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Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC 

 

                                         Tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 

 

 

I mødet deltog: Jonna Jensen, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen, Anny Overgaard, Niels 

Hedegaard og Ole Mynster Herold, Rikke S. Pedersen, Bastian R. Madsen. Fra ledelsen deltog 

Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer, Per Frank Kristensen og Anne Vandsø Madsen. 

 

Afbud fra: Willy Grøn, Christian Aagaard, Bjarne Frits Pedersen,  

 

 

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. 

                       

                      Konsekvensen af regeringens indførte max 28 loft er ventelister på HF2. Vi har i           

                      løbet af september/oktober måned haft mellem 15-20 kvalificerede HF-ansøgere på  

                      venteliste. Det drejer sig om unge, som af forskellige grunde har fortrudt deres valg af  

                     ungdomsuddannelse og ønsker at skifte spor. Max 28-loftet har betydet, at vi har    

                     måtte afvise alt for mange studieparate elever, som henvises til i værste fald ½ års    

                     ledighed/ offentlig forsørgelse indtil ny uddannelsesstart i august 2013. Skolen har  

                     derfor besluttet at udbyde muligheden for at starte på HF fra januar 2013, således at  

                     de unge forbliver aktive i uddannelse. Fra januar udbydes en HF-pakke med   

                     matematik C, psykologi C og innovation C i enkeltfagsregi. Disse fag udløser merit   

                     ved start på HF2 i august 2013.  

  

                     Samarbejdet omkring VUC-net, hvor Herning HF og VUC samarbejder med 5 VUC’er  

                     om et fælles virtuelt baseret undervisningstilbud er blevet en stor succes med 750   

                     deltagere fordelt på diverse hold, heraf omkring 20 % som rene  

                     fjernundervisningskursister. Omregnet svarer deltagerantallet til godt 100 års- 

                     kursister. Herning HF og VUC er ansvarlige for tysk C og B udbuddet, hvor vi i  

                     øjeblikket har 54 kursister tilmeldt, heraf 16 fra Ikast/Brande/Herning området. Der   

                     har været en række it-tekniske udfordringer i forbindelse med opstarten. Der arbejdes  

                     på fra næste skoleår, at Holstebro VUC/ Viborg VUC og Herning HF og VUC  

                     etablerer et tættere samarbejde omkring flere lokale netbaserede udbud. 
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                     Skolen har drøftet de sidste års meget svingende tilmeldinger til studenterkurset og  

                     anbefaler, at der i foråret iværksættes en særlig rekrutteringskampagne med det  

                      formål at få to fulde klasser pr. august 2013. Tendensen med vigende søgning til   

                     studenterkurser er generel på landsplan.  

 

                      Den 21. september overtog studerende fra Århus Universitet undervisningen på   

                      skolen for en dag, mens lærerne afholdt en pædagogisk dag med bl.a. Cooperative  

                      Learning på dagsordenen. Både elever og lærere havde en udbytterig dag. 

 

                      I uge 44  besøgte skolens udvekslingsklasse Maglaj Gymnasium i Bosnien.  

                     Elever og lærere var privat indkvarteret og deltog i såvel undervisning som diverse  

                     ekskursioner. 

 

                    ”En anderledes skoledag” blev gennemført den 6. november med stor succes. Dagen  

                     var planlagt som led i vores arbejde med synliggørelse af skolens pædagogiske profil                        

                     og værdigrundlag. Elever fra HF2/SK og lektieklassen fra AVU samarbejdede på  

                     tværs af uddannelsesretninger om produktion af kreative udtryk, som præsenterede   

                     skolens forskellige uddannelser og pædagogiske profil. Et udefrakommende  

               dommerpanel med Ole Mynster Herold (bestyrelsesformand), Annette Spicker Bruhn,                                                                                              

              (Erhvervsrådet Herning) og Tine Kryger Holck (Uddannelsesby Herning) stod for    

                kåringen af den endelige vindergruppe. En dag med masser af engagement, energi og   

               involvering, og en række meget flotte, kreative produkter. 

 

                     Skolen har indgået en samarbejdsaftale med Herning Elite om muligheden for at   

                     kombinere eliteidræt med en fleksibel HF-uddannelse. Der gives mulighed for træning   

                     tirsdag og torsdag morgen, idet matematik C indgår som et virtuelt  

                    undervisningstilbud. 

 

                    Et af skolens indsatsområder i indeværende skoleår er et aktivt fysisk og socialt    

                    læringsmiljø. Der tilbydes i efteråret frivillig idræt i fodbold, badminton    

                    og zumba.  

 

                    Personalemæssigt er de nyansatte lærere godt integreret på skolen. Der er ansat en 

                    virksomhedspraktikant med IT–kompetencer, som skal arbejde med opbygning af    

                    skolens intranet og elektronisk arkivering. Endvidere har vi i efteråret etableret en   

                    arbejdsprøvning i 3 mdr. i samarbejde med Herning Kommune. To sekretærer deltager  

                    i et længerevarende opkvalificeringsforløb.  

 

                    Musiklokalet er nu genetableret og taget i brug efter branden, og ombygningen af       

                    administrations- vejlednings- og kontorarealet er afsluttet. Skolens afdeling for   

                    eksterne  FVU- og ordblindekurser har i øjeblikket undervisningsaktiviteter i   

                    Herning, Ikast, Ejstrupholm, Vildbjerg og Nr. Snede,    

                      

                      Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

Vedtaget som indstillet 
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4. VUC udbud for skoleåret 2013/14 

                   Udbudsplanen for skoleåret 2013/14 er på HF-enkeltfag en videreførelse af         

                   udbudsplanen for skoleåret 2012/13 med nogle nye tiltag: dansk A på 2 år, spansk CB  

                   på et år og psykologi C om aftenen. På aftenfladen vurderes det fortsat ikke realistisk at  

                   udbyde italiensk, fransk og spansk 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. Samarbejdet med en række andre VUC’er om et fælles virtuelt HF’  

                   enkeltfagudbud udbygges i det kommende skoleår. Fra januar 2013 udbydes en  

                   enkeltfagspakke i psykologi C, matematik C og innovation C målrettet de  

                   uddannelsesparate unge, som på grund af max 28-loftet ikke er kommet i gang med  

                   en ungdomsuddannelse.   

                       

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

                   realiseret i 2012.  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 fortsættes det to-ugers afklaringsforløb med løbende optag og tilbuddet om            

                   Lektieinkluderende undervisning. Som noget nyt udbydes idræt som tilbudsfag. Der        

                   oprettes særlige hold i engelsk og matematik for de tosprogede kursister, som kommer                                  

                   direkte fra sprogskole. I bilag b) ses en oversigt over det samlede planlagte udbud.  

  
  
                      Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

Vedtaget som indstillet 

 

                     AVU-udbuddet er bekendtgørelsesmæssigt forpligtet til at udbyde kernefag på alle  

                     niveauer, selv om det er tvivlsomt, at de kan oprettes. Hvis deltagergebyret for idræt      

                     nedsættes, vurderes dette fag mere realistisk at kunne oprette. IT-udbuddet på AVU er              

                     fortsat begrænset pga. det høje deltagergebyr. Pensionister benytter sig af lignende   

                     tilbud i folkeoplysningsregi. Nils Hedegaard oplyste, at grundlæggende IT udbydes   

                     på Herningsholm Erhverskole som kortvarige, fleksible AMU-kurser med stort     

                     deltagerantal. Ulla Diderichsen bemærkede, at IT-kompetencer indgår som en   

                     integreret del af undervisningen i de fleste fagbekendtgørelser.   

 

      

5.  Budgetforslag for 2013. 

 

Aktivitet 

Aktivitetsforudsætningerne i årskursister anvendt til budgettet for 2013 er: 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HF2 306,85 325,11 331,00 342,00 330,16 326,26 324,59 325,43 

SK 45,32 48,55 52,00 54,00 51,87 51,26 50,99 51,12 

Hfe 144,28 163,67 160,00 160,00 159,60 157,71 156,90 157,31 

AVU 106,11 108,48 110,00 112,00 109,72 108,43 107,87 108,15 

FVU 28,51 27,26 23,00 25,00 22,94 22,67 22,55 22,61 



4 

 

OBU 10,10 16,44 9,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Total 641,17 689,51 685,00 704,00 688,29 680,33 676,71 678,62 

 

Antallet af årskursister i 2013 er baseret på en vurdering foretaget af ledelsen om en 

generelt stigende aktivitet. 

 

Antallet af årskursister 2014-2017 er beregnet med udgangspunkt i det forventede 

antal årskursister i 2012, 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 6 % fra 2012 til 2020.  

 

Antallet af årskursister på OBU forventes dog ikke at følge den nedadgående tendens. 

 

 

Løn og lønrelaterede omkostninger 

Lønnen udgør med 74 % 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: 

  

2013 2012 

i alt 

HF2 

Hfe 

SK 

AVU 

FVU 

OBU Forventet Budget 

Undervisningsmidler 1.500.000 1.125.000 375.000 1.713.000
1
 1.200.000 

Kursistaktiviteter 300.000 225.000 75.000 408.000 510.000 

COPY-dan mv. 240.000 180.000 60.000 238.000 240.000 

Censur og øvrige eksterne 1.000.000 1.000.000 0 1.751.000
2
 800.000 

Undervisning på Teko 250.000 250.000 0 125.000 0 

Kurser, befordring mv. 700.000 450.000 250.000 1.015.000 570.000 

  3.990.000 3.230.000 760.000 5.250.000 3.320.000 
1)  Heraf vedrører 466 tkr. de nye naturfagslokaler 

2)  Censur forventes at udgøre ca. 1 mio. kr., herudover indeholder posten omkostninger til projektet 

vedrørende lektiefrie klasser, omkostninger til vikarer og mentorcoaching, tilsyn pædagogikum mv. 

 

Omkostningerne til undervisningsmidler forventes højere i 2013 grundet flere fælles 

omkostninger blandt andet til Restudy og Urkund.  
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Kursistaktiviteter forventes at falde, da omkostningen i 2012 var højere end normalt 

på grund af udvekslingen med Bosnien. 

 

Der er i budgetforslaget afsat 1.000.000 kr. til censur. Omkostningen afhænger i høj 

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

 

Der forventes større omkostninger til kurser i 2012 grundet projektet fastholdelse - 

kompetenceudvikling vedr. sårbare unge. 

 

 

Bygningsdrift 

Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: 

  
Budget 

2013 

Forventet 

2012 

Budget 

2012 

Rengøring, forbrug, øvrig drift 1.550.000 1.604.000 2.185.000 

Husleje og ejendomsskat 695.000 758.000 744.000 

Vedligeholdelse 5.690.000 5.952.000 6.021.000 

Statens selvforsikring 500.000 337.000 500.000 

  8.435.000 8.651.000 9.450.000 

 

Omkostningerne til energi og forsyning forventes at blive noget mindre end 

budgetteret, idet der i budgettet ikke var taget højde for Brændgårdsskolens andel af 

forbrugsudgifterne. Der er taget højde for dette i budgettet for 2013. 

 

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. 

 

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

til 0,68 % 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 23.339 5.388 10.374 5.911 2.014 3.428 50.454 

Pædagogikum 876      876 

Projekttilskud 2.199   150   2.349 

Deltagerbetaling   500 131   631 

Løn, undervisning -19.217 -4.164 -8.647 -7.279 -2.426 -3.774 -45.507 

Omkostninger, 

pædagogikum -2.526      -2.526 

Andre direkte 

udgifter -1.938 -420 -872 -410 -137 -213 -3.990 

DB undervisning 2.733 804 1.355 -1.497 -549 -559 2.287 

        

Bygningstaxameter 3.117 657 1.534 1.083 266 319 6.976 
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Fællestaxameter 3.004 654 1.802 1.191 251 242 7.144 

        

Tilskud, ikke 

aktivitetsafhængige         

Administration     150 150 300 

Uddannelsestilskud 30 30 100 100   260 

Grundtilskud       750 

Arealtilskud       1.335 

Regionalt 

undervisningstilskud       2.938 

DB regnskab 8.884 2.145 4.791 877 118 152 21.990 

 

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. 

 

Dækningsbidraget for VUC-uddannelserne er dog større end angivet i tabellen, idet 

grundtilskud, arealtilskud og regionalt undervisningstilskud, der alle vedrører disse 

uddannelser, i mangel af en retvisende fordelingsnøgle ikke er fordelt på 

uddannelsesretninger i tabellen. 

 

 

Fællesområdet 

Bygnings- og fællestaxameter samt ikke 

aktivitetsafhængige tilskud 19.703.000 

Markedsføring -1.049.000 

Ledelse og administration -9.260.000 

Vedligeholdelse -5.690.000 

Øvrig bygningsdrift -5.250.000 

Bidrag -1.546.000 

 

Fællesområdet forventes at bidrage negativt til resultatet for 2013 grundet de store 

omkostninger til vedligeholdelse. 

 

 

Budgetteret resultat 

DB undervisning 2.287.000 

Bidrag fællesområdet -1.546.000 

Renter 419.000 

Resultat 1.160.000 

 

Ud fra de anvendte aktivitetsforudsætninger forventes skolen at komme ud med et 

resultat for 2013 på 1.160 tkr. dette til trods for, at der også i 2013 forventes store 

omkostninger til vedligeholdelse. 

 

Vedlagte bilag viser resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget. 
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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. 

 

 

Budgetsituationen på længere sigt 

Nedenstående tabel viser hovedtallene for 2013-2017: 

tkr. 2013 2014 2015 2016 2017 

Driftsindtægter 74.013 73.259 71.490 69.948 68.823 

Undervisningens 

gennemførelse -52.023 -51.037 -51.324 -51.043 -51.258 

Markedsføring -1.049 -1.010 -1.013 -1.016 -1.019 

Ledelse og 

administration -9.260 -9.278 -9.271 -9.243 -9.166 

Bygningsdrift -10.940 -11.301 -9.405 -8.246 -7.230 

Renter 419 400 400 400 400 

Driftsresultat 1.160 1.033 877 800 550 

 

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

kursister som følge af de faldende ungdomsårgange. Samtidig forventes den udskudte 

vedligeholdelse realiseret. 

 

Til trods for det forventede fald i indtægterne kombineret med høje vedligeholdelses-

omkostninger ser økonomien for de kommende år fornuftig ud. Det er dog forsat 

nødvendigt at være omkostningsbevidste, 

 

                     Per Frank Kristensen gennemgik budgetforslag for 2013. Budgettet er baseret på             

                    7 nye 1. års HF-klasser og to SK-klasser, mens de øvrige aktivitetsforudsætninger i  

                     årskursister er nogenlunde uændret. Bestyrelsen anerkendte skolens  

                     forsigtighedsprincip i forhold til budgetlægning. Jonna Jensen ønskede at vide,   

                     hvorvidt skolen har budgetteret med udskiftning af de resterende vinduer mod  

                     parkeringspladsen. Det er ikke tilfældet, men skolen vil forsøge at finde midler til   

                     denne udskiftning, så den samlede facade mod Brorsonsvej er færdigrenoveret.    

                     Skolens fortsatte investeringer i bygningerne skal afklares med kommunen. Jonna  

                     Jensen bemærkede, at fordelingen af udgifter til energi og forsyning mellem  

                     Brændgårdskolen og Herning HF og VUC skal tages op til drøftelse som en følge af  

                     Brændgårdskolens nyetablerede ventilation og varmestyring.           

                     Endvidere drøftedes omkostningerne ved den overenskomstmæssigbestemte     

                     uddannelse af pædagogikumkandidater. Skolen har i de sidste to år ansat en stor del   

                     nye lærere uden pædagogikum, hvilket betyder merudgifter til denne post. Skolens   

                     udfordring er at fastholde de nye lærere i lokalområdet, således at skolen får gavn af   

                     denne uddannelsesinvestering.  

                     Elevrepræsentanterne udtrykte stor tilfredshed med skolens anskaffelse af Restudy og  

                     anerkendte skolens fremtidige efteruddannelse af lærernes it-kompetencer.   
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                         Anskaffelsen af Urkund, et program til afsløring af plagiat i skriftlige afleveringer,   

                         affødte en diskussion om adgang til nettet under skriftlige prøver og vigtigheden af   

                         kritisk informationsbearbejdning.  

 

 

                       Indstilling 

  Ledelsen indstiller, at 

 Budgetforslag 2013 vedtages som forelagt 

 

Vedtaget 

 
   

 

6. Aktuel økonomi. 
 

Siden bestyrelsesmødet den 11. september 2012 har der ikke været væsentlige 

justeringer, der påvirker forventningerne til resten af året. 

Der forventes forsat et resultat på omkring 800 tkr.  

Likviditet: 

Institutionens samlede likvide beholdning udgør 35.671.318 kr. pr. 15.11.2012. 

 

                     Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens likviditet og anbringelse af likvide midler   

                     i det forgangne år. Skolen opfordres til nøjere at undersøge, hvorvidt   

                     garantiordningen på anbringelse af max 750.000 kr. omfatter offentlige institutioner.   

                     Skolens økonomiafdeling og revision har efterfølgende bekræftet, at institutionen er   

                     omfattet af indskydergarantiordningen.. 

1   

 

                      Indstilling: 

                      Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

                      Vedtaget som indstillet 

 

                       

 

7.  Eventuelt. 

                    Anne Vandsø roste det nye elevråd for et konstruktivt og inspirerende samarbejde. 

 

 

 

Næste møde ændres fra den 19. marts til den 20. marts 2013 
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Ole Mynster Herold                                                                      Willy Grøn    

formand                                                                                                  næstformand 

 

 

 

Nils Hedegaard       Torben Henriksen  Ulla Diderichsen 

 

 

 

Christian Aagaard         Rikke  S. Pedersen                              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 

 

 

 

Bastian R. Madsen 

elevrådsrepræsentant 

uden stemmeret 

    

 

  


