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agsnr.: 19/14473, Center for Institutionsdrift og Administration, SEPTEMBER 2020 

Til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen 

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter 
for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2020/21 

1. Institutionsnummer:      Institutionsnavn:  

Kontakt: Navn, tlf.nr. og e-mail for den person, der har det praktiske kendskab til de indberettede oplysninger. 

Bemærk: Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient skal foretages på tælledagen på første tælleperiode af første 
skoleperiode (dvs. den 60. undervisningsdag) 

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til 
private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen samt i henhold til PG-instruksen. 

8.  Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen og har i henhold til de gældende regler udarbejdet en redegørelse 
herfor. 

9. Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d.        
Kan der ikke afholdes egentligt bestyrelsesmøde inden indberetningen af klassekvotienter, kan bestyrelsen vælge at afholde 
telefonmøde, eller kommunikere pr. mail. Reglerne om beslutningsdygtighed, jf. § 7 i bekendtgørelse om vedtægter for private 
gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 

10.  
Dato for underskrift fra institutions leder Underskrift fra institutionens leder  

2.  
Uddannelse 

3.  
Tilrette-
læggelse 

4.  
Klasse-
dannelse 

5.  
Antal 
klasser 

6. Antal optagne elever 7.  
Klasse-
kvotient I alt heraf optaget ved fravigelse efter: 

§ 17 § 18 

Vælg Vælg 

Vælg Vælg 
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 1 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”konklusion”: ”med forbehold”. 

Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymna-
siale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2020/21. (Det fleksible klasseloft) 

Til Institutionens ledelse samt til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Institutionsnummer:
Institutionsnavn: 
Skoleår: 2020/21 
Ledelseserklæring dateret:

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymna-
siale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og 
vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med bestemmel-
serne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere 
forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for pri-
vate gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-instruksen) ), samt 
om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne herom. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen 
udbyder, er foretaget til brug for Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det fleksible 
klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Undervisningsministeri-
ets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål. 

Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gym-
nasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne i PG-
tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i PG-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingel-
sen er dokumenteret i henhold til reglerne herom. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den gen-
nemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i 
overensstemmelse med bestemmelserne i PG-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i PG-instruksen, 
samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer 
med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler 
og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forbere-
delseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for 
vores konklusion1 .  
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2 Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: ”Grundlag for konklusion med forbehold”. 
3 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”Konklusion”: ”med forbehold”. 
4 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”skoleår”:”- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion 
med forbehold – ”. 

Indsæt navn på revisionsselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anven-
der således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

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. 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens 
opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen ud-
byder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rappor-
ten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den 
af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient. 

Forbehold2

Konklusion3

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtids-
uddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår4 , i al væsentlighed er udarbejdet i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i PG-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i PG-instruksen. 

Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen 

By og dato: 

Revisionsselskab:

Revisors navn:

Underskrift og stempel:

Ledelses- og revisorerklæringen sendes i underskrevet stand til klasseloftet@stukuvm.dk seneste d. 16. 
december 2020. 

mailto:klasseloftet@stukuvm.dk

	Til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen 
	Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2020/21. (Det fleksible klasseloft) 
	Ledelsens ansvar for opgørelsen 
	Revisors ansvar 
	Forbehold2
	Konklusion3
	Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen 





