
 
 

Pkt Overskrift Indhold Beslutning/ansvarlig 

1(B) Godkendelse af 
dagsorden  
 
 

 Godkendt 

2(B) Opfølgning på 
beslutninger fra seneste 
bestyrelsesmøde 
 

Ingen  

3(I) Siden sidst v. rektor Anne Mette Thorøe orienterede om nyt på skolen ud fra følgende 
overskrifter: 

• Politiske vinde 
• Uddannelsesstatistik 
• Professionel kapital  
• Status på strategiarbejdet 
• Corona/ bye, bye Corona 
• Skoleårets afslutning 
• Første år på Herning HF & VUC 

Se bilag for yderligere uddybning 

 

Møde: Bestyrelsesmøde 

Dato: 15. juni 2021 

Fremmødte:  Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Anders Fuglsang-
Abrahamsen, Anne-Mette Thorøe, Susanne Rasmussen, Kenneth Holm, 
Kenneth Holm, Dorte Wille, Kristine Buus Johansen, Christian Aagaard, Trine 
Sofie Høegh Andersen, Thomas Storgaard Rask, Lars Bjerg Nielsen, Lone 
Børlum 
  

Forlod mødet:  
 
Afbud: 
 
Deltog ikke: 

- 
 
Henriette Slebsager, Dorte West, Tina Bækgaard 
 
- 

 
Referent: 

 
Kamilla Kvols Hvidbjerg 
 
 
 
B: Beslutning, D:Drøftelse, I: Information 
 



4(I) 
 
 
 
 

Drøftelse af dagsorden 
og årshjul for 
bestyrelsesmøder 
 
 

Hans Henrik Okstrøm orienterede om at der i år er valg til 
bestyrelsen.  
Efter sommerferien vil Hans Henrik derfor sammen med 
næstformand Lone Børlum og Anne-Mette Thorøe påbegynde 
arbejdet med udpegning af medlemmer til en ny bestyrelse.  
I den forbindelse vil årshjulet blive drøftet igen.  
 
Dernæst præsenterede Hans Henrik Okstrøm muligheden for at 
afholde en hel ”bestyrelsesdag” en gang årligt, for at højne 
kvaliteten i bestyrelsesarbejdet. Det vurderedes således, at det 
især for nye bestyrelsesmedlemmer kunne være gavnligt at få en 
dybere indføring i sektoren gennem sådan en dag.  
 
Årshjulet fremgår af bilag. 

   

Det blev besluttet, at 
såfremt der skal 
datosætters en 
”Bestyrelsesdag”, skal 
denne fastlægges i 
meget god tid, sådan at 
så mange som 
overhovedet muligt for 
mulighed for at deltage. 

5(I) Orientering om aktuel 
økonomi 

Kenneth Holm gennemgik skolens økonomi pr. 30. april ’21. 
 

Af nedslag kan nævnes: 

• Større statstilskud end forventet på grund af en 
række særtilskud 

• Større udgifter til hardware i form af 300 nye udlåns 
PCere og ny software til HF Net. 

• Større udgifter til øget rengøring samt testcenter pga. 
Corona.  

• Manglende tilskud til kantinedriften under 
nedlukningen. 

• Marginalt større frafald på elevsiden end forventet. 

• Forventningen er fortsat 7 nye HF2 klasser pr. august 
2021 
 

Yderligere detaljer fremgår af bilag 
 

 

6(B) Godkendelse af 
regnskabsinstruks og 
strategi for finansiel 
risikostyring 

Kenneth Holm orienterede om baggrunden for kravet om 
bestyrelsens godkendelse.  
Der er tale om et tiltag, som skal sikre bestyrelsens vished om 
hvordan skolen forvalter sin økonomi. 
 
 
 

Både regnskabsinstruks 
og strategi for finansiel 
risikostyring blev 
godkendt 
 
Yderligere blev det 
besluttet, at der på 
bestyrelsesmødet i 
december præsenteres 
uddybende detaljer som 
en del af en større 
gennemgang af 
budgettet. 

7(I) Pædagogiske 
udfordringer/tiltag 

Anne-Mette Thorøe orienterede om tiltag i forhold til faglige 
efterslæb. Tidsrammen for brug af midler til fagligt efterslæb er 
forlænget, hvilket betyder, at vi for de nye elever i det 2-årige HF 

 



vil have særligt fokus på en opgraderende indsats i naturfag og 
matematik 

 
For at forebygge frafald særligt blandt elever, som kommer direkte 
fra folkeskolen, fortsættes desuden fokus på eksamenstræning i 
fagene, da mange elever er uvante med det fra grundskolen.  

 
På samme måde er der et øget fokus på trivselsdelen, som 
interesserede bestyrelsen.  
Det blev tilkendegivet, at især festudvalget står på spring for at få 
lov til at arrangere fællesskabsfremmende fester igen.  

   

8(I) Status på 
strategiarbejdet 

Gennemgået under pkt. 3.  

9(I) Forslag til byggeri af hal Kenneth Holm orienterede om det øgede behov for faciliteter, som 
også tidligere er præsenteret for bestyrelsen.  

  
Byggerådgiver Finn Balle er derfor blevet bedt om at udarbejde 
forskellige beregninger og tegninger. 

 
Disse fremgår som bilag. 
 

  

Det blev besluttet, at der 
forud for næste 
bestyrelsesmøde 
udarbejdes en 
behovsanalyse samt 
kortlægges flere detaljer 
om økonomien i et 
eventuelt byggeri. 
Ligeledes undersøges, 
det, hvornår et eventuelt 
byggeri kan gå i gang, 
under hensyntagen til 
Statens anlægsloft. 

10(I) Orientering om status 
på ansøgertal til det 2-
årige HF og til VUC 

Susanne Rasmussen orienterede om, at skolen satser på 7 klasser 
på HF2 fra august som budgetteret.  
Herning HF & VUC har volumenmæssigt fortsat god søgning til det 

2-årige HF, hvor vi også ser ud til at ligge stabilt. 

På det Supplerende OverbygningsForløb (SOF) er der pt. Optaget 
31 elever, og selvom det allerede nu er et højt tal, forventes flere 
optaget her.  
 
Dorte Wille orienterede om, at vi optaget på HFe er ved at 
stabilisere sig, efter at det de sidste par måneder har ligget ca. 1/3 
under niveauet fra sidste år.  
Lige nu er mange beskæftigede med andet, og tænker ikke i at 
uddanne sig, hvilket kan være noget af forklaringen. Det kan 
betyde mindre fyldte, men ikke aflyste hold, og skolen har valgt af 
holde fast i alle fagpakke-hold.  

 

 

11(B) Godkendelse af 
mødedatoer for 
bestyrelsen i skoleåret 
2021/2022 

Hans Henrik Okstrøm orienterede om, at mødedatoerne frem til 
mødet i marts 2022 er lagt fast, og at den nye bestyrelse skal være 
med til at godkende datoerne herefter.  

Godkendt 

12 Evt. Intet  

 
 


