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Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC 

 

                                         Tirsdag den 11. september 2012 kl. 16.00 

 

 

I mødet deltog: Willy Grøn, Julie Bak, Anny Overgaard, Niels Hedegaard og Ole Mynster Herold. 

Fra ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer, Per Frank Kristensen og Anne Vandsø 

Madsen. 

 

Afbud fra: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Bjarne Frits Pedersen, Torben 

Henriksen 

 

 

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. Siden sidst. 

Rektor orienterer om løbende sager. 

                       

                      Der er ikke sket ændringer i personalesammensætningen siden sidste møde. Skolen     

                      har indgået en aftale med Herning Kommune om en medarbejder ansat i   

                      arbejdsprøvning i foreløbig 4 uger. En pedelmedhjælper, som indtil nu har været   

                      ansat i virksomhedspraktik er pr. 1. oktober ansat på halv tid indtil 31. december    

                     2012.    

           

                     Ombygningen af det fælles administrations- og studievejledningsområde er påbegyndt    

                     i skolens sommerferie. Der mangler at blive opsat glasvægge samt indkøbt  

                     møbler. Vinduesudskiftningen på første sal i sydfacaden er færdig. Skolen overvejer i   

                     samarbejde med Herning Kommune en total udskiftning af manglende vinduespartier i  

                     østfacaden mod parkeringspladsen. 

                     Musiklokalet bliver i øjeblikket renoveret efter branden i juni måned. Skolen har valgt  

                     udover erstatningssummen fra forsikringen at forbedre lokalets lydisolation mm. for  

                     egne midler, herunder nyt gulv og nye vinduer.  

                     Skolens naturfagslokaler er nu totalt moderniserede og klar til ibrugtagning den 1.                   

                     oktober.   

 

Skolen har indgået en aftale med landets øvrige VUC’ er fælles licitation på udvikling 

af et nyt studieadministrativt system. Resultaten blev, at CSC, som indtil nu har haft 

driftsaftalen, nyudvikler deres set-up til en mere brugervenlig, driftsikker og hurtigere 
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version. I maj 2013 er planlagt pilottest på enkelte centre, hvorefter alle VUC’er 

forventes at implementere det nye system fra august 2013.  

 

                      Opstart august 2012 

Lærerne havde 3 planlægningsdage på skolen, før elevernes skolestart En god start 

for nye kolleger og en god start på bemanding af projektgrupper i indeværende 

skoleår. Vi har konkretiseret visions- og strategiplanen, formuleret handleplaner og 

bemandet diverse projektgrupper, som skal i gang med arbejdet: Implementering af 

indsatsområder 2012-2013. 

 

Den 21. september afholdes en pædagogisk dag, hvor ”Det Rullende Universitet”, 

studerende fra Århus Universitet, overtager undervisningen, mens lærerne er på 

kursus i Cooperative Learning. 

 

Den 6. november afholdes en anderledes skoledag, hvor 2. HF og AVU-lektieklassen 

skal arbejde med idegenerering til nyt hjemmesidelayout og nyt logo. Dagen 

tilrettelægges som en prækvalifikationskonkurrence og afsluttes med kåring og 

præmie til den bedste ide. 

 

Det påtænkte 50-års bygningsjubilæum i september udskydes til 2015, hvor 

bygningerne blev officielt indviet.   

  

I oktober måned gennemføres en elevtilfredshedsundersøgelse, som i følge skolens 

kvalitetssikring skal foretages i lige år. 

 

Eksternt nyt  
Kompetencemidt Projektet i regi af VEU-center MidtVest har fokus på opkvalificering 

af ledige. Uddannelsesinstitutioner kan ikke være partnere i projektet, men får status 

som underleverandører. Jobcentrene kan således købe uddannelse via 

socialfondsmidler, og deltagernes underhold i kursusforløbet kan tælle som 

medfinansiering. Regionen og Væksthuset afventer godkendelse af ansøgningen i 

Erhvervsstyrelsen  

 

                     Evalueringen af VEU-centrenes indsats påpeger, at AMU generelt har haft et fald i   

                     aktiviteten. Til gengæld er FVU i  fremgang, hvor der fra 2010 til 2011 er sket         

                     en stigning i aktiviteten på 13 % og fra 2011 til 2012 en stigning på 16 %. Stigningen  

                     skyldes et markant antal flere screeninger, mens FVU-undervisningsforløb ikke er  

                     steget tilsvarende. Skolens eksterne FVU- aktivitet er ikke forøget på baggrund af   

                     VEU-samarbejdet. Den fremtidige finansiering af VEU-centrene er ikke afklaret, da  

                     VEU-centrene var en del af Trepartsforhandlingerne, indtil disse brød sammen. Nu er   

                     VEU-centrene en del af finanslovsforhandlingerne. Ministeriet for Børn og  

                     Undervisning er derfor i gang med en proces med Finansministeriet, og der forventes  

                     en endelig afklaring i december måned. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

Vedtaget som indstillet 
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4. Tilmeldingssituationen for skoleåret 2012/13. 

  

Ungdoms HF (HF2): Regeringens indførelse af et max klasseloft på gennemsnitlig 28 

elever i alle nye 1.hf-klasser samt en øget søgning til skolens hf-uddannelse har 

betydet oprettelsen af 7 nye klasser med i alt 198 elever. Vi har i øjeblikket en 

venteliste med 19 elever. Lovgivningen muliggør, at 2 omgængere er optaget ud over 

max 28-loftet. I skolens nye HF-kreativ klasse er optaget 25 elever, og der er 27 nye  

hf-ere i lektielet klasse.  

Studenterkursus: Søgningen ligger betydeligt under niveauet fra sidste års optag.  

                      Der er oprettet en ny sk-klasse med 30 elever fordelt på to studieretninger. De to 2. sk-  

                      klasser er efter ferien sammenlagt til en klasse med et samlet elevtal på 31.              

                        

                      HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen ca 20 % under sidste års søgning. Vi har    

                      nedlagt 3 hold på dagfladen og samlæst et HF-enkeltfagshold med et HF2 valghold.    

                      På aftenfladen oprettes matematik C og B samt engelsk B. Generelt kan konkluderes,   

                      at den øgede deltagerbetaling for pensionister samt fuld betaling for borgere med en         

                      kort/ mellemlang videregående uddannelse i år har fuld effekt med heraf følgende   

                      mindre aktivitet. I august måned er afviklet et turbo-matematik C forløb som   

                      opkvalificering til optag på Erhvervsakademi MidtVest. Skolens nye virtuelle tilbud  

                      om tyskundervisning er igangsat med 24 kursister. 

 

A-linjen: Ansøgningstallet til den nye 1.A, hvor 10 nye elever er optaget, har været 

meget tilfredsstilende.  I nuværende 2A går 8 elever. A-linjen er i indeværende skoleår 

fuldt taksameterfinansieret på grundlag af en forsøgsbevilling fra Ministeriet for Børn 

og Undervisning.  

 

AVU: Der er en fremgang i antallet af AVU-kursister, og flere hold er dubleret. I 

august 2011 var samtlige kursister tilmeldt introducerende undervisning. En 

bekendtgørelsesændring har forhindret dette i år, og dermed slår stigningen i antallet 

af kursister ikke igennem på aktivitetstallet, som er parallelt med 2011 optaget.. 

  

FVU og OBU  er kendetegnet af kortere forløb, og her er tilmeldingen jævnt fordelt 

over året. De hidtidige tal svarer fint til sidste års nuværende aktivitet. 

  

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

Vedtaget som indstillet 

 

                      Ledelsen udtrykte bekymring over, at skolen har 23 kvalificerede ansøgere på   

                      venteliste til HF, som ikke kan optages på grund af regeringens max 28 loft.   

                      Endvidere drøftedes det meget ringe optag på studenterkurset. Skolen vil i efteråret   

                      drøfte alternative tilrettelæggelsesmuligheder, som fremlægges for bestyrelsen på  

                      næste møde.    

 

5.                   Max 28-loftet på de gymnasiale ungdomsuddannelser 
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                       I følge bekendtgørelsen om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale      

         uddannelser og almen voksenuddannelse § 10 skal institutionens opgørelse af  

                     klassekvotienter godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres af institutionens      

                leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og   

               tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen  

    voksenuddannelse og indberettes til Ministeriet for Børn og Undervisning.                                                                              

                       Fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig klassekvotient på       

                       28,0 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser kan begrundes i                     

                   at: Eleven eller kursisten skal gå klassetrinnet på uddannelsen om, og institutionen                                        

                   vurderer, at det væsentligt vil forbedre elevens eller kursistens muligheder for at  

                   gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en særlig indsats over for eleven  

                   eller kursisten, at det sker på institutionen. 

                        Vilkår for fravigelse: § 15. Det er et vilkår for fravigelse, at institutionens bestyrelse   

                        fastlægger og gennemfører en plan for tilførsel af ekstra lærerressourcer i forhold til           

                        fravigelsen af en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0, således at lærerstøtten pr.       

                        elev eller kursist er den samme uanset klassestørrelsen. 

 

  Indstilling 

  Ledelsen indstiller, at 

 ledelsens plan for tildeling af ekstra lærerressourcer godkendes 

Planen godkendt 

 

6.                     Resultatlønskontrakt 

                        Resultatlønskontrakt 2011-2012 til orientering 

                        Formand og næstformand har i dialog med rektor vurderet, at rektors   

                        resultatlønskontrakt gældende for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 udbetales   

                        med en samlet målopfyldelsesgrad på 93 %. Dokumentation for målopfyldelsen til   

                        orientering: (bilag a)  

 

  Resultatslønskontrakt 2012-2013 til beslutning 

                       Ministeriet for Børn og Undervisning har 6. dec. 2011 udsendt ”Bemyndigelse til at   

                       indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrig ledere”. (bilag b)   
                     Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den enkelte  

                       bestyrelse. Den tidligere økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en  

                       ekstraramme. Bestyrelsen er ved samme lejlighed bemyndiget til at udbetale  

                       engangsvederlag for eventuelt merarbejde eller særlig indsats til både rektor og   

                       øvrige ledere. Et sådant engangsvederlag kan maksimalt være på 35.000 kr. 

   

                         Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene  

                         følgende  overordnede formål: 

 

 Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 

 Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og 

gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. 

 Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og 

resultater. 
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                        Formand og næstformand har i dialog med rektor udformet udkast til indsatsområder 

                      og resultatmål indenfor bemyndigelsens rammer. Resultatkontrakten tager   

                      udgangspunkt i implementering af både langsigtede og kortsigtede indsatsområder i   

                      skolens strategiplan ”Herning HF og VUC - på vej mod 2017”. Resultatmålene for   

                      2012-2013 er baseret på implementering af skolens 6 prioriterede fokusområder i   

                      skoleåret. (bilag c) 

 

                       Ved udløbet af resultatperioden udarbejder rektor en samlet rapport, der beskriver   

                       realiseringen af de angivne mål i kontrakten. Vurderingen af målopfyldelsen     

                       foretages af  bestyrelsesformanden i forening med næstformanden og i dialog med              

                       rektor. Bestyrelsesformanden forelægger rektors rapport samt formandskabets         

                       vurdering af målopfyldelsen til endelig beslutning i bestyrelsen. Graden af   

                       målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.  
 
 

                        Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at 

 bestyrelsen på ovennævnte grundlag indgår resultatslønskontrakt for skoleåret 

2012/13 med rektor, 

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

udbetaling af engangsvederlag til rektor, 

 rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter for skoleåret 2012/13 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. 

 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet vedtages som forelagt 

                       Vedtaget som indstillet 

 

                       Bestyrelsesformanden orienterede om bemyndigelse til at indgå   

                         resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og gennemgik udkastet til   

                         indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt 2012-2013. Målene er meget omfattende, da de  

                         understøtter implementeringen af skolens 6 indsatsområder i skoleåret. Niels Hedegaard  

                         anbefalede få, overordnede mål i fremtidige kontrakter. Bestyrelsen lagde vægt på, at  

                         resultatlønskontrakten var medvirkende til værdiskabelse i forhold hele institutionen og i   

                          forhold til kvaliteten af undervisningen  for den enkelte elev. 

   

6. Orientering om finanslovsforslag for 2013 

                     Den 27. august 2012 fremlagte forslag til finanslov for 2013 indeholder som tidligere 

år en række nye initiativer ligesom tidligere iværksatte tiltag justeres og videreføres. 

Heriblandt effektiviseringspotentialet, det fleksible klasseloft og budgetloven, som 

kort omtales herunder. 
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                     Effektiviseringspotentialet i forbindelse med statens indkøbsprogram er i 2013 

indarbejdet i taksterne i modsætning til 2012, hvor effektiviseringspotentialet har 

betydet en dispositionsbegrænsning på 78 tkr. for Herning HF og VUC (Beløbet 

fratrækkes skolens grundtilskud i 2. halvår 2012). 

Det fleksible klasseloft har medført et øget undervisningstaxameter på de berørte 

uddannelser. Herudover er der i aftalen af 22. december 2011 afsat yderligere midler 

hertil. De yderligere afsatte midler i 2012 vil blive udbetalt som et engangsbeløb til 

den enkelte institution ud fra institutionens andel af den samlede uddannelsesaktivitet 

på de omfattede gymnasiale uddannelser i 2011.  

                     Den 12. juni 2012 vedtog Folketinget budgetloven. Loven medfører, at der indføres 

udgiftslofter i stat, regioner og kommuner med ikrafttrædelse fra 2014. Men 

ændringerne er allerede indarbejdet i finanslovsforslaget for 2013. Børne- og 

undervisningsministeren har hermed bemyndigelse men ikke pligt til at sætte taksterne 

ned i finansåret, hvis taxameterudgifterne stiger mere end budgetteret på finansloven. 

Der vil således være andre mulige løsninger, som regeringen kan tage i brug i tilfælde 

af udgiftsskred på børne- og undervisningsområdet. 

 

                     Der er indarbejdet generel pris- og lønregulering med 1,3 %, på bygningsområdet dog 

4,2 %. Oversigten nedenfor viser det samlede taxameter pr. årselev inkl. 

bygningstaxameter til skolens uddannelser i 2012 sammenholdt med 

finanslovsforslaget for 2013. 

 

  FL 2012 FFL 2013 Ændring 

SK 110.500 111.990 1,35% 

HF2 81.200 83.290 2,57% 

Hfe 82.800 83.875 1,30% 

AVU 69.700 70.535 1,20% 

FVU 85.700 86.500 0,93% 

OBU 301.400 304.390 0,99% 

For Hfe og AVU er der anvendt et simpelt gennemsnit af det samlede taxameter 
for takstgruppe 1 og 2. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

                      Vedtaget som indstillet 

 

 7. Aktuel økonomi. 
 

Aktiviteten har i 2012 udviklet sig positivt, og der forventes nu et mindre overskud for 

2012.  

 

Budgetteret underskud 2012 -1.643.000 kr. 

Forventet stigning i undervisningstilskud 2.302.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige tilskud 650.000 kr. 
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Forventet stigning i lønudgifter -1.000.000 kr. 

Forventet fald i vedligeholdelsesudgifter 33.000 kr. 

Forventet fald i afskrivninger 450.000 kr. 

Forventet fald i øvrige omkostninger 50.000 kr. 

Forventet overskud 2012 842.000 kr. 

 

Aktivitet 

 Budgetteret Forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 4.251.585 3.261.342 -990.242 -23,3 % 

FVU 1.609.254 1.731.309 122.055 7,6 % 

AVU 5.204.456 5.670.029 465.573 8,9 % 

HFe 8.326.458 10.140.871 1.814.413 21.8 % 

HF2 23.376.295 23.448.784 72.489 0,3 % 

SK 4.076.922 4.892.847 815.925 20,0 % 

Deltagerbetaling 470.000 472.000 2.000 0,4 % 

I alt 47.314.970 49.617.182 2.302.213 4,9 % 

 

Som det ses af ovenstående tabel, forventes undervisningstilskuddet at blive 5 % 

bedre end budgetteret, samtidig forventes lønomkostningerne kun at overstige 

budgettet med 2 %.  

 

Af nedenstående opgørelse over vedligeholdelse fremgår det, at skolen i lighed med 

sidste år har iværksat flere store vedligeholdelsesprojekter. Omkostningerne til 

vedligeholdelse forventes sammenlagt at ligge tæt på budgettet.  

 

Afskrivningerne ventes at ende 60 % under budgettet på grund af den ekstraordinære 

restafskrivning i 2011, som følge af revurderingen af aktivernes levetid.  

 

Øvrige omkostninger forventes samlet set at ligge meget tæt på det budgetterede. 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse 

Budgetteret vedligeholdelse 2012 6.021.000 

  

Realiserede omkostninger til alm. vedligeholdelse 1. halvår 291.000 

Forventede omkostninger til alm. vedligeholdelse 2. halvår 400.000 

Musiklokale 100.000 

Administrationsområde 1.150.000 

Vinduer 1.110.000 

Lille Pavillon 2.700.000 

Indgang 237.000 

I alt 5.988.000 
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Likviditet: 

Den likvide beholdning, der pr. 3. september 2012 udgør 36.709.669 kr. er placeret 

således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                     Aftalekontoen i Jyske Bank udløber 14. september 2012.  

 

Da obligationskurserne stadig er høje, vurderes rentefordelen ved at placere en andel 

af den likvide beholdning i obligationer at være for lille i forhold til risikoen. 

 

I vedlagte bilag er der således opstillet 4 muligheder for genplacering af de 15 mio. kr. 

på bankkonti med en bindingsperiode på 1 år.  

 

                      

 

                      Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 at den likvide beholdning anbringes i henhold til mulighed 4 

                      Vedtaget som indstillet 

 

                      Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens anbringelse af likvide midler i det   

                      forgangne år og besluttede genplacering på bankkonti med en bindingsperiode på 1   

                      år i følge bilag model 4. 

 

8.  Eventuelt. 

Intet 

 

    Likvid beholdning 

Placering binding Rentesats Beløb årlig rente 

Placering af 660 tkr. i 7 forskellige 
banker til en forrentning mellem 
3,00 og 3,95 % -> maj 2015 3,0-3,95% 4.620.000 160.380 

          

Aftalekonto Nordea -> 29/5-13 1,33% 5.380.000 71.554 

          

Aftalekonto Jyske Bank -> 14/9-12 2,0% 15.000.000 300.000 

          

Danske Bank (forventet 
gennemsnitlig saldo 12 mio. kr.) ingen 0,0% 

 
7.697.524 

 Nordea ingen   7.749   

Kasse ingen   4.088   

Jyske Bank 
  

308 
           

i alt     32.709.669 531.934 
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Næste møde tirsdag den 27. november 

 

 

 

Ole Mynster Herold                              Willy Grøn 

formand                                                          næstformand 

 

 

 

Nils Hedegaard       Torben Henriksen  Ulla Diderichsen 

 

 

 

Christian Aagaard             Julie Bak                                             Jonna Jensen 

                                                  elevrådsrepræsentant  

 

 

Bjarne Pedersen                    Per Frank Kristensen  Anne Vandsø Madsen                                                                                                                                                              

   med stemmeret                    Administrationschef                                              Rektor 

 

 

Anny Overgaard                 Bengt Meyer                                             Marianne Dose Hvid 

uden stemmeret                  Afdelingsforstander AVU                          Uddannelseschef HF 

    

 

  


