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Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC 

 

 

tirsdag den 20. marts 2012 

kl. 16.00 

i konferencelokalet 

 

 
I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Bjarne Frits Pedersen, Torben Henriksen, Nils Hedegaard, 

Christian Aagaard, Ole Mynster Herold, Ulla Diderichsen, Bastian R. Madsen, Stig Kristensen, Anny 

Overgaard. Fra ledelsen deltog Anne Vandsø Madsen, Per Frank Kristensen, Marianne Dose Hvid og 

Bengt Meyer 

Afbud fra: ingen 

 

1. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen 

Administrationschef Per Frank Kristensen, medarbejderrepræsentant Anny Overgaard og 

elevrepræsentant Stig Kristensen blev budt velkommen 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 22. november  
Christian Aagaard ønsker at vide, hvorvidt formandskabet har indgået resultatkontrakt med 

rektor, som bemyndiget til jf. punkt 9. Ole Mynster Herold oplyser, at der er indgået en 

aftale baseret på de indsatsområder, som fremgår under punkt 9. 

 
            Godkendt.  

 

        3.  Årsrapport for 2011 / v. revisor Klaus Grønbæk Jacobsen  
             Klaus Grønbæk Jacobsen gennemgik årsregnskab 2011. Skolen kommer ud med et meget flot       

             resultat på 9.5 mio. Den samlede aktivitet er forøget med 7,75% svarende til 50 årselever.                       

             Skolens produktivitet målt i årselever dokumenteres blandt andet ved, at skolen siden 2009 har     

             forøget sit årselevtal med 106 årselever. Skolen har i 2011 modtaget ca. 10 mio mere i   

             statstilskud og ca. 2 mio mere i deltagerbetaling. Årets resultat skal ses i lyset af, at   

             overgangsordningen kostede skolen 880 tkr. i 2010 og den af regeringen indførte   

             dispositionsbegrænsning på 1 % af skolens samlede tilskud medførte en tilskudsreduktion på   

             740 tkr. i 2010. Endvidere har skolen i 2011 fået en række projektbevillinger, som ikke har   

             været indregnet i budgettet. Skolens egenkapital på 16.8 mio og likviditetsgradpå 1,67 er et godt  

             og solidt kapitalberedskab, som er nødvendigt, idet skolens afskrivningsprofil er10 år, da skolen   

             ikke ejer bygningerne og således ikke har belåningsmuligheder. 

           

              Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det flotte resultat. Torben Henriksen undrede sig over  

              afvigelsen mellem det forventede resultat på ca. 2 mio fremlagt på bestyrelsesmødet i   

              november og det faktiske resultat på 9.5 mio. Der var bred enighed om, at skolens praksis med  

              en forsigtig budgetlægning som udgangspunkt er fornuftigt på grund af stor usikkerhed om den                          

              forventede aktivitet. En forsigtig budgetlægnig er almindeligt på andre       

              uddannelsesinstitutioner. I den efterfølgende diskusison blev det understreget, at en mere   

              præcis budgetopfølgning i løbet af året er ønskeligt. Skolens ledelse er i gang med tiltag til  

              styrkelse af budgetopfølgningen, hvilket vil kunne ses i forbindelse med dette års  

              budgetopfølgning.  
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              Ledelsen redegjorde efter spørgsmål fra Christian Aagaard for, at overskuddet ikke har betydet  

              forringelse af undervisningens kvalitet eller lærernes efteruddannelsesmuligheder. Marianne       

              Dose Hvid oplyste, at samtlige efteruddannelsesønsker i året var imødekommet.  

     

              Anne Vandsø tilføjede, at 2011 har været et specielt år, hvor der på alle nivauer er ydet en                

              meget stor arbejdsindsats. Skolen har konsolideret sig økonomisk parallelt med, at der er  

              gennemført en organisatorisk forandringsproces og igangsat adskillige pædagogiske  

              udviklingsprojekter med en høj grad af medarbejderinvolvering, hvilket afspejles i skolens  

              overtidsudbetalinger. 

  

                     Indstilling: 
                      Ledelsen indstiller, at  

 Årsregnskab jf. bilag godkendes  

 

                      Vedtaget som indstillet 

 

 

4. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde.  
 

                     Indstilling: 

                      Ledelsen indstiller, at  

 Punktet tages til orientering 

 

         Ingen bemærkninger 

 

 

5. Siden sidst.  
 

Rektor orienterer om løbende sager.  

 

Skolen havde besøg af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. marts. Formålet med 

besøget var drøftelse af den bevilligede 2-årige HF-uddannelse for unge med AST. Herning 

HF og VUC er sammen med Ålborg Katedralskole de eneste udbydere i Danmark af et 2-

årigt HF-forløb for unge aspergere. Skolen startede i august 2011 en statsfinansieret 1. HF-

klasse med 10 elever, og drøftelserne med ministeriet belyste de udfordringer en to-årig 

planlægning betyder for denne målgruppe. Skolen fik mundtligt tilsagn om bevilling til 

oprettese af en ny HF-klasse i august 2012.      
 

              Arbejdet med ny- og ombygning af lille pavillon går planmæssig. Med en forsinkelse på 3     

             uger forventes lokalerne at kunne tages i brug efter påske. 

 Skolen planlægger i foråret, når renoveringen af atriumgården er færdig, at holde et åbent    

 hus arrangement. 

 

  I januar påbegyndtes et større lærerefteruddannelsesforløb i den vanskelige samtale og     

  relationskompetence med fokus på inklusion af sårbare unge/unge med diagnoser på     

  ordinære hold. Projektet har fået tildelt 800.000 kr. fra Kompetencefonden. Ca. 30 

              lærere deltager i et internt efteruddannelsesforløb i foråret, og lige så mange lærere er   

              tilmeldt kursusforløbet i efteråret. Projektet er udsprunget af opfølgning på    

              medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hvor lærerene efterspørger kurser i håndtering af   
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              netop denne kursistgruppe. 

 

  Skolen har indstillet, at 6 nye kandidater påbegynder pædagogikum i næste skoleår. Det er    

  en fordobling af det nuværende antal, hvilket afspejler ansættelse af et stort antal  

  nyuddannede lærere på skolen uden pædagogikum. 

 

  Personalemæssigt forventes ikke ændringer i nuværende personalekapacitet. Den endelige    

  vurdering afhænger af de endelige aktivitetstal. AVU-afdelingen har to    

  langtidssygemeldinger. Ansættelsen af en administrationschef betyder, at    

  funktionslederstillingen som administrativ leder nedlægges, og der sker en tilpasning i  

  opgavefordelingen. To af skolens mangeårige medarbejdere går på pension i  

  foråret/sommeren 2012.   

 

              Skolen arbejder i øjeblikket med opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen      

              (2011) med 5 særlige indsatsområder: 

 

 Fysiske rammer/ bygningsvedligehold (undervisningslokaler, administration, 

lærerforberedelse) 

 IT i administrationen, i undervisningen, som kommunikationsplatform i forhold til 

videndeling 

 Organisering, systematisering, overskuelighed  

 Pædagogisk profil  

 Sociale relationer - kollegialt samvær på tværs af afdelinger/arbejdsfunktioner  

Der er en planlagt en personaledag sidst i april til Nr. Vostrup.  

 

               Indstilling: 

               Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 
 

                Orienteringen er taget til efterretning 

 

6. Status på ansøgninger til det 2-årige HF  

              Den 15. marts er ansøgningsfrist for optag på det 2-årige HF-kursus 

  Vi har modtaget 197 ansøgninger, hvoraf ca. 25 er indstillet til optagelsesprøve. Det svarer   

  nogenlunde til ansøgertallet sidste år. Asperger-linjen, Studenterkurset og VUC har senere   

  optag. Med regeringens lovbestemmelse om indførelsen af et fleksibelt klasseloft med 28     

  elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser forventer vi at kunne oprette 7 nye HF- 

  klasser. Som led i styrket markedsføring af HF-enkeltfag tilbydes fra august ud over de  

  eksisterende garantioptag til ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen fagpakker, som  

  kvalificerer til optag på Erhversakademi MidtVest, politiuddannelsen, læreruddannelsen  

  samt pædagogseminariet. 

  

  I uge 12 startede et AVU-forløb med 25 kursister. Forløbet kvalificerer til optag på det  

  2-årige HF på skolen i august. 
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                     Indstilling:  

                     Ledelsen indstiller, at  

 Orienteringen tages til efterretning.  

 

                     Orienteringen taget til efterretning.  

 
 

7. Orientering om skolens arbejde med vision og strategi 

”Herning HF og VUC på vej mod 2017” 

         

                Skolen har i efteråret i forskellige fora arbejdet med planlægningen af en fælles vision- og   

              strategidag for hele skolen. Den 1. februar afvikledes en personaledag med arbejdstitlen:   

              Herning HF og VUC - destination 2017.  Efterfølgende har rektor gennemført en   

              strategiproces med elevrådet. De mange visioner og udviklingstiltag er i øjeblikket ved at  

              blive sammenskrevet til et samlet udkast, som fremlægges til drøftelse og godkendelse for       

              bestyrelsen på mødet i juni. 

 

              Villy Grøn påpegede, at strategien bør indeholde overvejelser over skolens fremtidige   

              situation vedrørende bygninger. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 
                        Orienteringen taget til efterretning.  

 

 

8. Orientering om ombygning og facaderenovering 
      Skolen har i samarbejde med Brændgårdsskolen haft licitation på vinduesudskiftning i     

      facaden mod Brorsonsvej. Arne Danielsen A/S Brande har vundet licitationen. Vi får   

      udskiftet vinduer og træværk i stueetagen mod syd samt i to lokaler i den østvendte  

      fløj. Arbejdet skal udføres i skolens sommerferie. 

                   I efteråret har skolen arbejdet med ideudvikling til mere synlig reception, mere fleksibel             

                  anvendelse af både studieadministration og et fælles studievejledningsareal på tværs af      

                  afdelinger. Årstidernes Arkitekter har udarbejdet tegninger til en mindre ombygning af   

                  administrationsområdet / studievejledningsområdet. Skolen indhenter tilbud fra 2-3                           

                  forskellige firmaer. Tidshorisonten er, at arbejdet skal udføres i sommerferien parallelt      

                  med vinduesudskiftningen. Skolen har afsat 2 mio til projektet i budget 2012. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 
                       Orienteringen taget til efterretning.  
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9.  Aktuel økonomi.  

                           Aktiviteten på de enkelte uddannelsesretninger er i 1. kvt. 2012 på niveau med det          

                       budgetterede på nær studenterkurset, hvor der er realiseret 11 årselever mere end      

                       budgetteret. Der forventes forsat et negativt resultat for 2012 på ca. 1,5 mio. kr. På   

                       det næstkommende bestyrelsesmøde har skolen et mere realistisk overblik over  

                       aktiviteten på HF og Studenterkurset og de heraf afledte budgetmæssige ændringer.   

  

 
Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 
 

Orienteringen taget til efterretning 

 

 

10.  Eventuelt 

           Ole Mynster Herold anbefalede, at skolen indgår aftaler med forskellige banker om   

           binding af overskydende likviditet for opnåelse af bedre forentning.  
 
    
                                                                  
 
                                                               Ole Mynster Herold 

                                                                            Formand 

 

 

Willy Grøn                   Jonna Jensen                                     Anne Vandsø Madsen 

næstformand                                                                                                                        rektor 

 

 

 

Nils Hedegaard                 Torben Henriksen              Ulla Diderichsen 

 

 

 

Christian Aagaard              Bastian R. Madsen                                      Anny Overgaard 

 

 

 

Bjarne Frits Pedersen                              Stig Kristensen                                     Marianne Dose Hvid                                                         

                                                                             

   

 

Per Frank  Kristensen                               Bengt Meyer                              


