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Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC   

 

 

  tirsdag den 22. november 2011 

                   kl. 16.00 

         i konferencelokalet. 

 

I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Nils Hedegaard, Ulla Diderichsen, Bjarne Frits Pedersen, 

Torben Henriksen, Per Frank Kristensen, Bastian R. Madsen og Ole Mynster Herold. Fra ledelsen 

deltog Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer og Anne Vandsø Madsen. 

 

Afbud fra: Christian Aagaard 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

                      Godkendt 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

Intet. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

                      Ingen bemærkninger 

 

3. Budgetforslag for 2012. 

    Økonomimedarbejder Gitte Kristensen gennemgik forslag til budget 2012. 

 

Aktivitet 

Aktivitetsforudsætningerne i årskursister anvendt til budgettet for 2012 er: 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HF2 273,25 306,26 311,83 310,00 293,97 298,55 295,24 292,95 

SK 35,28 45,32 48,58 42,00 48,36 49,12 48,57 48,19 

Hfe 114,54 144,12 160,68 130,00 152,67 155,05 153,33 152,14 

AVU 100,99 106,27 106,53 100,00 101,47 103,05 101,90 101,11 

FVU 21,58 28,54 26,91 21,00 25,60 26,00 25,71 25,51 

OBU 5,36 10,15 13,59 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Total 551,00 640,66 668,12 617,00 636,07 645,76 638,76 633,91 

 

Antallet af årskursister i 2012 er baseret på en forsigtig vurdering foretaget af ledelsen 

om et uændret optag på OBU og HF2, mens antallet af årskursister på øvrige 

uddannelsesretninger forventes at falde lidt. 

 

Antallet af årskursister 2013-2015 er beregnet med udgangspunkt i det forventede 

antal årskursister i 2011, samt Danmarks Statistiks forventninger til antallet af 16-

årige i Herning Kommune. Ifølge Danmarks Statistik forventes antallet af 16-årige i 

Herning Kommune at falde med 8 % fra 2011 til 2020.  
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Antallet af årskursister på OBU forventes dog at forblive på det nuværende niveau. 

 

 

Løn og lønrelaterede omkostninger 

Lønnen udgør med 71 % af de samlede omkostninger langt den største udgift. 

 

Lønnen er budgetteret ud fra en fremskrivning af de faktiske lønninger. Der er 

indregnet kendte overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der tillagt puljer til 

overarbejde og nyløns-tillæg. Forventede lønrefusioner er modregnet i 

lønomkostningerne. 

 

 

Der er afsat 40.000 kr. i vederlag til bestyrelsesformanden. 

 

 

Øvrige omkostninger 

De øvrige omkostninger er skønnede ud fra det nuværende omkostningsniveau med 

hensyntagen til aktivitetsforudsætningerne. 

 

 

Undervisningens gennemførelse 

Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse kan specificeres således: 

  

2.012 2011 

i alt 

HF2 Hfe 

SK 

AVU 

FVU 

OBU 

forventet 

2011 

Budget 

2011 

Undervisningsmidler 1.200.000 900.000 300.000 1.212.000 950.000 

IT-midler 1.270.000 1.070.000 200.000 1.720.000 620.000 

Kursistaktiviteter 510.000 450.000 60.000 285.000 130.000 

COPY-dan og bibliotek 400.000 150.000 250.000 592.000 430.000 

Censur 800.000 800.000 0 900.000 600.000 

Kurser mv. 410.000 310.000 100.000 300.000 250.000 

  4.590.000 3.680.000 910.000 5.009.000 2.980.000 

 

Der er i 2011 bevilliget 1,1 mio. kr. ekstra til it-udstyr. I budgettet for 2012 er der 

ligeledes afsat ekstra midler til opgradering af skolens it-udstyr. 

 

Der forventes en forholdsvis stor stigning i omkostningerne til kursistaktiviteter i 

2012. Størstedelen af stigningen skyldes Bosnien-projektet og morgenmaden til de 

lektiefri klasser. 

 

Der er i budgetforslaget afsat 800.000 kr. til censur. Omkostningen afhænger i høj 

grad af mængden af udgående censur, hvilket ikke er under institutionens kontrol. 
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Bygningsdrift 

Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: 

  
Budget 
2012 

forventet 
2011 

Budget 
2011 

Rengøring, forbrug, øvrig 
drift 2.185.000 1.901.000 1.675.000 

Husleje og ejendomsskat 744.000 760.000 1.065.000 

Almindelig vedligehold og 
inventar 2.801.000 3.036.000 2.550.000 

Statens selvforsikring 500.000 500.000 500.000 

  6.230.000 6.197.000 5.790.000 
 

                        Stigningen i rengøring, forbrug, øvrig drift er budgetteret på baggrund af udvidelsen    

                      af undervisningsarealet i den nye pavillon med 3 ekstra lokaler. 

 

Husleje og ejendomsskat er budgetteret ud fra den konkrete husleje og ejendomsskat. 

 

Vedligeholdelsesomkostningerne er budgetteret i henhold til vedligeholdelsesplanerne 

og tillagt en pulje til generel løbende vedligeholdelse. 

 

Inventar er budgetteret ud fra forventede indkøb tillagt en pulje til småanskaffelser. 

 

Der er i lighed med sidste år afsat 500.000 kr. til statens selvforsikring, hvilket svarer 

til 0,75 % af den forventede omsætning. Beløbet vurderes at være tilstrækkeligt set ud 

fra det nuværende omkostningsniveau. 

 

Dækningsbidrag for de enkelte uddannelser 
tkr. HF2 SK Hfe AVU FVU OBU i alt 

Undervisningstilskud 23.376 4.077 8.327 5.204 1.609 4.252 46.845 

Deltagerbetaling   370 100   470 

Løn, undervisning -19.037 -3.201 -6.136 -5.977 -1.793 -4.184 -40.328 

Andre direkte 

udgifter -2.704 -499 -957 -455 -137 -319 -5.070 

DB undervisning 1.635 377 1.604 -1.128 -321 -250 1.917 

        

Bygningstaxameter 2.931 586 1.513 1.070 279 340 6.719 

Fællestaxameter 2.931 609 1.871 1.239 277 265 7.192 

        

Tilskud, ikke 

aktivitetsafhængige         

Administration     150 150 300 

Uddannelsestilskud 30 30 100 100   260 

Grundtilskud       750 

Arealtilskud       1.335 

Regionalt tilskud       2.940 

DB regnskab 7.527 1.602 5.088 1.281 385 505 21.413 
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Af tabellen ses det at AVU, FVU og OBU alle forventes at give et negativt 

dækningsbidrag, når der udelukkende kigges på undervisningen. Kigger man samtidig 

på de øvrige indtægter disse uddannelser genererer, ses det, at uddannelserne både 

enkeltvis og samlet bidrager positivt til dækningen af de øvrige omkostninger. 

 

 

Fællesområdet 

Bygnings- og fællestaxameter samt ikke 

aktivitetsafhængige tilskud 19.496.000 

Markedsføring -838.000 

Kantinetilskud -150.000 

Bestyrelse -40.000 

Ledelse -904.000 

Administration mv. -9.120.000 

Almindelig vedligeholdelse -2.145.000 

Øvrig bygningsdrift -6.220.000 

Bidrag 79.000 

 

 

                    Budgetteret resultat 

DB undervisning 1.917.000 

Bidrag fællesområdet 79.000 

Afskrivning pavillon -250.000 

Renter 487.000 

Ordinært resultat 2.233.000 

  

Større renoveringsprojekter:  

Lille pavillon, andel af projekt udskudt fra 2011 -1.876.000 

Administrations- og vejledningsområde -2.000.000 

Resultat -1.643.000 

 

Som det fremgår af budgettet har skolen en sund økonomi. Resultatet for 2012 

påvirkes dog negativt af vedligeholdelsesefterslæbet fra 2010 og 2011, der i 2012 

begynder at blive realiseret. 

 

Vedlagte bilag viser resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget. 

 

 

Følsomhed overfor ændringer i aktivitetsniveauet 

Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil typisk ikke påvirke omkostningerne. 

 

Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den forventede aktivitet anses for 

beskeden. 
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Budgetsituationen på længere sigt 

Nedenstående tabel viser hovedtallene for 2012-2016: 

tkr. 2012 2013 2014 2015 2016 

Driftsindtægter 66.811 63.669 63.628 62.348 61.782 

Undervisningens 

gennemførelse -45.398 -44.369 -43.956 -43.863 -44.052 

Markedsføring -988 -990 -992 -995 -997 

Ledelse og 

administration -10.064 -8.711 -8.748 -8.785 -8.822 

Bygningsdrift -12.491 -9.774 -10.119 -8.165 -7.606 

Renter 487 250 250 250 250 

Driftsresultat -1.643 75 63 790 555 

 

De kommende år vil være præget af et fald i taxametrene samt en nedgang i antallet af 

kursister som følge af de faldende ungdomsårgange.  

 

Det er således forsat nødvendigt at være omkostningsbevidste, idet der i de kommende 

år er udsigt til et fald i indtægterne samtidig med at den udskudte vedligeholdelse 

realiseres.  

 

2013 og 2014 forventes derfor stort set at generere et nulresultat, mens 2015 og 2016, 

hvor vedligeholdelsesomkostningerne er tilbage på et normalt niveau, forventes at 

give resultater på mellem 500 og 800 tkr. 

 

Regeringsgrundlaget og forventninger til finansloven 

Regeringsgrundlaget indeholder en række målsætninger vedrørende vores område:  

 

 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Der skal bl.a. indføres en fleksuddannelse med skræddersyede 

uddannelsesforløb, hvor kursisterne kan gennemføre moduler på forskellige 

skoler (produktionsskoler, højskoler, gymnasier), der tilsammen udgør en fuld 

ungdomsuddannelse. 

 

 Kompetencegivende uddannelse til ufaglærte. 

 

 Bedre kvalitet i ungdomsuddannelserne, så frafald begrænses.  

 

Det forventes således ikke at taksterne i finanslovsforslaget for 2012 forringes. 

 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at 

 Budgetforslaget for 2012 vedtages. 
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Vedtaget som indstillet. Torben Henriksen ønskede større budgetmæssige afvigelser nuanceret i 

uddybende noter. Vedhæftede bilag uddyber fordelingen af løn og lønafhængige omkostninger 

mellem ledelse og administration og undervisningens gennemførelse. Bestyrelsen anerkendte 

budgettets skønnede negative driftsresultat set i lyset af de betydelige bygningsmæssige 

investeringer, som først realiseres i 2012. 

 

 

4. Aktuel økonomi. 

    Økonomimedarbejder Gitte Kristensen redegjorde for skolens aktuelle økonomi. 

 

 

 Oktober 2011 August 2011 

Budgetteret overskud 2011 1.160.000 kr. 1.160.000 kr. 

Forventet stigning i undervisningstilskud 9.342.000 kr. 8.355.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige tilskud 1.234.000 kr. 1.000.000 kr. 

Forventet stigning i lønudgifter -5.800.000 kr. -5.800.000 kr. 

Forventet stigning i vedligeholdelsesudgifter -895.000 kr. -4.400.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige omkostninger -2.585.000 kr. -1.500.000 kr. 

Forventet resultat 2011 2.460.000 kr. -1.185.000 kr. 

 

Det forventede resultat er forbedret betragteligt, hvilket hovedsageligt skyldes, at 

processen omkring renovering af pavillonen har været betydeligt mere tidskrævende 

end forudset. En stor andel af omkostningerne hertil realiseres derfor først i 2012.  

 

Aktivitet 

Aktivitetsudviklingen har siden seneste budgetopfølgning været positiv, 

tilskudsindtægterne forventes derfor at stige med yderligere 1.200 tkr. 

 

 Budgetteret Forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 2.905.400 4.085.000 1.179.600 40,6 % 

FVU 1.892.800 2.039.000 146.200 7,7 % 

AVU 4.571.250 6.251.000 1.679.750 36,7 % 

HFe 7.715.570 10.338.000 2.622.432 34,0 % 

HF2 19.958.625 19.957.000 -1.625 0,0 % 

Asperger 0 2.793.000 2.793.000  

SK 3.961.875 4.764.000 802.125 20,2 % 

Deltagerbetaling 375.000 500.000 125.000 33,3 % 

I alt 41.380.520 50.727.000 9.346.480 22,6 % 

 

 

Vedligeholdelse 

Budgetteret vedligeholdelse 2011 2.400.000 

  

Realiserede omkostninger til vedligeholdelse 1. halvår 2011 291.000 

Forventede omkostninger til almindelig vedligeholdelse 2. halvår 2011 635.000 

Asfalt parkeringsplads 425.000 
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Naturfagslokale 204.000 

Facade 740.000 

Renovering af pavillon, andel udskudt til 2012 1.000.000 

I alt 3.295.000 

 

Når der ses bort fra renoveringen af pavillonen, er de forventede vedligeholdelses-

omkostninger 150 tkr. lavere end i august. Ændringen skyldes: 

 at vinduesudskiftningen, der forventes at koste 660 tkr., er udskudt til 2012. 

 at asfalteringen blev 25 tkr. dyrere 

 at den planlagte andel af egenbetalingen til renovering af naturfagslokalerne i 

2012 på 150 tkr. blev realiseret i 2011  

 at de øvrige vedligeholdelsesomkostninger forventes at stige med 325 tkr. 

 

Af de øvrige vedligeholdelsesomkostninger på i alt 926 tkr. udgør modtagne fakturaer 

fra Niras A/S 420 tkr. 

 

 

Øvrige omkostninger 

Stigningen i øvrige omkostninger skyldes: 

 

Forventet meromkostning til censur 300.000 

Undervisningsmidler HF, ekstra bevilling 100.000 

Forsyning 100.000 

Kursistaktiviteter 

Ekstra inventarindkøb 

150.000 

353.000 

Øvrige 82.000 

I alt 1.085.000 

 

 

Likviditet: 

Institutionens samlede likvide beholdning udgør 29.530.334 kr. pr. 15.11.2011, heraf 

står de 15 mio. kr. på en aftalekonto i Jyske Bank. 

 

 

Forbedring af forrentningen: 

Ved løbende binding af overskydende likviditet i 3 eller 6 måneder kan der opnås en 

forrentning på op til 2,65 % mod den nuværende forrentning på 1,00 %.  

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 budgetopfølgningen tages til orientering 

 rektor bemyndiges til at indgå aftaler med forskellige banker om binding af 

overskydende likviditet for opnåelse af bedre forrentning, dog højst med beløb 

svarende til 100.000 euro pr. bank, såfremt der er tale om aftalekonti i andre 

banker end Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Jyske Bank og Ringkøbing 

Landbobank.  
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Vedtaget som indstillet. 

 

 

 

5.  Siden sidst. 

Bestyrelsesformand Ole Mynster Herold orienterede om skolens påtænkte udvidelse af 

ledelsesgruppen med ansættelse af en administrationschef. En af skolens mangeårige inspektorer 

går på pension til sommer, og for at opretholde kontinuitet og sikre videndeling vil en oplæring på 

et halvt år synes hensigtsmæssigt. Yderlige begrundes den ønskede administrative ansættelse med, 

at der i fremtiden vil være et ledelsesmæssigt stort og vigtigt arbejde i den fortsatte udvikling af og 

implementering af skolens administrative, pædagogiske og bygningsmæssige 

indsatsområder. Bestyrelsen vurderede, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide den nuværende 

overordnede ledelseskapacitet (rektor, uddannelseschef og AVU-afdelingsforstander) med en 

administrationschef. Der ligger i øjeblikket for mange arbejdsopgaver i rektors ansvarsområder.  

 

Rektor orienterede herefter om de igangværende bygningsrenoveringer. Indgangspartiet forventes 

færdigt i uge 49. Den samlede licitation den 11. november vedrørende genopbygning af lille 

pavillon er ca. 1 mio dyrere end oprindeligt budgetteret. Det samlede tilbud er på 5.513.334 kr. 

Skolen får ud over de 6 oprindelige lokaler yderligere 3 store lokaler til rådighed. I forhold til 

skolens nuværende og fremtidige lokalekapacitet vurderes denne udvidelse som relevant og 

nødvendig. Den nyetablerede pavillon er planlagt til at være færdig i uge 10. 

 

Vinduesudskiftningen/facaderenoveringen på 1. sal ud mod P-pladsen er udsat til januar 2012, idet 

Brændgårdskolen har fået bevilling til at igangsætte deres planlagte udskiftning af vinduer i januar 

2012. Vi har aftalt med Herning Kommune, at vi udarbejder et fælles udbud på det samlede arbejde 

i januar 2012. Tidsplanen bliver, at arbejdet udføres i sommerferien 2012. 

 

Skolen har indgået en samarbejdsaftale med TEKO i Birk om en ny kreativ HF- design linje. 

Fra august 2012 udbyder Herning HF og VUC en 2-årig HF med valgfagene design, innovation, 

billedkunst og mediefag. Baggrunden for dette samarbejde er at motivere en ny målgruppe af elever 

til at tage en ungdomsuddannelse og via en kreativ HF-eksamen at kunne kvalificere sig til optag på 

TEKO og således medvirke til, at en større del af skolens elever får en videregående uddannelse.   

 

Skolen har fået ca. 800.000 i komptencefondsmidler til at igangsætte lærerefteruddannelse i 

relationskompetence og den støttende samtale. Formålet med ansøgningen er fastholdelse af 

sårbare unge gennem relationer – et af skolens pædagogiske indsatsområder i dette skoleår.  

Arbejdet påbegyndtes med en fælles pædagogisk dag den 30.09 for alle ansatte, hvor bl.a. Bjarke 

Malmstrøm Jensen fra Psykiatrifonden holdt oplæg om den vanskelige samtale. 

Kompetencefondsmidlerne skal anvendes til fortsat intern efteruddannelse af lærerne i henholdsvis 

foråret 2012 og efteråret 2012. Alle lærere tilbydes 37 timers efteruddannelse i 

relationskompetence og den understøttende samtale. 

 

På baggrund af medarbejdertilfredshedsrapporten er udvalgt 4 hovedområder som indsatsområder 

i 2011/2012: Omdømme  - et svagt employer-brand, opgavefordeling, funktionsbeskrivelser og 

skemaplanlægning, fysisk arbejdsmiljø – bygningsvedligehold og videndeling –etablering af en 

intern kommunikationsplatform 
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Skolen planlægger i februar 2012 en fælles strategidag for alle ansatte på skolen. Dagen skal 

bidrage til formuleringen af en overordnet strategi for Herning HF og VUC i retning af 2018. Det 

foreløbige resultat fra dagen samt forslag til den videre proces præsenteres for bestyrelsen på 

mødet i marts. 

 

 

PÅ VEU- centerrådsmødet den 9. november blev der orienteret om en forlængelse og udvidelse af 

Kompetencecenter Midt, som fremover også omfatter efteruddannelse for ledige med jobperspektiv 

(unge op til 29). Beslutningen indebærer et fremtidigt tættere samarbejde med kommunerne om 

uddannelse og beskæftigelse. Udgangspunktet vil være analyser fra beskæftigelsesregionen om de 

arbejdsmarkedskompetencer, de regionale vækstområder vil have behov for i fremtiden. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

Vedtaget som indstillet. Bjarne Pedersen supplerede med, at skolen har besluttet at 

afholde en”gammel elevfest” i februar måned. Bestyrelsen inviteres i foråret 2012 til 

et temamøde om skolens vision og fremtidige strategi.   

 

 

6. VUC udbud for skoleåret 2011/12. 
Udbudsplanen for skoleåret 2012/13 er på HF-enkeltfag en videreførelse af 

udbudsplanen for skoleåret 2011/12. På aftenfladen vurderes det dog som ikke 

realistisk at udbyde: italiensk på CB- og A-niveau, fransk CB og spansk A som følge 

af den forhøjede deltagerbetaling.  

 

En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. I bilag a ses en oversigt over det 

planlagte udbud. 

 

FVU og OBU er som udgangspunkt planlagt med tilsvarende omfang, som blev 

realiseret i 2011/12.  Fuldtids OBU-forløb i dansk, engelsk og matematik fortsættes. 

Udover de planlagte hold oprettes der virksomhedshold efter behov. Dette behov har 

været stigende de sidste år, og vi forventer at tendensen fortsætter. 

 På AVU medfører den forhøjede deltagerbetaling, at vi ikke længere udbyder IT og 

andre tilbudsfag i Herning. Vi bibeholder den særlige tosprogspakke i dansk som 

andetsprog, matematik og engelsk. Ligeledes fortsættes det to-ugers afklaringsforløb 

med løbende optag. I bilag b ses en oversigt over det planlagte udbud. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 udbudsplanen for kursusåret 2012/13 godkendes 

 

                       Vedtaget som indstillet. 

 

7.  Resultatlønskontrakt  
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     Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011/12 med rektor. 

                     Undervisningsministeriet har sendt nedenstående midlertidige retningslinjer for brugen   

                     af resultatlønskontrakter 2011-12 til bestyrelserne. 

                     På grund af udskrivelse af valg til Folketinget, fastsættes nedenstående midlertidige  

                     retningslinjer: Retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter udsendt 18. juni 2010   

                     gælder fortsat med visse ændringer. I december 2010 ændredes retningslinjerne på                

                     flere punkter, som følge af kendelse i voldgiftssagen angående   

                     Undervisningsministeriets retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter.  

                     1. Udgangspunktet er retningslinjerne for brugen af resultatløn af 18. juni 2010. 

                     2. Resultatlønskontrakterne er ikke obligatoriske at indgå. 

3. Udbetaling af engangsvederlag er ikke betinget af, at der er indgået en 

resultatlønskontrakt med pågældende leder. 

4. Bestyrelserne kan vælge at følge retningslinjerne af 18. juni 2010 eller bestyrelserne 

kan ansøge Undervisningsministeriet om konkret bemyndigelse til at indgå  

resultatlønskontrakt, hvor ikke alle punkter i retningslinjerne af 18. juni 2010 er 

opfyldt. 

Herudover tilføjes følgende til ovenstående pkt. 1-4: 

4.a. En ansøgning om bemyndigelse til en konkret resultatlønskontrakt betragtes som 

godkendt, såfremt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ikke har reageret indenfor 3 uger 

efter modtagelsen.  

5. Bestyrelsen har mulighed for at lade kontraktsindgåelse afvente ministeriets nye 

retningslinjer. En kontrakt vil kunne indgås pr. 1. januar 2012. Kontrakten kan vare 7, 

12 eller 19 måneder. Ved 19 måneders varighed skal kontrakten indeholde en 

afrapportering undervejs med tilhørende udbetaling. Vælges denne model bemyndiges 

bestyrelsen til at udbetale et engangsvederlag for en særlig indsats. For perioden 1. 

august til 31. december 2011 kan bestyrelsen beslutte et vederlag svarende til højst 

5/12 af den maksimale resultatlønsramme, som beskrevet i retningslinjerne af 18. juni 

2010.  

Efter afholdelse af valget til Folketinget vil der blive udsendt retningslinjer for brugen 

af resultatlønskontrakter for 2012 og 2012-13 (1½ år).  

 

Økonomisk ramme for resultatlønskontrakten. 

                     Nedenstående er et udkast til indgåelse af resultatlønskontrakt, som følger      

                     retningslinjerne af 18. juni 2010. 

                     Den øvre ramme for rektors resultatløn er afhængig af institutionens korrigerede     

                     årselevtal. 

                     Årselevtallet beregnes ud fra seneste indberettede regnskabsår (2010) med en             

                     vægtning af årselevtallet. Opgjort på denne måde er skolens årselevtal 844 svarende til   



11 

 

                     en beløbsramme er 120.000 kr. 

 

                     Indsatsområder og vægtning. 

                     Fastsættelsen af de konkrete indsatsområder og målepunkter er beskrevet af            

                     Ministeriet i form af en ramme for henholdsvis obligatoriske- (A), uddannelses-   

                     specifikke- (B), institutionsspecifikke- (C) samt frivillige indsatsområder (D) 

   

                    De nævnte indsatsområder er prioriteret således, at der sikres opfølgning på og                

                    videreudvikling af indsatsområder i skoleåret 2010-2011. 

   

 Foreslået indsatsområde Vægtning 

A1 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcerne 

inden for gældende overenskomster med henblik på 

kompetenceudvikling og effektivisering. 

 

5% 

A2 Fortsat indsats i forhold til mindre fravær – mindre 

frafald, udarbejdelse af fastholdelsesstrategi 

15% 

B1 Studieparathed for så vidt angår HF-uddannelsen og 

studenterkursus. 

10% 

B4 Prøvefrekvens for så vidt angår AVU. 5% 

C4 Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og 

organisationsudvikling, herunder alle 

medarbejderes kompetenceudvikling 

15% 

C3 Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses-

kvaliteter samt styrker institutionens profil eksternt 

og internt. 

Udvikling af samarbejdsrelationer i forhold til det 

omkringliggende samfund. 

25% 

D Videreudvikling af institutionens vision, 

pædagogiske strategi, uddannelsestilbud og fysiske 

læringsmiljø gennem målrettet strategi- og 

organisationsudvikling 

 

25% 

 

                    Tidsramme for indgåelse af kontrakt og vurdering af graden af resultatopfyldelse. 

                    Resultatkontrakterne både for rektor og den øvrige ledelse indgås for perioden  

                    1.8.2011 - 31.7.2012. 

 

                    Formanden og næstformanden for bestyrelsen vurderer i dialog med rektor graden af         

                    resultatopfyldelse i rektors resultatlønskontrakt. Denne vurdering gennemføres i august   

                    2012 – og udbetaling af eventuel resultatløn sker med september-lønnen 2012. For den  

                    øvrige ledelses vedkommende vurderer rektor i dialog med den pågældende leder   

                    graden af resultatopfyldelse. Denne vurdering gennemføres i august 2012 – og   

                    udbetaling af eventuel resultatløn sker med september-lønnen 2012.  

 

Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at 



12 

 

 

 indgåelse af resultatlønskontrakt følger retningslinjerne af 18. juni 2010 

 han i forening med næstformanden bemyndiges til på ovennævnte grundlag at 

indgå resultatslønskontrakt for skoleåret 2011/12 med rektor, 

 han i forening med næstformanden bemyndiges til efter dialog med rektor at 

fastsætte graden af målopfyldelse ved kontraktperiodens udløb, 

 han i forening med næstformanden bemyndiges til i påkommende tilfælde at gøre 

brug af muligheden for udbetaling af engangsvederlag til rektor, 

 rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter for skoleåret 2011/12 med 

øvrige ledere indenfor en ramme på 80 % af rammen i rektors 

resultatlønskontrakt. 

 rektor bemyndiges til efter dialog med de øvrige ledere at fastsætte graden af 

målopfyldelse i disses kontrakter ved kontraktperiodens udløb, 

 rektor bemyndiges til i påkommende tilfælde at gøre brug af muligheden for 

udbetaling af engangsvederlag til øvrige ledere. 

 

Vedtaget som indstillet. 

 

 

 

 

8. Eventuelt. 

 

 

 

    

                                                                  Ole Mynster Herold 

                                                                            formand 

 

Willy Grøn                                                                    Jonna Jensen 

næstformand 

 

 

 

Nils Hedegaard                 Torben Henriksen  Ulla Diderichsen 

 

 

 

Christian Aagaard              Bastian R. Madsen                                       Per Frank Kristensen 

 

 

 

Bjarne Pedersen                    vakant                 Anne Vandsø Madsen 

uden stemmeret                 uden stemmeret                              rektor 

   

 


