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Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC 

 

Onsdag den 20. marts 2013 
 

 

I mødet deltog: Jonna Jensen, Bjarne Frits Pedersen, Nils Hedegaard, Ole Mynster Herold, Rikke S. 

Pedersen, Anny Overgaard. Fra ledelsen deltog Anne Vandsø Madsen, Per Frank Kristensen, Marianne 

Dose Hvid og Bengt Meyer.  

Afbud fra: Willy Grøn, Torben Henriksen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen og Bastian R. Madsen 

 

1. Årsrapport for 2012 / v. revisor Klaus Grønbæk Jacobsen 

            Skolens økonomiske resultat i 2012 blev et overskud på 3,6 mio kr. Aktivitetsniveauet fra   

            2011 er bibeholdt. Antallet af årselever ligger 11 % over det forventede. Omsætningen er af   

            den grund 14 % højere end budgetteret, og samtidig er omkostningerne til undervisningens  

            gennemførelse 5 % større end forventet. De øvrige omkostninger ligger samlet set meget tæt       

            på det budgetterede. 

             

             Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har i en orienteringsskrivelse pr. 30.november 2012   

             indskærpet, at bestyrelsen tager aktivt stilling til revisors eventuelle anbefalinger i   

             revisionsprotokollatet. Endvidere har Kvalitets – og Tilsynsstyrelsen udviklet en digital   

             løsning af regnskabsindberetningen, som træder i kraft med indberetningen af 2012  

             regnskabet. Bestyrelsen udpeger en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at  

             signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for på  

             bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på   

             institutionen. Herunder, at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et      

             tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede 

             bestyrelsesmedlemmer. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger   

             den daglige leder eller en anden person fra institutionens ledelse. 

 
              Klaus Grønbæk Jacobsen gennemgik årsregnskab 2012. Klasseloftet på max 28 elever har haft          

              en vis indvirkning på årets resultat, men skolen ligger fortsat over niveau i forhold til sektoren.   

              Det er lykkedes at bibeholde antallet af årskursister på trods af forventet nedgang som følge   

             af øgede deltagerbetalinger. Dette skal ses på baggrund af udviklingen af en række nye 

             undervisningtilbud og tilrettelæggelsesformer, som matcher omverdenens           

             uddannelsesbehov. Endvidere har skolen være dygtig til hjemtagelse af eksterne  

             udviklingsmidler til finansiering af diverse projekter.   

                     

 Indstilling: 

              Ledelsen indstiller, at 

 Årsrapporten jf. bilag godkendes 

 Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til indberetning af bestyrelsens 

stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i 

revisionsprotokollatet 

 Rektor bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske 

indberetning digitalt 

                         
                 Vedtaget som indstillet 
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2. Godkendelse af referat fra møde den 27. november 2012  

 

                           Godkendt 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

 

                         Ingen bemærkninger 

 

4. Orientering om OK 13 og eventuel lockout for AVU-lærere 
Den 8. februar 2013 blev finansministeren og Akademikernes Centralorganisation (AC) enige 

om nye og fleksible arbejdstidsregler for lærerne ved det almene gymnasium, hf og 

erhvervsgymnasierne. 

De nye arbejdstidsregler giver rektorerne lokalt på den enkelte skole bedre muligheder for   

            at tilrettelægge lærernes arbejde og sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for  

            eleverne. Arbejdstidsreglerne giver mulighed for i højere grad at anvende andre   

            undervisningsformer og organisere lærerarbejdet på nye måder, så lærerne kan tilbringe   

            mere tid sammen med eleverne, ligesom der ikke længere er nogen aftalebinding på   

            anvendelsen af lærernes arbejdstid.  De nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august   

            2013.  

 

            De nye regler indebærer en stor forandring for både ledelse, lærere og    

            tillidsrepræsentanter. GL og Rektorforeningen er enige om, at det ikke skal være en  

            spareøvelse. Skolens hensigt er i dialog med lærerne at sætte fokus på kvalitet og effektiv   

            anvendelse af ressourcerne i forhold til undervisningsopgaven. 

 

Finansministeriet har den 28. februar 2013 varslet lockout for en række lærergrupper i 

staten, bl.a Uddannelsesforbundets medlemmer. En eventuel konflikt kan tidligst træde i 

kraft pr. 1. april 2013, og da skolens AVU-lærere er omfattet af konfliktvarslet, er der 

allerede nu foretaget visse forberedende tiltag, som skal gennemføres, hvis lockouten bliver 

en realitet. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering 

 ledelsens beredskabsplan ved eventuel lockout godkendes 

 

  Vedtaget som indstillet. Rektor gjorde rede for skolens proces i forbindelse med     

  implementering af OK 13. GL’s forhandlede lønløft på ca. 850.000 kr.i merudgifter til  

  lønomkostninger for skolen skal findes i budget 2013.  Bestyrelsen drøftede de ændringer,   

  som følger med overgangen fra en timetællingskultur i retning af mere fleksible   

  arbejdstidsregler og større selvstændighed i opgaveløsningen.  

  Bengt Meyer gjorde rede for de tiltag, der iværksættes ved en lockout.    

  Kursisterne orienteres via hjemmeside og Ludus Web, og både kommuner og berørte   

  virksomheder er informeret om eventel aflysning af undervisning.            

 

5. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks 
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Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 Formandskabet bemyndiges godkendelse af regnskabsinstruksen  

 

                      Vedtaget som indstillet. 

 

6. Siden sidst. 

                   Rektor orienterer om løbende sager 

          

                   Behovet for en HF-januarstart har vist sig at være til stede. 32 nye elever startede på   

                   HF2½  forløbet. Der er etableret en tutorfunktion for holdet. 

  

                  Skolen gennemfører i øjeblikket en medarbejdertrivselsundersøgelse. Den seneste  

                  undersøgelse er fra foråret 2011, og det er ledelsens forventning, at kritikpunkterne  

                  vedrørende  skolens omdømme og employer brand er forbedret væsentligt. Resultatet  

                  præsenteres på bestyrelsesmødet i juni 

  

                  Som led i skolens kvalitetssikring blev et internt info-net taget i brug i januar. Infonettet 

                  indeholder bl.a. en samlet oversigt over alle skolens samarbejdsfora/ forretningsgange.  

                  og alle informationer er således altid ajourførte. 

 

                  Alle VUC-skoler har indgået en fælles aftale om ny kontraktindgåelse med CNC om  

                  udvikling af det studieadministrative system Ludus. Overgangen til det nye system   

                  implementeres medio april.  

 

                  Skolen har i samarbejde med andre VUC’er indgået aftale om udvikling og drift af en ny  

                  hjemmeside. Aftalen betyder effektivisering ift. hjemmesidens fælles funktioner/    

                  ajourføring og mulighed for lokal tilpasning. Parallelt med udvikling af ny  

                  hjemmeside har vi indhentet tilbud på design af nyt logo/ ny designmanual.  

 

                  Endelig er vi i gang med implementering af et elektronisk faktura-flow system og  

                  elektronisk arkivsystem. 

 

                  Fra august udbydes virtuel undervisning i dansk, tysk, religion, psykologi B og kemi, i   

                  samarbejde med VUC Holstebro-Lemvig og VUC Skive-Viborg.  

 

                  Efteruddannelsesprojektet ”Den vanskelige samtale” er nu afsluttet. Skolens lærere har  

                  gennemført 37 timers intern efteruddannelse, og evalueringerne tyder på, at lærerne har  

                  fået metoder og kommunikationsredskaber til at imødekomme unge, som har brug for  

                  særlig opmærksomhed.   

 

                  Skolens samarbejdsudvalg har godkendt Kompetenceudviklingsplanen 2013-2015.   

                  Der er fokus på tre overordnede indsatsområder i lærernes efteruddannelse:    

                  pædagogisk it, teamsamarbejde og udvikling af evalueringskultur. 

 

                  Der er planlagt et fælles personalearrangement den 5.-6. april på Skarrildhus. I tilfælde   

                  af lockout aflyses arrangementet. 
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                   Orienteringen taget til efterretning. 

 

7. Status på ansøgninger til det 2-årige HF 

                  Den 15. marts er ansøgningsfrist for optag på det 2-årige HF-kursus. Vi har den 13.     

      marts modtaget 162 kvalificerede ansøgninger, hvoraf de 24 indkaldes til  

      en optagelsesprøve. Asperger-linjen, Studenterkurset og VUC har senere optag. Skolen   

      forventer at kunne oprette 7 nye HF-klasser. Som resultat af styrket markedsføring af  

      studenterkurset forventes et optag på 2 klasser. I uge 12 starter Turbo 13, et koncentreret  

      AVU-forløb, som kvalificerer til optag på det 2- årige HF i august. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

                   Orienteringen taget til efterretning. Skolen har den 20. marts modtaget 226  

                   ansøgninger til det 2-årige HF, hvilket er en meget flot fremgang sammenlignet med  

                   2012-optaget. Der er ca. 26 elever indstillet til optagelsesprøve primo april.  

 

8. Orientering om resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen 

                  Skolen gennemførte i november 2012 en kursisttilfredshedsundersøgelse/ 

                  undervisningsmiljøvurdering. Sidste tilfredshedsundersøgelse blev afviklet i efteråret  

                  2010, og der har været iværksat konkrete handlingsplaner til styrkelse af   

                  kursisttilfredsheden inden for de kritiske områder: Studieadministrativ   

                  organisering og planlægning, lærernes faglige og pædagogiske efteruddannelse, skolens  

                  omdømme, bygningsvedligehold og lokalefaciliteter samt driftsikker it. Dette års  

                  tilfredshedsundersøgelse viste generel fremgang på næsten alle områder. Især it,  

                  lærernes undervisning og skolens sociale miljø viste markant fremgang på det 2-årige  

                  HF. Resultaterne er drøftet med medarbejdere og elevråd, og der er påbegyndt en   

                  opfølgningsproces til forbedring af de ikke tilfredsstillende områder.    

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

                   

                  Orienteringen taget til efterretning. Rektor udtrykte tilfredshed med undersøgelsens   

                  resultater, som viste en flot stigning i kursisttrivslen i et ”VUC -marked”, som generelt  

                  set er faldet. Skolens samlede resultat ligger dog fortsat under regions- og   

                  landsgennemsnittet, hvilket kræver fortsatte forbedringer. Nils Hedegaard anbefalede, at   

                  der udarbejdes konkrete handlingsplaner på afdelings- og klasseniveau.   

                  Elevrepræsentanten Rikke Pedersen vurderede, at skolen i løbet af disse to   

                  år har foretaget et positivt imageskift, hvilket også kan aflæses i det store antal  

                  ansøgninger til HF. Resultaterne peger på, at der overordnet skal fokuseres på:   

                  Lærernes efteruddannelse/ it- kompetencer, variation, motivation og elevindflydelse i  

                  undervisningen, evaluering/feedback til kursisten samt fortsat udvikling af de fysiske   

                  rammer. 
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9. Personsag (lukket sag) 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens anbefaling  

 

                     Vedtaget som indstillet 

 

 

10.  Aktuel økonomi. 

       Aktiviteten ligger i 1. kvt. 2013 samlet set lidt over budgettet.  På HF-enkeltfag er            

       aktiviteten noget højere end budgetteret, hvilket primært skyldes oprettelsen af det 2½-  

       årige HF. På det 2-årige HF, OBU, AVU og FVU er aktiviteten på niveau med det   

       forventede, mens der på studenterkurset har været et lidt større frafald end ventet. 

 

       Aktiviteten på VUC påvirkes i 1. kvt. 2013 positivt af aftalen om en ekstraordinær   

       arbejdsmarkedsindsats, som regeringen indgik i forbindelse med 

       finanslovsforhandlingerne for 2013. Her fik dagpengemodtagere, som opbruger  

       dagpengeretten i 1. halvår af 2013 ret til 26 ugers uddannelse med forsørgelse efter  

       dagpengeperiodens udløb. Der er siden godkendelsen af budgettet kommet ny  

       overenskomst på GL-området, hvilket forventes at øge lærerlønningerne med omkring   

       800 tkr., og det er endnu uvist, hvordan den kommende overenskomst fra  

       Uddannelsesforbundet vil påvirke lønningerne. Gennem løbende tilpasning af   

       uddannelsesudbuddet til omverdenens behov, forventes der forsat et resultat på omkring          

       1 mio. kr. for 2013. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

          Orienteringen taget til efterretning. Per Frank Kristensen tilføjede, at    

          aktiviteten de kommende år sandsynligvis vil blive påvirket af regeringens SU-udspil,  

          hvor et af forslagene er, at man højst kan påbegynde 5 ungdomsuddannelser med SU  

          efter 1. juli 2015. Derudover lægger regeringen op til at afskaffe muligheden for SU   

          til deltagelse i HF-enkeltfag for kursister med gymnasial uddannelse, hvilket i høj  

          grad vil ramme skolens HF-enkeltfagshold. 

 

 

       11. Eventuelt. 

 

                     Intet 

                     Mødedatoer i 2013/2014:  

 

         4. juni 2013, 17. september 2013, 26. november 2013 

         25. marts 2014, 17. juni 2014. 



6 

 

 

 

Ole Mynster Herold            Bastian R. Madsen                              Willy Grøn    

formand                                         elevrådsrepræsentant                         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 

    

 

  

 


