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Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC 
 

Tirsdag den 4. juni 2013 
   

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

Pedersen, Bastian R. Madsen. Fra ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Per Frank Kristensen og Bengt 

Meyer.  

Afbud fra: Willy Grøn, Torben Henriksen og Nils Hedegaard 

 

 

Ole Mynster Herold indledte mødet med at orientere om rektor Anne Vandsø Madsens sygemelding. 

Den forventes at vare frem til starten af det nye skoleår. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

 

Ingen bemærkninger 

 

3. Siden sidst. 

Ledelsen orienterer om løbende sager. 

 

I forbindelse med skoleårets afslutning er der på nuværende tidspunkt 4 medarbejdere, der går på 

pension. Vi har ansat 6 nye medarbejdere. Der kan komme flere ændringer. 

 

Ledelsen har besluttet ikke at starte en ny 1.sk-klasse pga. for få tilmeldinger. Se tallene under pkt. 

5. For at give studenterkurset den nødvendige volumen er minimum 2 nye klasser nødvendige. Dette 

er ikke realistisk ud fra tilmeldingstallene. Ændringen kan klares uden nedskæringer i 

medarbejderstaben, da vi samtidig opretter en 8. hf-klasse 

 

Herning HF og VUC har som forventet fået en bevilling på ca. 1,9 mio kr. over 2 år til start af en 

ny aspergerklasse det kommende skoleår. 

 

April måneds lockout på LVU området har først og fremmest haft pædagogiske konsekvenser. Den 

aflyste undervisning er kun delvist blevet indhentet. I forbindelse med økonomien er der forskellige 

meldinger, og der mangler stadig afgørelser på flere områder. Det forventes, at det fulde taxameter 

bliver udbetalt. Besparelsen i aktiviteten modsvaret af en ekstra udgift i forbindelse med 

opgørelsesperioder for lærertimer gør, at vi skønner at skolen ”tjener” lidt i forbindelse med 

lockouten. 

 

Ledelsen arbejder i øjeblikket med implementeringen af OK13. Der afholdes samtaler med GL-

lærerne om opgavefordelingen. Vi har endnu ikke lagt os fast på deltaljerne omkring 

tidsregistrering. Det er meldt ud, at der ikke kræves 100% tilstedeværelse på skolen. 

Hjemmearbejde er som hidtil en mulighed. Vi har overvejelser om at flytte tidspunktet for 

normopgørelse til 1. april i stedet for ved afslutningen af skoleåret. Dette er begrundet i den store 

forskel og dermed usikkerhed, der er i forbindelse med belastningen af lærerne i eksamensperioden. 
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Ole Mynster Herold og Anne Vandsø Madsen har haft kontakt til kommunens juridiske afdeling 

repræsenteret af Steen Dahl Pedersen for at få forlænget lejekontrakten. På mødet blev en allonge 

til lejekontrakten med en forlængelse på 30 år præsenteret. Vi afventer behandling i byrådet den 18. 

juni. En forlængelse med uopsigelighed i 30 år vil betyde, at Herning HF og VUC med egne midler 

kan bringe bygningsmassen op i den ønskede stand. 

 

Personalearrangementet på Skarrildhus er på grund af lockouten flyttet fra 5. og 6. april til 6. og 7. 

september. 

 

Orienteringen taget til efterretning 

 

 

4. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013. 

 

Rapporten over forårets MTU er udarbejdet af Ennova og fremlagt af Torben Føns fra Ennova for 

medarbejderne på et personalemøde onsdag den 15. maj.  

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til efterretning. 

Bengt Meyer udleverede to rapporter fra Ennova (Skolerapport og VUC samlet) samt en kort 

oversigt over resultatet. Efterfølgende præsenteredes delelementer fra Torben Føns powerpoint-

præsentation, som blev brugt til personalemødet. 

MTU havde ikke helt vist den håbede fremgang. Undersøgelsen har vist, at områderne omdømme, 

nærmeste leder og det daglige arbejde bør have særlig opmærksomhed. SU, arbejdsmiljø-

grupperne og ledelsen vil arbejde videre med de 3 områder hurtigst muligt. I forhold til nærmeste 

leder vil der blive arbejdet med en forventningsafstemning startende med AVU-afdelingen. 

Ole Mynster Herold opfordrede ledelsen til at bruge MUS-samtaler til at analysere og afdække 

forholdet til nærmeste leder. Desuden opfordrede han til, at eventuelle råd bliver givet til ledelsen 

på næstkommende bestyrelsesmøde og hæftede sig ved at omdømmet var på vej frem, så skolen er 

på rette vej. 

Bjarne Pedersen foreslog at der i lighed med efterbehandlingen af sidste MTU kunne laves en 

interviewundersøgelse, så man kom bag om tallene. Marianne Dose Hvid var enig i betragtningen 

om vigtigheden af at få udredt, hvad der lå bag tallene. 
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5. Orientering om tilmeldingssituationen for skoleåret 2013/14. 

 

HF2: Ved ansøgningsfristens udløb den 15.03.2013 var der 226 ansøgere, hvoraf 28 blev indkaldt 

til optagelsesprøve – 17 er blevet tilbudt optagelse. Antal kvalificerede ansøgninger efter 

ansøgningsfristens udløb er igen i år stort. Der er pr. 27.05. 2013 registreret 210 nye 1.hf’er. Hertil 

kommer de ansøgere, som ikke er færdigbehandlede, hvor der kan være 20 kursister, der er 

kvalificerede til optag. Vi får stadigvæk løbende ansøgninger. Klasseloftet på gennemsnitlig 28 

elever betyder, at vi har 8 fyldte klasser og elever på venteliste. Tilmelding til skolens HF-afdeling 

har i 2013 været særdeles flot og medfører igen i år oprettelsen af en ekstra HF-klasse. 

 

Aspergerklassen: Dags dato er optaget 8 kursister i den kommende 1A. I den nuværende 1A er 10 

kursister, som forventes at fortsætte i 2A. 

 

Studenterkursus: Tilmeldingerne i dette forår er på trods af en forøget markedsføring ikke på et 

tilfredsstillende niveau, derfor har ledelsen besluttet ikke at starte en ny klasse i år. Pr. 13.05.2013 

var der 7 kvalificerede kursister ud af 12 ansøgere til 1.sk. Af disse ansøgere er 6 efterfølgende 

optaget på andre af skolens uddannelser. 

 

HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor ikke før i august. Pr. 

27.05. 2013 var der indskrevet kursister svarende til omkring 250 holdkursister, hvilket må siges at 

være en fornuftig indskrivning på nuværende tidspunkt. 

 

AVU: Også på AVU sker optaget løbende. Med holdstart flere gange om året, kendes det endelige 

årskursisttal først med tilnærmelsesvis sikkerhed i løbet af 1. kvartal 2014. For så vidt angår 

holdene med påbegyndelse til august/september 2013 er der for øjeblikket indskrevet ca.18 

årskursister, hvilket er en anelse færre end sidste år på samme tidspunkt. 

 

FVU og OBU har et større element af løbende optag og fleksible igangsættelsestidspunkter. Der 

udbydes et intensivt heldagstilbud i uge 23, 24, 25 for ordblinde, som påtænker at begynde 

uddannelse i august. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

Ovenstående orientering blev taget til efterretning. 

Under HFe orienteredes om HF-net. Det kommende skoleår starter Herning HF og VUC 

netundervisning indenfor følgende fag; dansk, kemi, psykologi og religion. Tysk, som har været 

aktivt dette skoleår, afgives til VUC Fredericia. 

På grund af meget større tilmelding end forventet, har netundervisningen dette skoleår haft en del 

startproblemer. Bastian R. Madsen, som selv har haft tysk, fortalte om sin oplevelse af forløbet. 

Der var enighed om vigtigheden af, at teknikken fungerer, og at eleverne får svar hurtigt.  

Organisatorisk bliver net-samarbejdet mellem VUC’erne i det kommende skoleår underopdelt i en 

syd-region og en nord-region, bestående af Holstebro, Viborg og Herning. Hver region får en 

koordinator. Dette forventes at løse startvanskelighederne. 
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6. Aktuel økonomi. 

                      Forventet aktivitet 

 

Årskursister budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 11 12 1 10,4% 

FVU 25 37 12 48,7% 

AVU 112 112 0 0,0% 

Hfe 160 169 9 5,7% 

HF2 342 358 16 4,6% 

SK 54 36 -18 -33,1% 

  704 724 20 2,9% 

 

Taxameter budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 3.427.530 3.742.586 315.056 9,2% 

FVU 2.013.810 2.856.055 842.245 41,8% 

AVU 5.910.520 6.318.611 408.091 6,9% 

Hfe 10.374.480 11.014.534 640.054 6,2% 

HF2 23.339.461 24.307.427 967.965 4,1% 

SK 5.388.435 3.731.297 -1.657.138 -30,8% 

deltagerbetaling 630.000 630.000 0 0,0% 

  51.084.236 52.600.510 1.516.274 3,0% 

 

Der forventes generelt en lidt større aktivitet på VUC end budgetteret blandt andet på 

grund af regeringens aftale omkring uddannelse af de dagpengemodtagere, hvis 

dagpengeperiode er opbrugt. FVU er desuden steget som følge af en øget interesse for 

virksomhedshold og HFe grundet oprettelsen af det 2½-årige HF. 

 

På studenterkurset har frafaldet i 1. halvår 2013 været lidt større end forventet. 

Desuden bliver der imod forventning ikke oprettet en ny SK-klasse efter 

sommerferien. 

 

På HF har frafaldet i 1. halvår 2013 været lidt mindre end forventet og der oprettes 

samtidig en klasse mere end budgetteret efter sommerferien. 

  

  Forventet resultat: 

Som det fremgår ovenfor forventes aktiviteten at blive større end budgetteret. Samtidig 

forventes personaleomkostningerne at stige. Der forventes således forsat et resultat på 

omkring de budgetterede 1,2 mio. kr. 
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Likviditet: 

                     Den likvide beholdning, der pr. 27. maj 2013 udgør 41.736.617 kr. er placeret således: 

 

Likvid beholdning 

Placering binding Rentesats Beløb   

Skjern Bank 3 år 3,95% 660.000 2 år til udløb 

Dronninglund Sparekasse 3 år 3,00% 660.000 2 år til udløb 

Sparekassen Faaborg 3 år 3,80% 660.000 2 år til udløb 

FIH Erhvervsbank 3 år 3,75% 660.000 2 år til udløb 

Sparbank 3 år 3,30% 660.000 2 år til udløb 

Vestjysk Bank 3 år 3,25% 674.417 2 år til udløb 

Alm Brand Bank 3 år 3,25% 673.287 2 år til udløb 

          

Aftalekonto Nordea 1 29-05-2013 1,33% 5.380.000 udløber 29/5 

          

Aftalekonto Jyske Bank1 -> sept. 1,25% 5.032.365 udløb 30/9 

Aftalekonto Danske Bank1 -> sept. 1,25% 10.000.000 udløber 19/9 

Danske Bank     34.153   

          

Danske Bank ingen   16.607.703   

Nordea ingen   31.651   

Kasse ingen   3.041   

          

i alt     41.736.617   
1: er ikke omfattet af statsgarantien 

Af ovenstående tabel fremgår det, at aftalekontoen i Nordea udløber 29. maj 2013.  

Når beløbet skal genplaceres vil det igen blive vurderet, hvorvidt det vil være fordelagtigt 

at placere midlerne i obligationer. Genplaceringen vil dog først blive foretaget i efteråret, 

når vi har fået svar fra Herning Kommune vedrørende forlængelse af lejekontrakten. 

 

                      Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering og anbringelsen af den likvide beholdning 

godkendes 

 

Orientering blev taget til efterretning. 

Midlerne med udløb 29. maj er flyttet fra Nordea til driftskontoen i Danske Bank, hvor Staten 

garanterer for indeståendet. Ved udgangen af september tages stilling til anbringelsen af alle de 

ikke bundne midler. Anbringelsen kommer til at afhænge af renteniveau og eventuelle byggeplaner. 
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7. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. 

Nedenstående mødekalender foreslås: 

 

tirsdag den 17. september 2013: skolestart, indsatsområder 2013-2014, rektors 

resultatlønskontrakt, aktuel økonomi, 

tirsdag den 26. november 2013 – VUC tilbudsplan, aktuel økonomi og budget 2014 

tirsdag den 25. marts 2014 –  optag HF2, aktuel økonomi, årsregnskab 2013 

tirsdag den 17. juni 2014 – aktuel økonomi/ tilmeldingssituationen, evaluering af skoleåret 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 mødeplanen vedtages i foreliggende form 

 

Vedtaget som indstillet 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Skolen er sammen med Brændgårdskolen blevet bedt om at udtale sig i forbindelse med etablering 

af et stenhuggerskur i den nordvestlige del af sportspladsen. Skuret kommer til at ligge på banen til 

kuglestød. Hvis faciliteterne til kuglestød flyttes, er der tilslutning til, at AktivCentrets 

stenhuggerskur med tilhørende indhegning kan etableres. 

 
Rikke S. Pedersen og Bastian R. Madsen afslutter denne sommer deres uddannelser på Herning HF og 

VUC og udtræder derfor af bestyrelsen. Formanden takkede for deres indsats og ønskede den held og 

lykke med deres fortsatte uddannelser. 
 

 

 

 

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 


