det strategiske mål Læring og Innovation er der i 2021 igangsat en række udvik-
lingsprojekter. 
 
Simulation 
I forbindelse med et stærkt øget fokus på simulation har skolen etableret et samarbejde om en delestil-
ling med Haderslev Kommune. Medarbejderen arbejder således i skolens simulationsværksted og i 
plejen i Haderslev Kommune. Hermed øges samarbejdet mellem skole og praktik og samtidig deles 
den nyeste viden mellem de to uddannelsessteder.  
Anvendelsen af figuranter er også øget for således at gøre simulationen mere autentisk for eleverne.  
 
Simulation som det 3. læringsrum er yderligere udviklet idet skolen indgår i et samarbejde med Vi-
denscenter for Velfærdsteknologi, de øvrige SOSU-skoler og i den sammenhæng bidrager til et fælles 
forskningsprojekt. 
 
21. århundrede kompetencer 
De 21. århundredekompetencer blev i 2021 omdannet, så de matcher SOSU-uddannelserne. Der er ud-
viklet seks kompetencer, en nøgle og en video pr. kompetence. Næste skridt er at arbejde kompeten-
cerne ind i den hybride læringsform og samtidig sætte et særligt dagligt ledelsesfokus på opgaven 
 
Læringslab 
I arbejdet med at udvikle skolen til et stort læringslaboratorium er der i 2021 udviklet seks koncepter 
for gode fysiske læringsmiljøer. De seks læringsmiljøer er etableret på skolens tidligere bibliotek som 
et mini-læringslab. Her afprøves og testes læringsmiljøerne af underviserne. 
 
 
Digitalisering og teknologi 
Med udgangspunkt i det andet strategiske mål Digitalisering og Teknologi blev der i 2021 især fokuse-
ret på DIGI Tech og Podcast 
 
DIGI Tech 
De første DIGI Tech elever afsluttede deres uddannelse i november 2021. Der var efterspørgsel efter 
deres kompetencer, alle har fået job, nogle før de afsluttede deres eksamen. Kommunerne har i flere 
tilfælde oprettet særlige stillinger og enkelte elever flyttede kommune som et resultat af en henven-
delse fra en anden kommune. Den afsluttende eksamen resulterede i et markant højere gennemsnit 
end den ordinære assistentuddannelse. Dette kan skyldes det store fokus på kommunikation og for-
midling, men naturligvis også et højere fagligt niveau. 
 
For at øge implementeringen af teknologi på alle øvrige uddannelser oprettede skolen et TEK-værksted 
i 2021. TEK-værkstedet er bemandet med fire undervisere, hvis opgave er at udbrede brugen af tekno-
logi på alle uddannelser 
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Podcast projektet 
I 2021 har skolen udviklet otte podcast, der er tilgængelige via Gyldendal. De er alle testet på 240 ele-
ver og 10 undervisere. Eleverne oplever en bedre forståelse for svær teori og omsorgsfaget. Det bliver 
nemmere at læse og forstå faget. 
 
Din digitale kompetenceprofil 
Med udgangspunkt i samarbejdet omkring DIGI Tech har de fire Sønderjyske kommuner, Sønderborg 
Sygehus samt psykiatrien implementeret en digital kompetenceprofil.  
Undervisere, elever og praktikvejledere har udviklet deres digitale kompetencer og fået øget nysgerrig-
hed og lyst til at afprøve nye øvelser i modellen. Evaluering har vist potentiale for øget samarbejde ml. 
skole og praksis 
 
 
Sundhed og fællesskaber 
SOSU Syds tredje strategiske mål er Sundhed og Fællesskaber. Fysisk sundhed, herunder motion og 
røgfri skoletid fyldte en del i den forrige strategiperiode. Det er stadig et vigtigt fokus.  
 
Aktivitetsmedarbejder 
I 2021 blev kombinationen af motion og fællesskaber særligt vigtigt på grund af flere Corona-nedluk-
ninger. Skolen ansatte derfor en aktivitetsmedarbejder, der med en baggrund som bachelor i Idræt 
iværksatte en række sunde og fællesskabende mini events for eleverne og samtidig udviklede et inspi-
rationskatalog til underviserne 
 
Mindfulness 
I 2021 skruede skolen også op for arbejdet med den mentale sundhed og indledte et samarbejde med 
Århus Universitet om mindfulness. Tre undervisere er under uddannelse og anvender løbende deres 
nye viden i undervisningen 
 
Kapabiliteter for livet 
Skolen samarbejder også med Århus Universitet om et projekt ” Kapabiliteter til livet”. Formålet er at 
bevidstgøre eleverne om egne evner, fagligt, socialt og personligt. Projektet startede på GF1 og forsæt-
ter på GF2. 
 
 
Bæredygtighed 
Strategi 2021-2023’s fjerde mål er Bæredygtighed. Det er et nyt fokus for SOSU Syd. 
 
UNESCO og affaldssortering 
I 2021 blev skolen optaget som UNESCO verdensmålsskole. Derudover blev der igangsat mindre 
events og kampagner, som print mindre, affaldsindsamling og et loppemarked. Alle elever arbejdede 
over to ”SOSU Syd dage” med opgaver inden for bæredygtighed og verdensmål. Skolen affaldssorterer 
og har testet i kantinen og i fire klasser. Det er planen at affaldssortering udrulles på hele skolen primo 
2022 
 
 
Ungdommens folkemøde 
I 2021 deltog alle GF1 eleverne for første gang i Ungdommens Folkemøde med fokus på bæredygtighed 
og 21st skills. To af skolens elever holdt tale på Folkemødet. 
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Tilfredshedsundersøgelser 
 
ETU 2021 
I 2021 har SOSU syd igen undersøgt elevtrivslen. Der er er målt på fem parametre 
 

1) Læringsmiljø 
2) Velbefindende 
3) Elevernes motivation og indsats 
4) Selvvurderet elevperformance 
5) Fysiske rammer 

 
Det samlede trivselsindeks ligger på 81 procentpoint, hvor landsgennemsnittet ligger på 80 procentpo-
int.  
Læringsmiljø ligger på 83 procentpoint hvor landsgennemsnittet ligger på 81 procentpoint.  
Velbefindende ligger med det højeste indeks på 85 procentpoint landsgennemsnittet er ligeledes 85 
procentpoint.  
Elevernes motivation og indsats ligger på 84 procentpoint hvor landsgennemsnittet også ligger på 84 
procentpoint. 
Selvvurderet elevperformance ligger på 83 procentpoint, hvor landsgennemsnittet ligger på 83 pro-
centpoint 
Fysiske rammer ligger på 66 procentpoint hvor landsgennemsnittet ligger på 67 procentpoint. 
 
VTU 2021 
SOSU Syds virksomhedstilfredshedsundersøgelser har i 2021 en svarprocent på 59 %. Undersøgelsen 
er ikke anonym. 
 
Undersøgelsens fokusområder er  

1) Elevernes præstation 
2) Samarbejde med skolen 
3) Information 

Elevernes præstation vurderes til 75 mod et landsgennemsnit for andre Social- og sundhedsskoler på 
72 
Samarbejde med skolen vurderes til 76 mod et landsgennemsnit på 70 
Information vurderes til 81 mod et landsgennemsnit på 74. 
 
MTU 2021 
Skolen gennemfører MTU hvert andet år i ulige år og derfor også i 2021. Svarprocenten var 
i 2021 på 98 %. Undersøgelsens fokusområder er 
 

1) Overordnet ledelse 
2) Nærmeste leder 
3) Samarbejde 
4) Arbejdsforhold 
5) Jobindhold 
6) Læring og udvikling 

 
Resultater 
 
Overordnet ledelse vurderes til et index 73 hvor landsgennemsnittet for små og mellemstore erhvervs-
skoler ligger på 69 
Nærmeste leder vurderes til 82 hvor landsgennemsnittet er på 77 
 
Samarbejde vurderes til 83 hvor landsgennemsnittet vurderes til 82 
Arbejdsforhold vurderes til 71 som er det samme som landsgennemsnittet 
Jobindhold vurderes til 82 mens landsgennemsnittet vurderes til 83 
Læring og udvikling vurderes til 78 mens landsgennemsnittet vurderes til 76 
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Corona 
Som supplement til MTU’en blev der i 2021 stillet en række spørgsmål vedrørende håndteringen af 
pandemien på skolen. Den del af undersøgelsen viste hvordan direktion og nærmeste leder navigerede 
skolen igennem pandemien. Resultatet ligger mellem 87 og 91. 
 
APV 2021 
Samtidig med MTU gennemfører skolen APV hvert andet år. Svarprocenten var også her 98 % og un-
dersøgelsens fokusområder er 

1) Psykisk arbejdsmiljø 
2) Fysisk arbejdsmiljø 

Resultater  
 
Psykisk arbejdsmiljø 
Arbejdspres og balance i forhold til privatliv vurderes til 70 hvor landsgennemsnittet for små og mel-
lemstore erhvervsskoler vurderes til 71 
Arbejdets indhold og muligheder vurderes til 79 som er det samme som landsgennemsnittet 
Samarbejdsrelationer vurderes til 81 hvor landsgennemsnittet er 77 
Psykisk velvære vurderes til 68 mod et landsgennemsnit på 69 
Arbejdsmiljø og sygefravær vurderes til 79 mod et landsgennemsnit på 82 
 
 
Fysiske arbejdsmiljø 
Fysiske forhold vurderes til 79 hvor landsgennemsnittet for små og mellemstore virksomheder vurde-
res til 78 
Indeklima vurderes til 72 mod 73 for landsgennemsnittet  
Ergonomi til 87 mod 88  
Kemiske og biologiske forhold vurderes til 91 mod et landsgennemsnit på 93 
Ulykkesrisiko vurderes til 93 mod et landsgennemsnit på 92. 
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Årets økonomiske resultat inklusive hoved- og nøgletal 

Skolens præsterer i 2021 et overskud på 2,4 mio. kr. hvilket er væsentligt under det budgetterede over-

skud ved årets start på 6,2 mio. kr. 

Nedenstående tabel viser resultatet sat i forhold til det oprindelige budget. 

 

  

Regnskab 2021 
tkr. 

Budget 2021 
tkr. 

Afvigelse ift. 
budget 

tkr. 
Undervisningstilskud og deltagerbeta-
ling mv.  47.491 52.202 -4.711 
Direkte udgifter undervisningens gnf. i 
alt 46.818 47.981 -1.163 

Dækningsbidrag, undervisning 673 4.221 -3.548 

    
Fælles- og bygningstilskud  17.742 15.741 2.001 

Udvikling og markedsføring 523 551 -28 

Ledelse og administration 9.846 9.120 726 

Bygningsdrift 8.068 6.845 1.223 

Særlige bevillinger (indtægt) 2.506 2.796 -290 

DRIFTSRESULTAT 2.484 6.242 -3.758 

    
Finansielle udgifter 50 6 44 

RESULTAT 2.434 6.236 -3.802 

 

 

Dækningsbidraget på undervisning ligger 3.548 tkr. under det oprindelige budget, hvilket primært 

skyldes, at forventningerne til antal årselever var sat til samlet 624, mod et antal realiserede årselever 

på 569.  

 

Særligt på Grundforløbet, har skolen ikke formået at rekruttere det forventede antal elever og på AMU 

har aktiviteten fortsat været svær at få i gang efter pandemien. 

 

Som en konsekvens af den lavere aktivitet, er der brugt mindre på de direkte udgifter til undervisnin-

gens gennemførelse. Samtidig er der flyttet lønudgifter til de projekter skolen deltager i. 

 

Fælles- og bygningstilskuddet har udvist en samlet positiv afvigelse på 2.001 tkr. hvilket dels skyldes 

det ekstraordinære tilskud skolen har modtaget, som følge af nedgangen i AMU-aktivitet afledt af pan-

demien og dels, at tilskud til rengøring, trivsel og andre puljemidler, ikke var budgetlagte. 

 

Udgifterne til ledelse og administration ligger 726 tkr. over det der oprindeligt var budgetlagt. Det 

skyldes bl.a. udgifter til konsulent, inventar, revision og IT-tjenesteydelser, som ikke var med i det op-

rindelige budget. 

 

Skolen har haft flere udgifter til bygningsdrift. Pengene er blandt andet brugt på udvendig vedligehol-

delse og til indretning af det fysiske arbejdsmiljø på skolen. 
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Hoved- og nøgletal  
 

 2021  2020  2019  2018  2017 
               

          
Resultatopgørelse, DKK          
Statstilskud 62.345.892  57.653.086  52.298.628  44.136.519  46.779.793 
Omsætning 70.388.342  66.342.547  62.440.114  54.371.401  56.188.813 
Omkostninger -67.901.755  -63.405.511  -60.910.932  -56.756.894  -52.658.610 
Resultat før finansielle og eks-
traordinære poster 2.486.587  2.937.036  1.529.182  -2.385.493  3.530.203 
Finansielle poster -51.959  -6.775  -91.209  -189.102  -299.918 
Resultat før ekstraordinære po-
ster 2.434.628  2.930.262  1.437.973  -2.574.595  3.230.285 
Ekstraordinære poster 0  0  0  0  0 
Årets resultat 2.434.628  2.930.262  1.437.973  -2.574.595  3.230.285 

          
Balance, DKK          
Anlægsaktiver 34.311.555  35.252.702  36.152.231  37.116.192  38.059.577 
Omsætningsaktiver 33.336.409  35.113.059  29.185.219  29.772.055  37.880.397 
Balancesum 67.647.964  70.365.761  65.337.450  66.888.247  75.939.974 
Egenkapital 53.833.446  51.398.818  48.468.557  47.030.584  49.605.179 
Hensatte forpligtelser 0  0  0  0  0 
Langfristede gældsforpligtelser 0  0  0  642.324  3.157.041 
Kortfristede gældsforpligtelser 13.814.518  18.966.943  16.868.893  19.215.339  23.177.754 

          
Pengestrømme, DKK          
Driftsaktivitet -1.669.378  7.385.375  3.119.728  -3.974.546  1.578.128 
Investeringsaktivitet 0  -163.225  -126.900  -113.379  2.087.660 
Finansieringsaktivitet 0  -642.324  -2.514.717  -2.427.766  -7.230.080 
Pengestrøm, netto -1.669.378  6.579.826  478.111  -6.515.691  -3.564.292 
Likvider primo 31.832.277  25.252.451  24.774.340  31.290.030  34.854.323 
Likvider ultimo 30.162.899  31.832.277  25.252.451  24.774.340  31.290.030 
Resterende trækningsmulighed 
på kassekreditten 0  0  0  0  0 
Resterende trækningsmulighed 
på byggekreditten 0  0  0  0  0 
Værdipapirer 0  0  0  0  0 
Samlet likviditet til rådighed ul-
timo 30.162.899  31.832.277  25.252.451  24.774.340  31.290.030 

          
Finansielle nøgletal          
Overskudsgrad (%) 3,5  4,4  2,3  -4,7  5,7 
Likviditetsgrad (%) 241,3  185,1  173,0  154,9  163,4 

Soliditetsgrad (%) 79,6  73,0  74,2  70,3  65,3 
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Hoved- og nøgletal (fortsat) 
 
 

 2021  2020  2019  2018  2017 
               

Årselever          

Årselever eksklusive kostelever          
Grundforløb, inkl. EUX grundforløb og 
GF+ 199,2  244,6  215,8  179,1  190,5 
SOSU hjælper 57,5  50,7  42,8  35,9  41,9 
SOSU assistent 172,6  154,8  150,6  121,1  106,3 
Pædagogisk assistent 34,2  35,4  39,2  42,3  54,6 
EUX hovedforløb 10,4  12,3  7,4  6,7  0,0 
AMU og enkeltfag 18,9  15,8  53,3  35,7  30,2 
Præsentation, brobygning, RKV, introduk-
tion mv. 20,5  11,7  15,4  11,9  12,0 
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i 
Danmark 56,0  43,8  49,4  75,7  8,6 
Årselever, indtægtsdækket virksomhed i 
udlandet 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

          
Årselever, som samtidig bor på kostafde-
ling 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Årselever, afsøgningsforløb 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Årselever, afløb på KUU, EGU, produkti-
onsskoleforløb m.v. 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

          
Årselever i alt  569,2  569,4  573,9  508,4  444,1 
Aktivitetsudvikling i procent 0,0  -0,8  12,9  14,5  -20,5 
Erhvervsuddannelses-årselever gennem-
ført for andre 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til 
andre 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

          
Årsværk          
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vil-
kår i alt *) 109,3  98,8  92,5  83,0  81,7 
Andel i pct. ansat på sociale vilkår *) 7,3  4,0  5,1  5,4  4,5 
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til 
chefaftalen 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Ledelse og administration pr. 100 årsele-
ver 3,1  3,1  3,3  3,3  3,3 

Øvrige årsværk pr. 100 årselever (årsværk, 
der ikke vedrører ledelse og administra-
tion og undervisningens gennemførsel) 1,5  1,0  1,0  0,7  0,8 

          
*) Sammenligningstal ikke rettet          

          
Lønomkostninger pr. 100 årselever, 
DKK          
Undervisningens gennemførelse 7.042.063  6.431.212  5.760.863  6.158.271  5.997.650,5 
Øvrige 1.977.816  1.792.578  1.774.417  1.517.792  2.322.606,2 
Lønomkostninger pr. 100 årselever i alt 9.019.879  8.223.789  7.535.280  7.676.064  8.320.257 
Lønomkostninger i pct. af omsætningen 72,9  70,6  69,3  71,8  65,8 
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Hoved- og nøgletal (fortsat) 
 
 

 2021  2020  2019  2018  2017 
               

          
Nøgletal til understøttelse af god 
økonomistyring          

          
Aktivitetsstyring           
Årsværk pr. 100 årselever 19,2  17,4  16,1  16,3  18,4 
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever 14,7  13,3  11,8  12,4  14,3 
Samlede lønomkostninger for alle che-
fer, der er omfattet af chefaftalens dæk-
ningsområde i pct. af omsætningen 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Gennemsnitlige samlede lønomkostnin-
ger pr. chef-årsværk for de chefer, der er 
ansat i henhold til chefaftalen. 0,0  0  0  0  0 

          
Kapacitetsstyring           
Kvadratmeter pr. årselev 16,4  16,4  16,3  17,4  19,9 
Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. 
kvadratmeter  266  219  213  261  184 
Forsyningsomkostninger pr. kvadratme-
ter 75  85  95  98  110 

          
Finansielstyring           
Finansieringsgrad (%) 0,0  0,0  0,0  1,7  8,3 
Gældsfaktor (gearing) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,1 
Andel af realkreditlån med variabel 
rente og  
sikringsinstrument (%) 0,0  0,0  100,0  100,0  100,0 
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed 
(%) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 
 
 

 
 
Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 
 
Der henvises til note I 
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
 
Der henvises til note II 
 
Usædvanlige forhold 
 
Der henvises til note III 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
Der henvises til note IV 
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Forventningerne til det kommende år 
Med SOSU Syds nye strategi 2021-2023 forventer skolen at iværksætte en række nye initiativer under 
de fire strategiske mål og med visionen om at uddanne elitepraktikkere. En af de store og ressource-
krævende indsatser er fortsat indretning af skolen, så skolens fysiske rammer understøtter det strate-
giske arbejde.  

I 2021 aftalte skolen i samarbejde med de fire kommuner at ændre skole-praktikplanerne. Det betyder, 
at fra august 2022 har skolen tre årlige optag til både SSH og SSA i henholdsvis marts, august og no-
vember. Skolen udbyder således adgangskurser, GF+ og grundforløb forud for hvert hovedforløb. Med 
de nye skolepraktikplaner, imødekommes kommunernes ønske om at eliminere pausen i elevernes ud-
dannelse mellem grundforløb og hovedforløbet. Derudover betyder de nye skolepraktikplaner, at sko-
len på sigt får udjævnet de værste spidsbelastninger i januar og februar og igen august og september.  

2022 vil forhåbentlig blive et år uden nedlukninger pga. pandemien og dermed et år hvor der kan fo-
kuseres på konsekvenserne af to års pandemi. Det er en forventning til det kommende år at anvende 
ressourcer på elevernes faglighed og fysisk, mentale og sociale sundhed. 
 
Økonomisk forventer skolen igen i 2022 at præsentere et overskud. Der er budgetlagt med en stigning 
i aktiviteten. 
 
 

Målrapportering  

Antal årselever 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Grundforløb 155,2 207,3 196,7 158,8 182,4 

SOSU Hjælper 57,5 50,7 42,8 35,9 41,9 

SOSU Assistent 172,6 154,8 146,1 121,1 106,3 

Pæd. Ass.   34,2 35,4 39,2 42,3 54,6 

EUX (GF+HF) 37,2 47,3 31,0 27,0 8,1 

AMU og enkeltfag 18,9 15,8 53,3 35,7 30,2 

RKV   1,4 1,1 1,7 1,5 3,2 

Anden Aktivitet* 25,4 13,0 13,7 10,4 8,8 

I alt   513,1 525,5 524,5 432,8 435,5 

Omregnet aktivitet IDV 56,0 43,8 49,4 75,7 8,6 

Samlede aktivitet 569,2 569,3 573,9 508,4 444,1 
* Anden aktivitet, brobygning og introduktion (Fra 2020 også med GF+ Adgangskurser) mv. 
 
 
Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 

Frafald opgjort i % 2019 2018 2017 2016 2015 

Grundforløb 16,0% 14,0% 14,6% 19,1% 21,4% 
 

Frafald opgjort i %* 2020 2019 2018 2017 2016 

Grundforløb 1 18,1%**         

Grundforløb 2 6,8%**         
*Tallet er taget fra afbrudt uden omvalg  
**Der et brud i opgørelsen af ”Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb” mellem 2020 og 
2019-2015. Det betyder, at data ikke er opgjort på samme måde, og man bør derfor være forsigtig 
med at tolke på udviklingen.   
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Regnskab  

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Social- og Sundhedsskolen Syd er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabs-
regler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om 
statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative 
Vejledning (www.oav.dk) samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme og vejledning.  
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.  
 
 
Generelt om indregning og måling 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde insti-

tutionen, 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 forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant 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 no-
minelle 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 årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Byg-
ningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidli-
gere 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 indtæg-
ter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: 
 
 Der foreligger en forpligtende salgsaftale 
 Salgsprisen er fastlagt 
 Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og 
 Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 
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Generelt om indregning og måling (fortsat) 
 
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 regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  
 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er in-
dikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, 
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.  
 
 
Omregning af fremmed valuta 

 
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 resultatopgørel-
sen som en finansiel post. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens 
kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
 
 
Segmentoplysninger 
 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 
 
 Indtægtsdækket virksomhed – IDV 
 
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 leve-
ring 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 ind-
regning og måling”. 
 
Omkostninger 

 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og 
gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt 
på områderne: 
 
 Undervisningens gennemførelse 
 Markedsføring 
 Ledelse og administration 
 Bygningsdrift 
 Aktiviteter med særlige tilskud 
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Finansielle poster 

 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkredit-
lån. 

 
Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen di-
rekte 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 indreg-
nes i resultatopgørelsen. 
 
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært 
over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

 
Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 

 
50 år 

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 50 år 
Særlige installationer 10 år 
Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV 15-20 år 
Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV 5-15 år 

 
På bygninger anvendes en scrapværdi på 30%. 
 
Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffel-
sesåret. 
 
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostnings-
grupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 
 
 
Tilgodehavender 

 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres 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 erfarin-
ger fra tidligere år. 
 

 
Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 

 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår.  
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Finansielle gældsforpligtelser 

 
For 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 effek-
tive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i re-
sultatopgørelsen 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 slut-
ning, samt institutionens samlede likviditet stillet til rådighed ved årets afslutning. 
 
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 -udbeta-
linger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver mi-
nus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, ma-
terielle- og finansielle anlægsaktiver samt køb af immaterielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

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

 
Likvider omfatter likvide beholdninger under omsætningsaktiver. 
 
Samlet likviditet til rådighed 
 
Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både bankindestående og træk på kassekreditten) re-
sterende trækningsmulighed på kasse- og byggekredit samt værdipapirer.  
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Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal 

 

Finansielle nøgletal   

Overskudsgrad = 
Resultat før ekstraordinære poster x 100/ 
Omsætning i alt 

Likviditetsgrad = 
Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede 
gældsforpligtelser i alt 

Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver 

   

Årselever 
 

Årselev = En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. 

Årselever, indtægtsdækket 

virksomhed i Danmark 
= 

Kursister, som modtager undervisning i Danmark ved afhol-
delse af kurser under indtægtsdækket virksomhed og VEU-
aktivitet. Omsætningen omregnes til årselever, dvs. omsæt-
ning divideret med gennemsnitlig indtægt pr. kursusområde 
er lig med antal årselever.  

Omsætning relateret til konsulentbistand afholdt under ind-
tægtsdækket virksomhed omregnes ikke til årselever og indgår 
ikke i opgørelsen over årselever. 

Udvikling i procent i antal 

årselever i alt 
= 

Årselever i alt i dette regnskabsår – årselever i alt forrige år / 

Årselever i forrige år x 100 
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Årsværk   

Antal årsværk inkl. ansatte 

på sociale vilkår 
= 

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. del-
tidsansatte og ansatte på sociale vilkår omregnet til heltidsan-
satte. Årsværksnormen er 1.924 timer 

Andel i procent ansat på 

sociale vilkår 
= 

Antal årsværk ansat på sociale vilkår i procent af Antal års-
værk inkl. ansatte på sociale vilkår 

Antal af årsværk, der er an-

sat i henhold til chefaftalen 
= Antal årsværk for ansatte ansat efter chefaftalen 

Ledelse og administration 

pr. 100 årselever 
= Årsværk - ledelse og administration x 100 / årselever i alt 

Øvrige årsværk pr. 100 års-

elever 
= 

Årsværk marketing + bygningsdrift + aktiviteter med særlige 
tilskud + administrative fællesskaber (vært) i alt x 100 / års-
elever i alt 

Lønomkostninger  
 

Lønomkostninger vedr. un-

dervisningens gennemfør-

sel pr. 100 årselever 

= 
Lønomkostninger til undervisningens gennemførsel x 100 / 
årselever i alt 

Lønomkostninger øvrige 

pr. 100 årselever 
= 

 
Lønomkostninger til ledelse og administration + marketing + 
bygningsdrift + aktiviteter med særlige tilskud + administra-
tive fællesskaber (vært) x 100 / årselever i alt 

Lønomkostninger i alt pr. 

100 årselever 
= 

Lønomkostninger pr. 100 årselever, undervisningens gennem-
førsel + lønomkostninger pr. 100 årselever, øvrige 

Lønomkostninger i pct. af 

omsætningen 
= Lønomkostninger i alt x 100/omsætning i alt 
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Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring 

Aktivitetsstyring 
 

Årsværk pr. 100 årselever = 
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt x 100 / års-
elever i alt 

Undervisningsårsværk pr. 

100 årselever 
= 

Årsværk - undervisningens gennemførsel x 100 / årselever i 
alt 

   

Samlede lønomkostninger for 

alle chefer, der er omfattet af 

chefaftalens dækningsområde 

opgjort som pct. af omsætningen 

= 
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet 
af chefaftalens dækningsområde x 100 / omsætning i alt 

De gennemsnitlige samlede løn-

omkostninger pr. chefårsværk 

for gruppen af chefer, der er an-

sat i henhold til chefaftalen 

= 
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er ansat i 
henhold til chefaftalen / chefårsværk i alt.  
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Kapacitetsstyring 
 

Kvadratmeter pr. årselev = Samlet antal kvadratmeter/ årselever i alt 

Bygningsudgifter/huslejeudgifter 

pr. kvadratmeter 
= 

Samlet omkostning til husleje og bygninger / Samlet an-
tal kvadratmeter 

Forsyningsomkostninger pr. kva-

dratmeter 
= 

Samlet omkostning til forsyning / Samlet antal kvadrat-
meter 

Finansiel styring  
 

Finansieringsgrad (%) = 
Langfristede gældsforpligtelser x 100 / 
Materielle anlægsaktiver 

Gældsfaktor (gearing) = Langfristede gældsforpligtelser i alt/omsætning i alt 

Andel af realkreditlån med varia-

bel rente og sikringsinstrument i 

pct. 

= 
Andel af realkreditlån med variabel rente og sikringsin-
strumenter x 100 / Samlede realkreditlån 

Andel af realkreditlån med af-

dragsfrihed i pct. 
= 

Andel af realkreditlån med afdragsfrihed x 100 / Sam-
lede realkreditlån 
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Resultatopgørelsen for 1. januar – 31. december 

 

 

 Note  2021  2020 
         

      
Statstilskud 1  62.345.892  57.653.086 
Deltagerbetaling og andre indtægter 2  8.042.450  8.689.461 

        

Omsætning i alt    70.388.342  66.342.547 
        

      
Undervisningens gennemførelse 3  -46.816.849  -44.860.373 
Markedsføring 4  -522.950  -307.609 
Ledelse og administration 5  -9.843.828  -9.408.208 
Bygningsdrift 6  -9.029.678  -7.794.920 
Aktiviteter med særlige tilskud 7  -1.688.450  -1.034.401 

        

Omkostninger i alt   -67.901.755  -63.405.511 
        

      
Resultat før finansielle og ekstraordinære 
poster   2.486.587  2.937.036 

      
Finansielle indtægter 8  69  0 
Finansielle omkostninger 9  -52.028  -6.775 

        

Finansielle poster i alt   -51.959  -6.775 
        

      

Resultat før ekstraordinære poster   2.434.628  2.930.261 

      
        

Årets resultat   2.434.628  2.930.261 
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Balance 31. december 

 

Aktiver      

      
      
 Note  2021  2020 

         

      
Grunde og bygninger 10  33.961.408  34.783.503 
Udstyr    10  70.204  121.768 
Inventar 10  279.943  347.431       

Materielle anlægsaktiver i alt   34.311.555  35.252.702 
        

      
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   1.402.420  1.126.577 
Andre tilgodehavender   1.642.536  2.125.060 
Periodeafgrænsningsposter   128.554  29.145 

        

Tilgodehavender i alt   3.173.510  3.280.782 
        

      
Likvide beholdninger   30.162.899  31.832.277 

        

      
Omsætningsaktiver i alt   33.336.409  35.113.059 

        

      
Aktiver i alt   67.647.964  70.365.761 
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Balance 31. december 

 

Passiver      
      
      
 Note  2021  2020 

         

      
Egenkapital i øvrigt 11  53.833.446  51.398.818 

        

Egenkapital i alt   53.833.446  51.398.818 
        

      
Skyldig løn   809.710  102.302 
Feriepengeforpligtelse   2.664.942  2.644.453 
Skyldige indefrosne feriemidler   0  4.444.394 
Mellemregning med Børne- og Undervisningsmini-
steriet   7.010.179  6.778.682 
Leverandører af varer og tjenesteydelser   1.400.624  3.016.410 
Anden gæld   1.797.820  1.782.478 
Periodeafgrænsningsposter   131.243  198.224 

        

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   13.814.518  18.966.943 
        

      
Gældsforpligtelser i alt   13.814.518  18.966.943 

        

      
Passiver i alt   67.647.964  70.365.761 

        

      
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12     
Andre forpligtelser 13     
      
Usikkerhed om fortsat drift I     
Usikkerhed ved indregning og måling II     
Usædvanlige forhold III     
Hændelser efter regnskabsårets udløb IV     
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Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december 

 

 2021  2020 
      

    
Årets resultat 2.434.628  2.930.261 

    
Reguleringer vedr. ikke kontante poster:    
Af- og nedskrivninger 941.147  1.062.755 

    
Ændringer i driftskapital:    
Ændring i tilgodehavender 107.272  651.986 
Ændring i kortfristet gæld -5.152.425  2.740.373 

      

Pengestrømme fra driftsaktivitet -1.669.378  7.385.375 
      

    
Køb af materielle anlægsaktiver 0  -163.225 

      

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0  -163.225 
      

    
Afdrag på / indfrielse af realkreditlån 0  -642.324 

      

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0  -642.324 
      

    
Ændring i likvider -1.669.378  6.579.826 

    
Likvider primo 31.832.277  25.252.451 

      

Likvider ultimo 30.162.899  31.832.277 

    
      

Samlet likviditet stillet til rådighed ultimo 30.162.899  31.832.277 
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Noter 

 

I Usikkerhed om fortsat drift 

Der er ikke væsentlig usikkerhed om fortsat drift. 
 
II Usikkerhed ved indregning og måling 
 
Der er ikke fremkommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. 
 
III Usædvanlige forhold 
 
Året har igen været præget af pandemien, som fortsat har haft indvirkning på hverdagen på skolen. 
Det har igen betydet aflyste aktiviteter og andre der er sat på hold.  
Særligt har aktiviteter på kursusområdet igen været ramt af aflysninger og manglende søgning, med 
økonomiske konsekvenser til følge. Skolen har i 2021, i lighed med sidste år, på området for AMU såle-
des modtaget kompensation for den tabte aktivitet. 
 
 
IV Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af 
årsrapporten. 
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Noter 

       2021  2020 
            

          
1 Statstilskud         
          
 Undervisningstaxameter     41.801.844  37.408.561 

 Fællesudgiftstaxameter     8.189.461  8.563.984 

 Bygningstaxameter      6.706.931  6.131.089 

 Øvrige driftsindtægter      -99.007  127.512 

 Særlige tilskud      5.746.663  5.421.940 
            

 I alt      62.345.892  57.653.086 
            

          
          
2 Deltagerbetaling og andre indtægter     
          
 Deltagerbetalinger, uddannelser    1.625.877  2.794.199 

 Anden ekstern rekvirentbetaling    5.327.846  4.417.812 

 Andre indtægter      1.088.727  1.477.450 
            

 I alt      8.042.450  8.689.461 
            

          
          
3 Undervisningens gennemførelse      
          
 Løn og lønafhængige omkostninger    40.080.718  36.619.319 

 Afskrivninger      99.738  73.057 

 Øvrige omkostninger      6.636.393  8.167.997 
            

 I alt      46.816.849  44.860.373 
            

          
          

4 Markedsføring         
          
 Løn og lønafhængige omkostninger    270.001  52.722 

 Øvrige omkostninger      252.949  254.887 
            

 I alt      522.950  307.609 
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Noter 
 
       2021  2020 

            

          
5 Ledelse og administration       
          
 Løn og lønafhængige omkostninger    7.727.804  7.536.660 

 Øvrige omkostninger      2.116.024  1.871.548 
            

 I alt      9.843.828  9.408.208 
            

          
          

6 Bygningsdrift         
          
 Løn og lønafhængige omkostninger    1.907.033  1.833.447 

 Afskrivninger      841.409  989.698 

 Øvrige omkostninger       6.281.236  4.971.775 
            

 I alt      9.029.678  7.794.920 
            

          
          

7 Aktiviteter med særlige tilskud       
          
 Løn og lønafhængige omkostninger    1.352.129  784.107 

 Øvrige omkostninger       336.321  250.294 
            

 I alt      1.688.450  1.034.401 
            

          
          

8 Finansielle indtægter       
          

 
Renteindtægter og andre finansielle indtæg-
ter   69  0 

            

 I alt      69  0 
            

          
          
9 Finansielle omkostninger       
          

 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostnin-
ger  52.028  6.775 

            

 I alt      52.028  6.775 
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Noter 
 
10 Materielle anlægsaktiver 

 
  Grunde og      

  bygninger  Udstyr  Inventar 
          

       
Kostpris 1. januar  46.578.341  834.100  1.514.846 
Tilgang i årets løb  0  0  0 

          

Kostpris 31. december  46.578.341  834.100  1.514.846 
          

       
Akkumulerede af- og       
nedskrivninger 1. januar  11.794.838  712.332  1.167.415 
Årets af- og nedskrivninger  822.095  51.564  67.488 

          
Akkumulerede af- og ned-       
skrivninger 31. december  12.616.933  763.896  1.234.903 

          

       
Regnskabsmæssig værdi       
31. december  33.961.408  70.204  279.943 

       
 

Kontantvurdering af grunde og bygninger 2020.  44.000.000   
         

         

 
 
 
       2021  2020 

            

          
          
11 Egenkapital i øvrigt        
          
 Saldo primo      51.398.818  48.468.557 

 Årets bevægelser      2.434.628  2.930.261 
            

 Saldo ultimo      53.833.446  51.398.818 
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Noter 
 
       2021  2020 

            

          
          
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser     
          

 
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinsti-
tutter:     

          

 
Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig 
værdi på:  33.961.408  34.783.503 

            

          
          
          
          
          
13 Andre forpligtelser        
          
 Eventualforpligtelser         
          
       2021  2020 

            

          
 Lejeforpligtelser         
          
 Institutionen har indgået følgende forpligtelser om leje af      

 lokaler:         
          

     Udløbs-     
 Adresse    år     
              

          

 

Hilmar Finsens Gade,  
6400 Sønderborg 
v/EUC Syd    2022  79.309  278.321 

 

Den selvejende Insti-
tution Folkehjem, 
6200 Aabenraa    2022  135.494  367.769 

            

 Restforpligtelse til udløb     214.803  646.090 
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Særlige specifikationer 
 
 
      2021  2020 

           

         
         

14 Personaleomkostninger      
         
 Lønninger     45.980.775  41.810.036 

 Pension     4.807.096  4.494.858 

 
Andre omkostninger til social sik-
ring   549.814  521.362 

           

 Personaleomkostninger i alt   51.337.685  46.826.256 
           

         
         
15 Lønomkostninger til chefløn      
         

 

De samlede lønomkostninger for alle chefer på 
institutionen, der er omfattet af chefaftalens 
dækningsområde  0  0 

           

         

 

De samlede lønomkostninger for alle chefer på 
institutionen, der er ansat i henhold til chefafta-
len.   0  0 

           

         
 De samlede lønomkostninger for alle chefer, der 

indgår i direktionen eller refererer direkte til in-
stitutionens øverste chef, inklusiv øverste chef 
selv  

    
     

  0  0 
           

 Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsve-
derlag til direktionen eller refererer direkte til 
institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef 
selv 

    
     

  0  0 
           

         
         
16 Honorar til revisor       

         
 Honorar for lovpligtig revision   149.000  149.000 

 Andre ydelser end revision   121.562  42.400 
           

 
Honorar til revisor 
i alt    270.562  191.400 
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Særlige specifikationer 
 

17 Specifikation af formålsregnskabet      2021 
          
         
 Statstilskud i alt       62.345.891 
 Deltagerbetalinger og øvrige indtægter i alt      8.042.450 
          

 Omsætning i alt       70.388.341 
          
         
 Omkostninger til undervisningens gennemførsel       
 Erhvervsuddannelser       39.873.159 
 EUX       1.584.418 
 AMU og TAMU       1.508.625 
 Gymnasiale uddannelser        0 
 Forberedende grunduddannelse       0 
 Almen voksenuddannelse       0 
 Øvrige erhvervsrettede uddannelser       1.897 
 Introduktionskurser mm.        1.455.030 
 Åben uddannelse       133.119 
 Skolepraktik       0 
 indtægtsdækket virksomhed       2.260.601 
          

 Omkostninger til undervisningens gennemførsel i alt      46.816.849 
          
         
 Omkostninger til ledelse og administration       
 Markedsføring       522.950 
 Institutionsledelse       1.370.404 
 Bestyrelseshonorar       89.132 
 Administration       8.384.292 
          

 Omkostninger til ledelse og administration i alt      10.366.778 
          
         
 Omkostninger bygningsdrift        
 Rengøring        1.179.102 
 Forsyning       702.675 
 Øvrig drift       1.190.259 
 Husleje, afskrivning og ejendomsskat       1.599.651 
 Indvendig vedligeholdelse       1.112.982 
 Udvendig vedligeholdelse       946.512 
 Bygningsinventar og udstyr       752.249 
 Statens selvforsikring       0 
          

 Omkostninger bygningsdrift i alt       7.483.430 
          
         
 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud       
 Særbevilliger FOU       176.185 
 Special pædagogisk støtte       55.189 
 EU-projekter       179.270 
 Lærepladsopsøgende arbejde, AUB       361.620 
 Øvrige projekter       506.009 
 Fagligt løft       410.177 
 Faglige udvalg, AUB       0 
          

 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt      1.688.450 
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Særlige specifikationer       
         

 
 
17 Specifikation af formålsregnskabet (fortsat)      

         
 Omkostninger kantinedrift i alt       1.546.247 
         
 Omkostninger kostafdeling i alt       0 
         

 
Omkostninger administrativt fællesskab i 
alt      0 

         
 Finansielle poster i alt       51.959 
         
 Ekstraordinære poster i alt       0 
        0 
 Årets resultat       2.434.628 
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Særlige specifikationer 
 

18 Indtægtsdækket virksomhed  

 
Indtægtsdækket virksomhed i Danmark         

          

 2021  2020  2019  2018  I alt 
               

          
Indtægter 4.202.633  3.287.995  3.700.579  5.687.331  16.878.538 

          
Direkte og indirekte lønom-
kostninger -1.826.873  -1.524.974  -2.074.716  -2.237.580  -7.664.143 
Andre direkte og indirekte 
omkostninger -433.730  -470.233  -1.102.382  -2.372.636  -4.378.981 

               

Resultat 1.942.030  1.292.788  523.481  1.077.115  4.835.414 
               

          
Akkumuleret resultat 
(egenkapital) 5.541.865  3.599.835  2.307.047  1.783.566   
              
          
 

Skolen har ikke haft aktivitet i udlandet. 
 
 
 
 

19 It-omkostninger     2021  2020 
           

         

 
Interne personaleomkostninger til it (it-drift, vedligehold 
og udvikling) 1.560.899  1.077.925 

 It-systemdrift     1.844.028  1.232.396 

 It-vedligehold     33.616  14.490 

 
It-udviklingsomkost-
ninger     234.865  202.233 

 
Udgifter til it-varer til 
forbrug     657.451  2.263.718 

           

 I alt     4.330.859  4.790.762 
           

         
 


