Regnskab 2016
Skolens resultat for 2016 er meget tilfredsstillende og det højeste i nyere tid.
Regnskabet udviste et overskud på 5.600.186 kr.
Dette skyldes primært følgende forhold:
1) Frasalg af ”Bakkehuset” (Slotsparken 52)
2) Fortsat benefit af omlægning af skolens realkreditlån der i forbindelse med den faldende
rente har nedbragt rentebyrden betragteligt. I alle fire kvartaler var den 0.
3) Skolens elevtilgang er som de foregående år fortsat vækstet i afdelingerne.
4) De faldende udgifter til el, vand og varme, der har udgangspunkt i såvel faldende priser på
verdensmarkedet, milde vintre samt interne tiltag til besparelser.
5) Skolen har gennem udbud af en række ydelser fastholdt fokus på omkostningerne.
6) Gennem ansættelsen af faguddannet personale i vedligeholdelsesafdelingen er en lang
række vedligeholdelsesopgaver løst internt.
7) Ekstra fokus på indkøb og køkkenprocenten har positivt forbedret udgifterne på området.
8) En tæt time-fagfordeling har fastholdt merarbejdet på et lavt niveau.
9) De fagkontoansvarliges kvalificerede kontoadministration, har sikret at anskaffelserne til
stadighed ligger i forlængelse af skolens strategi og målsætning.
Overskuddet er større end det oprindelige ankerbudget estimerede, primært baseret på salget af
Slotsparken. Bestyrelsen er gennem kvartalsvise budgetrapporteringer løbende holdt orienteret om
status.
Der er med baggrund i en tæt økonomistyring fortsat gennemført en række planlagte
anlægsprojekter, herunder anlæg af ny kunstgræsbane.
Skolens likvide beredskab er til stadighed solidt, svarende til. (november 2017 ) tre måneders
lønudbetalinger
Som en konsekvens af skolens didaktiske strategi, har BK placeret sig i front på en række
områder:


BK certificeres som Science og Talentskole af Sorø Science Talenter



Nicolai Risbjerg Jørgensen (5.BT) deltager som en ud af 40 fra hele verden i "Brainport"



projekt i Eindhoven
Sigrid Isabella Pilgaard Kristensen (5.BT) vinder sammen med 16 DTU-studerende guld og
nomineres for bedste poster og hardware i den store internationale konkurrence iGem ved



MIT i Boston
Haakon Gjervan Storgaard, Kasper Alsted, Martin Vincent Hein og Nicklas Ravnkilde
Dancker (2.a) fik en 3. plads ved geografikonkurrencen "Kortdage"




Marcus Medom Ryding (student 2016) vinder bronze ved internationalt BioOL i Vietnam
Selma og Sarah (7.z) deltog i Pangeadystens matematikkonkurrence. Selma vandt 1.
præmien.




Kirsten Thøgersen kåret som årets underviser på ungdomsuddannelse ved Unge Forskere
Peter Nonbo Messerschmidt, Sebastian Schach-Lindhardt og Jacob Weel Rosbo fra 2.BT
vandt Novozymes Challenge for grundskoleelever: Enzymatisk separering af CO2
Emilie Munk, Esther Holst Øksnebjerg og Lukas Birch Søgaard fra 2.BT vandt 4. præmie i
Physical Science: Den Grønne Pizzabakke



Maja Louise Hansen fra 5.BT vandt ved Unge Forskere 2. præmie Life Science: Malaria,
SIYISS rejselegat med deltagelse i Nobelprisuddelingen, samt Lundbeck fondens
formidlingspris: rejelegat til hovedstad



Marcus Medom Ryding fra 5. BT vundet den danske biologiolympiade og skal
repræsentere Danmark i den Internationale Biologiolympiade



9.y vandt DM i tysk




4.B skrev lygtelyrik og vandt i Cyklistkampagnens konkurrence "Lys på med Ludvig"
Nicklas (Niller) fra 0.g fik tildelt DBUs Talentpris som U17-spiller hos FC Nordsjælland



Simon (8.t) vandt nordisk mesterskab i motocross



9. klasses frivilligt volleyhold vandt DM i volleyball
Årets studentereksamenssnit placerede skolen i top 10, og blandt gymnasiekostskolerne
nummer 1.
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Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk reference, 9. klasse
2015/2016
Hvis karakteren er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen
markeret med en *

Skole

Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference
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BK

9,0

0,7*
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