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Møde: Bestyrelsesmøde 
 

 

Dato: 29. september 2022  

Deltagere: 
Formand Hans Henrik Okstrøm (HO), Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 
Næstformand Lone Børlum (LB), FH Herning og Ikast-Brande 
Anne Marie Søe Nørgaard (AN), Region Midtjylland 
Søren Meldgaard Pedersen (SP), Herning Kommune 
Kristine Buus Johansen (KJ), VIA University College 
Tina Bækgaard Sahl Lystbæk (TB), Medarbejderrepræsentant med stemmeret 
Anette Schulz Petersen (AS), Medarbejderrepræsentant uden stemmeret 
Julie Kjelstrup (JK), Elevrepræsentant med stemmeret 
Sisse Boldt (SB), Elevrepræsentant uden stemmeret 
Anne-Mette Kjærgaard Thorøe (AMT), Rektor 
Søren Kjær Sørensen (SKS), Uddannelseschef 
 
Afbud: 
Dorte Østergaard Lorentzen, Skolelederne i Herning Kommune 

 

Inge Dolmer, SOSU Midt- og Vestjylland 
Hans Jørgen Skriver, Erhvervsakademi MidtVest 
 

 

Referent: 
Søren Kjær Sørensen 

 

 
 
 

pkt Overskrift Indhold Beslutning/ansvarlig 
1 Godkendelse af 

dagsorden 
 Godkendt 

2 Opfølgning på 
beslutninger fra 
sidst 

AMT: 
 Støtteforeningen er ikke glemt, men 

andre arbejdsopgaver har været 
prioriteret i forbindelse med 
skolestarten. 
 

 STAR-projektet løber frem til april 
 

 

3 Siden sidst Det har været en brydningstid med faldende 
tilmeldinger på alle afdelinger og en ny 
ledelse. Men det er stadig en god skole med 
skønne kursister og loyale medarbejdere - 
også i forandringerne.  
 
Der har været en balancegang mellem at 
gerne ville noget som ny ledelse, men 
samtidig at undgå at sætte for mange 
initiativer i gang på samme tid. Et helt 
nødvendigt initiativ har været fokus på trivsel 
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og fremmøde for at komme tilbage efter 
Corona. 

 
Der er et konstruktivt samarbejde med TR og 
AMO, hvilket prioriteres højt af ledelsen. Der 
har været et uanmeldt besøg af 
Arbejdstilsynet, der endte med en grøn 
smiley. 

 
Særligt AVU-afdelingen er udfordret i 
øjeblikket med svigtende kursisttal og generel 
uklarhed fra det politiske niveau om, hvad 
fremtiden bringer. Skolen arbejder på flere 
fronter for at skabe mere aktivitet, men det 
har været nødvendigt at samlæse nogle hold. 
Desværre har der i forbindelse med uroen 
været både sygemeldinger og opsigelser, 
hvilket er noget ledelsen ser alvorligt på. Et 
tiltag har været at etablere jævnlige møder 
mellem TR, AMO og rektor for at sikre 
kommunikationen omkring afdelingen. 

 
Som Statsinstitution er vi omfattet af 
pålægget om skrue ned til 19C i vores lokaler.  
 
Kommunen har sat den indledende 
planlægning af en ny idrætshal i bero - hvilket 
bestyrelsen har forståelse for i den 
nuværende situation. Bestyrelsen ønsker at 
afvente udviklingen.  
 
Bemyndigelsen til at fastsætte 
ungdomsuddannelsernes optagekapacitet er 
overgået fra regionerne til ministeriet – og er 
nu forsinket. Der er en lille risiko for at 
skolens kapacitet sættes til de 6 klasser, der 
blev optaget dette skoleår, mod de normale 7 
klasser.  

 
Skolens arbejde med bæredygtighed betyder, 
at skolen har fået det grønne flag, og det 
bliver hejst af borgmester Dorte West mandag 
den 3/10  kl. 11 – bestyrelsen er hermed også 
inviteret til begivenheden. 

 
Skolen har igangsat et større initiativ omkring 
unges læselyst, hvor alle lærere er på kursus i 
faglig læsning. 
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4 Orientering om 
aktuel økonomi 

I forbindelse med det kommende arbejde 
med budget 2023 opfordrer bestyrelsen til at 
ledelsen på forkant overvejer sine 
handlemuligheder i tilfælde af faldet kursister 
og elever fortsætter, samt at ledelsen 
fortsætter arbejdet med skabe klarhed over, 
hvilken effekt forskellige dele af skolens 
aktiviteter har på skolens samlede økonomi.  

 
Bestyrelsen konkluderede at skolen i år 
kommer ud med et underskud, og det er 
svært på nuværende tidspunkt at sige præcis 
hvor det lander. Skolen står stærkt 
økonomisk, og kan bære det forventede 
underskud. 
 

Bestyrelsen 
opfordrer skolen til 
at kigge nærmere på 
mulige 
energirenoveringer 
og f.eks. etablering af 
solceller, samt til at 
også at involvere 
elever og kursister i 
arbejdet med at 
spare på el og varme. 
 

5 Pædagogiske 
udfordringer/tiltag 

Uddannelseschefer Liv Tind Hauch og Merete 
Jagd Esmarch orienterede om nogle af skolens 
aktuelle pædagogiske udfordringer, og de 
tiltag skolen har foretaget i forbindelse med 
faglig læsning, studietimer, trivsel og 
fremmøde samt samlæsning og eksterne 
samarbejder. 
 
Bestyrelsen takkede for orienteringen og 
påpegede, at indsatsen med trivsel og 
fremmøde virkede til at have slagside til HF, 
og det var vigtigt ikke at glemme VUC-
afdelingen i den sammenhæng. 
 

 

6 Orientering om 
Uddannelsesudvalg 

Uddannelseschef Merete Jagd Esmarch 
orienterede om arbejdet med at få gendannet 
uddannelsesudvalget og herunder et behov 
for at bestyrelsen ændrer uddannelses-
udvalgets forretningsorden. 
 
 
 
 

Ændringen i 
forretningsordenen 
bliver sat på næste 
bestyrelsesmøde i 
december som et 
beslutningspunkt, og 
bestyrelsen 
accepterede, at 
uddannelsesudvalget 
først kan indkaldes til 
møde derefter. 

7 Evaluering af 
indsatsområder (se 
bilag 
kvalitetsrapport) – 
AMT 

. 
 

AMT orienterede kort om, at 
kvalitetsrapporten behandlede de lovpligtige 
områder, men at skolens arbejde med kvalitet 
er bredere og vil blive præsenteret på et 
senere bestyrelsesmøde. 

 
Bestyrelsen diskuterede hvilken betydning 
Corona har haft for fremmøde og trivsel. Elev- 
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og lærerrepræsentanter påpegede det 
uhensigtsmæssige i at have undervisning 
samtidigt med vintereksamenerne, da dette 
har betydning for fremmødet.  

 
AMT redegjorde for, at tallene for fremmøde 
og trivsel har været en del af grundlaget for 
skolens særlige indsats på området i dette 
skoleår, og at der arbejdes på at skabe en 
egentlig undervisningsfri eksamensperiode i 
forbindelse med vintereksamenen 
 

 
8 Evt. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at finde en 

ny dato i januar for den aflyste 
bestyrelsesdag.  

Der udsendes snarest 
doodle med henblik 
på at finde dato i 
januar til afholdelse 
af bestyrelsesdag. 
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Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
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ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
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beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.
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2022-10-14 13:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne-Mette Thorøe fra IP adresse 91.236.x.x
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2022-10-16 13:06 Alle dokumenter sendt til Hans Henrik Okstrøm er blevet underskrevet
2022-10-16 17:34 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne-Mette Thorøe fra IP adresse 80.162.x.x
2022-10-16 17:34 Anne-Mette Kjærgaard Thorøe has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-603784305026)
2022-10-16 17:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anne-Mette Thorøe
2022-10-16 17:34 Dokumentet er underskrevet af Anne-Mette Thorøe (IP: 80.162.x.x)
2022-10-16 17:34 Alle dokumenter sendt til Anne-Mette Thorøe er blevet underskrevet
2022-10-17 08:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Søren Meldgaard fra IP adresse 212.98.x.x
2022-10-17 08:54 Søren Meldgaard Pedersen has authenticated (Unique ID: 9e7a11cb-2144-471a-9abf-6315eaaace43)
2022-10-17 08:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Meldgaard
2022-10-17 08:55 Dokumentet er underskrevet af Søren Meldgaard (IP: 212.98.x.x)
2022-10-17 08:55 Alle dokumenter sendt til Søren Meldgaard er blevet underskrevet
2022-10-18 10:56 Påmindelse er sendt til modtager: Anne Marie Søe Nørgaard
2022-10-20 09:21 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne Marie Søe Nørgaard fra IP adresse 

188.114.x.x
2022-10-20 09:22 Anne Marie Søe Nørgaard has authenticated (Unique ID: f936c5d4-816a-456f-9d1c-c02db6a4ecd0)
2022-10-20 09:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anne Marie Søe Nørgaard
2022-10-20 09:23 Dokumentet er underskrevet af Anne Marie Søe Nørgaard (IP: 188.114.x.x)
2022-10-20 09:23 Alle dokumenter sendt til Anne Marie Søe Nørgaard er blevet underskrevet
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Møde: Bestyrelsesmøde 
 


 


Dato: 29. september 2022  


Deltagere: 
Formand Hans Henrik Okstrøm (HO), Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 
Næstformand Lone Børlum (LB), FH Herning og Ikast-Brande 
Anne Marie Søe Nørgaard (AN), Region Midtjylland 
Søren Meldgaard Pedersen (SP), Herning Kommune 
Kristine Buus Johansen (KJ), VIA University College 
Tina Bækgaard Sahl Lystbæk (TB), Medarbejderrepræsentant med stemmeret 
Anette Schulz Petersen (AS), Medarbejderrepræsentant uden stemmeret 
Julie Kjelstrup (JK), Elevrepræsentant med stemmeret 
Sisse Boldt (SB), Elevrepræsentant uden stemmeret 
Anne-Mette Kjærgaard Thorøe (AMT), Rektor 
Søren Kjær Sørensen (SKS), Uddannelseschef 
 
Afbud: 
Dorte Østergaard Lorentzen, Skolelederne i Herning Kommune 


 


Inge Dolmer, SOSU Midt- og Vestjylland 
Hans Jørgen Skriver, Erhvervsakademi MidtVest 
 


 


Referent: 
Søren Kjær Sørensen 


 


 
 
 


pkt Overskrift Indhold Beslutning/ansvarlig 
1 Godkendelse af 


dagsorden 
 Godkendt 


2 Opfølgning på 
beslutninger fra 
sidst 


AMT: 
 Støtteforeningen er ikke glemt, men 


andre arbejdsopgaver har været 
prioriteret i forbindelse med 
skolestarten. 
 


 STAR-projektet løber frem til april 
 


 


3 Siden sidst Det har været en brydningstid med faldende 
tilmeldinger på alle afdelinger og en ny 
ledelse. Men det er stadig en god skole med 
skønne kursister og loyale medarbejdere - 
også i forandringerne.  
 
Der har været en balancegang mellem at 
gerne ville noget som ny ledelse, men 
samtidig at undgå at sætte for mange 
initiativer i gang på samme tid. Et helt 
nødvendigt initiativ har været fokus på trivsel 
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og fremmøde for at komme tilbage efter 
Corona. 


 
Der er et konstruktivt samarbejde med TR og 
AMO, hvilket prioriteres højt af ledelsen. Der 
har været et uanmeldt besøg af 
Arbejdstilsynet, der endte med en grøn 
smiley. 


 
Særligt AVU-afdelingen er udfordret i 
øjeblikket med svigtende kursisttal og generel 
uklarhed fra det politiske niveau om, hvad 
fremtiden bringer. Skolen arbejder på flere 
fronter for at skabe mere aktivitet, men det 
har været nødvendigt at samlæse nogle hold. 
Desværre har der i forbindelse med uroen 
været både sygemeldinger og opsigelser, 
hvilket er noget ledelsen ser alvorligt på. Et 
tiltag har været at etablere jævnlige møder 
mellem TR, AMO og rektor for at sikre 
kommunikationen omkring afdelingen. 


 
Som Statsinstitution er vi omfattet af 
pålægget om skrue ned til 19C i vores lokaler.  
 
Kommunen har sat den indledende 
planlægning af en ny idrætshal i bero - hvilket 
bestyrelsen har forståelse for i den 
nuværende situation. Bestyrelsen ønsker at 
afvente udviklingen.  
 
Bemyndigelsen til at fastsætte 
ungdomsuddannelsernes optagekapacitet er 
overgået fra regionerne til ministeriet – og er 
nu forsinket. Der er en lille risiko for at 
skolens kapacitet sættes til de 6 klasser, der 
blev optaget dette skoleår, mod de normale 7 
klasser.  


 
Skolens arbejde med bæredygtighed betyder, 
at skolen har fået det grønne flag, og det 
bliver hejst af borgmester Dorte West mandag 
den 3/10  kl. 11 – bestyrelsen er hermed også 
inviteret til begivenheden. 


 
Skolen har igangsat et større initiativ omkring 
unges læselyst, hvor alle lærere er på kursus i 
faglig læsning. 
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4 Orientering om 
aktuel økonomi 


I forbindelse med det kommende arbejde 
med budget 2023 opfordrer bestyrelsen til at 
ledelsen på forkant overvejer sine 
handlemuligheder i tilfælde af faldet kursister 
og elever fortsætter, samt at ledelsen 
fortsætter arbejdet med skabe klarhed over, 
hvilken effekt forskellige dele af skolens 
aktiviteter har på skolens samlede økonomi.  


 
Bestyrelsen konkluderede at skolen i år 
kommer ud med et underskud, og det er 
svært på nuværende tidspunkt at sige præcis 
hvor det lander. Skolen står stærkt 
økonomisk, og kan bære det forventede 
underskud. 
 


Bestyrelsen 
opfordrer skolen til 
at kigge nærmere på 
mulige 
energirenoveringer 
og f.eks. etablering af 
solceller, samt til at 
også at involvere 
elever og kursister i 
arbejdet med at 
spare på el og varme. 
 


5 Pædagogiske 
udfordringer/tiltag 


Uddannelseschefer Liv Tind Hauch og Merete 
Jagd Esmarch orienterede om nogle af skolens 
aktuelle pædagogiske udfordringer, og de 
tiltag skolen har foretaget i forbindelse med 
faglig læsning, studietimer, trivsel og 
fremmøde samt samlæsning og eksterne 
samarbejder. 
 
Bestyrelsen takkede for orienteringen og 
påpegede, at indsatsen med trivsel og 
fremmøde virkede til at have slagside til HF, 
og det var vigtigt ikke at glemme VUC-
afdelingen i den sammenhæng. 
 


 


6 Orientering om 
Uddannelsesudvalg 


Uddannelseschef Merete Jagd Esmarch 
orienterede om arbejdet med at få gendannet 
uddannelsesudvalget og herunder et behov 
for at bestyrelsen ændrer uddannelses-
udvalgets forretningsorden. 
 
 
 
 


Ændringen i 
forretningsordenen 
bliver sat på næste 
bestyrelsesmøde i 
december som et 
beslutningspunkt, og 
bestyrelsen 
accepterede, at 
uddannelsesudvalget 
først kan indkaldes til 
møde derefter. 


7 Evaluering af 
indsatsområder (se 
bilag 
kvalitetsrapport) – 
AMT 


. 
 


AMT orienterede kort om, at 
kvalitetsrapporten behandlede de lovpligtige 
områder, men at skolens arbejde med kvalitet 
er bredere og vil blive præsenteret på et 
senere bestyrelsesmøde. 


 
Bestyrelsen diskuterede hvilken betydning 
Corona har haft for fremmøde og trivsel. Elev- 
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og lærerrepræsentanter påpegede det 
uhensigtsmæssige i at have undervisning 
samtidigt med vintereksamenerne, da dette 
har betydning for fremmødet.  


 
AMT redegjorde for, at tallene for fremmøde 
og trivsel har været en del af grundlaget for 
skolens særlige indsats på området i dette 
skoleår, og at der arbejdes på at skabe en 
egentlig undervisningsfri eksamensperiode i 
forbindelse med vintereksamenen 
 


 
8 Evt. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at finde en 


ny dato i januar for den aflyste 
bestyrelsesdag.  


Der udsendes snarest 
doodle med henblik 
på at finde dato i 
januar til afholdelse 
af bestyrelsesdag. 
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