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Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC 
 

Tirsdag den 17. september 2013 
   

I mødet deltog: Jonna Jensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen, Ole Mynster Herold, Willy 

Grøn, Torben Henriksen og Nils Hedegaard, Christian Aagaard. Fra ledelsen deltog Marianne Dose 

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

 

Afbud fra: Ulla Diderichsen, elevrådsrepræsentanter 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

     

    Godkendt 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

 

    Ingen bemærkninger 

 

 

3. Siden sidst. 

    Rektor orienterer om løbende sager. 

 

    Skolen har haft et fint optag og er kommet godt i gang med et nyt skoleår. Fyldte hold og klasser      

    giver dog også lokalemæssige udfordringer. 

 

    Fem af skolens hf-lærere er gået på pension og to har valgt nye udfordringer. Fra august er der ansat 7  

    nye lærere på hf og 3 nye AVU-lærere. Endvidere er der ansat en ny elev i it-afdelingen. I          

    sekretærgruppen har vi en lantidssygemelding, som vi forventer en snarlig afklaring på.     

    Pr. november er ansat en AC-medarbejder, hvis primære arbejdsopgaver bliver SU, ledelsessupport,     

    udarbejdelse af statistikker samt administration af skemajusteringer og lærerarbejdstid. Skolens  

    nuværende pædagogiske leder, Dorte Wille, indtræder i ledelsesgruppen som uddannelseschef. Med 8    

    nye hf-klasser er der behov for endnu en uddannelseschef for at sikre den tætte dialog med både elever     

    og lærere. Per Frank Kristensen har besluttet at opsige sin stiling som administrationschef og pr. 1.     

    januar gå tilbage til undervisning igen. Stillingen vil blive opslået i denne uge med forventet ansættelse    

    pr. 1. december, således vi sikrer en oplæringsperiode.    

 

    Den 6.-7. september deltog 84 ansatte i et personalearrangement på Skarrildhus. En stor succes og en    

    fin anledning til både at lære nye kolleger at kende og gøre status i forhold til skolens strategiplan   

   ”Herning HF og VUC - på vej mod 2017”. 

 

   Den 6. november deltager skolens hf-lærere på en konference i Odense, hvor vi bidrager med 4    

   workshops: lektieinkluderende undervisning, asperger pædagogik, portfolie-evaluering samt hf-kreativ –   

   tværfaglig undervisning. Konferencen bidrager til dels inspiration udefra og dels profilering af skolens   

   særlige pædagogiske udviklingsresultater. Samme dag har TAP-gruppen og AVU-lærerne en  

  tilsvarende erfaringsudvekslingsdag sammen med Randers HF og VUC og TH. Langs HF og VUC. 

    

   Skolens har fået en forespørgsel fra regionen om, hvorvidt vi også fremadrettet    
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                     ønsker at have en repræsentant fra Region Midt i skolens bestyrelse. Vi finder det relevant, at 

                     regionen løbende qua bestyrelsesrepræsentanter har indsigt i ungdomsuddannelses- og VUC    

                     området og har derfor ønske om at regionen fortsat er repræsenteret i bestyrelsen.  

 

                    Bestyrelsen drøftede endvidere forårets mediesag om en censor på skolen, som ikke           

                    ønskede  at give hånd til kvinder. Sagen er efterfølgende indberettet til   

                    Ligebehandlingsnævnet, og der forventes en afgørelse i løbet af de næste 6 måneder.      

                    Nils Hedegaard ønskede en mere konsekvent holdning og afvisning af censorer med  

                    diskriminerende adfærd. Marianne Dose Hvid forklarede uddybende, at Ministeriet for   

                    Børn og Undervisning havde vurderet ytringen for ubetydende for eksaminationens   

                    forløb og at skolen ikke har lovhjemmel til at skride ind og afbryde en eksamen, der må        

                    formodes at foregå efter foreskrifterne. På denne baggrund samt  hensynet til at kunne     

                   afvikle elevernes eksamen planmæssigt i sommerterminen, havde skolens ledelse   

                   besluttet at gennemføre eksaminationen som planlagt. Eleverne havde samtidig fået at  

                   vide, at der var fri adgang til at klage over eksaminationsforløbet, hvis de på nogen  

                   måde under eksaminationsforløbet oplevede at blive miskrediteret. Skolen har   

                   efterfølgende ikke modtaget klager fra eleverne over eksamensafviklingen. Sagen gav   

                   anledning til en principiel drøftelse af skolens håndtering af lignende sager i fremtiden,  

                   bl.a skolens politik for mediehåndtering samt en mulig formulering af et kodeks for    

                   censorer på skolen i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. 

     

                   Orienteringen taget til efterretning 

       

4. Tilmeldingssituationen for skoleåret 2013/14. 

  

                    HF-2: Vi har igen i år haft en øget søgning til skolens hf-uddannelse. Dette kombineret                

                    med regeringens fastholdelse af et max klasseloft på gennemsnitlig 28 elever i alle nye      

                    1.hf-klasser har betydet oprettelsen af 8 nye klasser med i alt 226 elever. Lovgivningen   

                    muliggør, at 6 omgængere er optaget ud over max 28-loftet. I den nye HF-kreativ  

                    klasse er optaget 26 elever, og der er oprettet to lektielette klasser med 28 elever i hver   

                    klasse.  

                    I lighed med sidste år skal fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal   

                    gennemsnitlig klassekvotient på 28 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale  

                    fuldtidsuddannelser begrundes og godkendes af institutionens bestyrelse og attesteres   

                    af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om     

                    revision og tilskudskontrol.  Ledelsens dokumentation for fravigelse på klasseloftet        

                    samt plan for tildeling af ekstra lærerressourcer godkendes og underskrives   

                    af bestyrelsesformand og rektor, så fremt den gennemsnitlige klassekvotient er højere   

                    end 28 på tælledagen.                                                                               

                        

               Studenterkursus: Vi har i foråret intensiveret markedsføringen af SK markant grundet 

de seneste års vigende søgning. Desværre har tiltaget ikke haft den ønskede effekt, idet 

vi kun modtog 8 ansøgninger om optagelse. På denne baggrund besluttedes det ikke at 

oprette en ny studenterklasse. Af de 8 SK-ansøgere er 6 optaget på det 2-årige hf og 2 er 

henvist til øvrige SK-kurser. Det faldende søgemønster til studenterkurser gør sig 

gældende på landsplan.   

 

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen ca. 15 % over sidste års søgning. Vi har    
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                   nedlagt 1 hold på dagfladen og 3 hold på aftenfladen, mens et dansk-, biologi-, og        

                   kemihold til gengæld er dubleret på dagfladen. Skolen udbyder i år psykologi, dansk,  

                   religion og kemi som virtuel undervisning i samarbejde med VUC Holstebro og VUC  

                   Viborg- Skive. Der optages kursister løbende på disse forløb.   

                   I august måned er afviklet et turbo-matematik C forløb som opkvalificering til optag    

                   på Erhvervsakademi MidtVest.  

A-linjen: Ansøgningstallet til den nye 1.A, hvor 11 nye elever er optaget, har været 

særdeles tilfredsstilende.  I nuværende 2A går 8 elever. A-linjen er også i dette skoleår 

fuldt taksameterfinansieret på grundlag af en forsøgsbevilling fra 

Undervisningsministeriet.  

 

AVU: Der er en mindre fremgang i AVU- tilmeldingerne på nuværende tidspunkt, 

svarende til ca. 5 %. 

  

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

året. De hidtidige tal for OBU svarer fint til sidste års nuværende aktivitet. FVU havde 

fremgang i foråret, og denne ser ud til at blive fastholdt i efteråret. 

  

                    Indstilling: 

                    Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 ledelsens plan for tildeling af ekstra lærerressourcer godkendes. 

 

                    Tendensen fra sidste år med flere fuldtidskursister på både AVU og HF fortsætter.   

                    Fremgangen i FVU-aktiviteten forventes fastholdt på baggrund af samarbejdet med   

                    jobcentret i Herning samt flere eksterne virksomhedshold. Den meget ringe søgning til    

                    studenterkurset er et generelt fænomen på landsplan. Den gennemsnitlige klassekvotien    

                    på tælledagen er lige over de max 28, hvilket kræver ledelsens dokumentation for   

                    fravigelse af klasseloftet. 

      

                    Orienteringen taget til efterretning 

 

 

5.      Resultatlønskontrakt 2012-2013 

                   Beslutning om målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt 2012-2013 

Rektor har redegjort for og dokumenteret realiseringen af de angivne mål i   

                   kontrakten i dialog med bestyrelsesformanden. (bilag a)             

                   Bestyrelsesformanden forelægger rapporten samt evalueringen af målopfyldelsen til   

                   beslutning i bestyrelsen uden lederens tilstedeværelse. Graden af målopfyldelse svarer  

                   til udbetalingsprocenten.  
 
                     Indstilling: 

                   Bestyrelsesformanden indstiller, at 

 bestyrelsen på ovennævnte grundlag beslutter graden af målopfyldelse. 

 
                   Vedtaget som indstillet 

 
          Resultatlønskontrakt 2013-2014 
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                    Beslutning om indgåelse af resultatslønskontrakt 2013-2014 
                    Ministeriet for Børn og Undervisning har 27. juni 2013 udsendt ”Bemyndigelse til at indgå   
                      resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrig ledere”. (bilag b)  
                  Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for 

                    den enkelte bestyrelse. Den økonomiske ramme er opdelt i en basisramme og en   

                    ekstraramme. Det er bestyrelsen, der beslutter, om den vil benytte både basis- og  

                    ekstrarammen eller kun basisrammen. Forholdet mellem basisrammen og      

                    ekstrarammen er justeret en smule i forhold til tidligere. Dette skyldes, at ministeriet   

                    ønsker at inspirere til at bestyrelserne bruger resultatkontrakten til drage nytte af, at   

                    aftalebindingerne på lærernes arbejdstid er væk. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at     

                    indgå resultatkontrakt med øverste leder. 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. 

                      Formand har i dialog med rektor udformet udkast til indsatsområder   

                      og resultatmål inden for 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   

                      2013-2014 er baseret på implementering af skolens prioriterede fokusområder i   

                      skoleåret. (bilag c) 
 

                        Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at 

 bestyrelsen på ovennævnte grundlag indgår resultatslønskontrakt for skoleåret 

2013/14 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 2013/14 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 
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Ledelsen indstiller, at 

 punktet vedtages som forelagt 

 

                            Vedtaget som indstillet 

                            Bestyrelsen ønskede fremadrettet færre resultatmål, færre delmål og en højere   

                            grad af kvantificerbare mål.  

 

6.          Allonge til huslejekontrakt               

                    Skolen har nu modtaget en underskreven allonge til den gældende huslejekontrakt med 

                    Herning Kommune. Allongen muliggør en 30-årig uopsigelig lejeaftale og sikrer   

                    således skolen mulighed for på et tidsmæssigt langsigtet økonomisk grundlag  

                    at bringe bygningsmassen i den ønskede stand for egne midler. Skolen har et ønske om                

                    at kunne realisere en tiltrængt om- og nybygning af den store pavillon. Herudover har   

                    vi behov for yderligere 3-4 undervisningslokaler, gerne i sammenhæng med de                   

                    eksisterende bygninger. I indeværende skoleår har vi lejet 4 lokaler på VIA, hvilket    

                    ikke er optimalt, da både lærere og kursister føler sig ekskluderet fra    

                    skolehelheden.   

 
                    I følge budgetvejledningen må skolen for at kunne indgå en uopsigelig lejeaftale over 30 år     

                      højst binde sig til en forpligtelse på 30 mio.kr. Hvis forpligtelsen er større kræves       

                      Finansudvalgets tilslutning. BDO har kigget huslejeaftalen igennem og vurderer ikke, at  

                      lejeaftalen skal godkendes hos Finansudvalget, da den samlede forpligtigelse er under   

                      grænseværdien på de 30 mio. kr. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at 

 Skolen tiltræder den foreliggende allonge 

 

                      Vedtaget som indstillet 

 

                      Christian Aagaard opfordrede til, at det kommende byggeri blev både   

                      kvalitetsmæssigt holdbart, fremtidssikret og æstetisk flot ud fra betragtningen om en   

                      langsigtet investering. Herning Kommune vil også fremadrettet være ejer af hele   

                      bygningsmassen, men skolen er via lejeaftalen sikret lejevilkår, som muliggør  

                      skolens egenfinansiering af langsigtede bygningsinvesteringer. Ledelsen har  

                      indhentet inspiration fra andre VUC-centre om det kommende byggeprojekt.   

 

7.         Orientering om finanslovsforslag for 2014 

 

  Regeringens forslag til finanslov for 2014 indeholder en række nye initiativer, ligesom    

  tidligere iværksatte tiltag videreføres. Heriblandt omstillingsreserven,   

  dispositionsbegrænsning 2013, permanentgørelsen af særlige forløb, og budgetloven, 

                     som kort omtales herunder. 

                     Der er på finansloven for 2011 og frem etableret en omstillingsreserve på 2 % til    

                     omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. På finanslovsforlaget for 2014 

er omstillingsreserven videreført således, at den nu løber frem til og med 2017. I 

efteråret 2013 vil der blive taget stilling til, hvordan omstillingsreserven for 2014 skal 

udmøntes. 
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Der gennemføres i 2013 en dispositionsbegrænsning, da der med OK13 forventes en 

lavere offentlig lønudvikling end forudsat ved udarbejdelsen af Finansloven for 2013. 

Dispositionsbegrænsningens størrelse er endnu ukendt. 

I forbindelse med OK13-lovindgrebet blev der afsat midler til kompetenceudvikling, 

hvilket betyder en stigning af undervisningstaxametrene på avu, fvu og 

ordblindeundervisning på 0,4 % i 2014. 

                     Til finansiering af permanentgørelse af særlige forløb for unge med nedsat psykisk 

funktionsevne nedsættes undervisningstaxameteret i 2014 med 0,04 %. 

Undervisningstaxameteret reduceres ligeledes i 2015, 2016 og 2017. 

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

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

Finansministeren skal to gange årligt følge op på den samlede overholdelse af 

udgiftsloftet på baggrund af de enkelte ministeriers indberetninger. Såfremt der er 

udsigt til en overskridelse af det statslige udgiftsloft har ministeren pligt til at 

gennemføre tiltag, som imødegår overskridelsen for eksempel i form af en 

dispositionsbegrænsning. 

 

Undervisningstaxameteret er desuden nedsat på grund af øgede centrale udgifter til 

skriftlig censur. 

Der er indarbejdet generel pris- og lønregulering med 0,5 %, og bygningstakster er 

med udgangspunkt i anlægsindekset opregnet med 0,9 %. 

Oversigten nedenfor viser det samlede taxameter pr. årselev inkl. bygningstaxameter 

til skolens uddannelser i 2013 sammenholdt med finanslovsforslaget for 2014. 

 

 

  FL 2013 FFL 2014 Ændring 

SK 111.750 110.140 -1,44% 

HF2 83.120 81.710 -1,70% 

Hfe 83.720 82.260 -1,74% 

AVU 70.515 69.390 -1,60% 

FVU 86.490 85.130 -1,57% 

OBU 304.360 302.180 -0,72% 

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. 

 

                      Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 8.        Aktuel økonomi. 
 

                      Aktiviteten har i 2013 udviklet sig positivt, samtidig er vedligeholdelsesudgifterne              

                      væsentlig mindre end budgetteret, hvilket resulterer i en væsentlig forøgelse af det  
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                   forventede resultat for 2013. 

 

Budgetteret overskud 2013 1.163.000 kr. 

Forventet stigning i undervisningstilskud 2.965.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige indtægter 300.000 kr. 

Forventet stigning i lønudgifter -58.000 kr. 

Forventet fald i vedligeholdelsesudgifter 4.417.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige omkostninger -298.000 kr. 

Forventet overskud 2013 8.489.000 kr. 

 

Aktivitet 

 

 Budgetteret Forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 3.427.530 3.673.300 245.770 7,2 % 

FVU 2.013.810 2.810.114 796.304 39,5 % 

AVU 5.910.520 6.424.005 513.485 8,7 % 

HFe 10.374.480 12.613.829 2.239.349 21.6 % 

HF2 23.339.461 24.394.401 1.054.940 4,5 % 

SK 5.388.435 3.381.495 -2.006.940 -37,2 % 

Deltagerbetaling 630.000 752.000 122.000 19,4 % 

I alt 51.084.236 54.049.144 2.964.908 5,8 % 

 

Som det ses af ovenstående tabel, forventes undervisningstilskuddet at blive 5,8 % 

bedre end budgetteret, samtidig forventes lønomkostningerne være på niveau med 

budgettet. 

 

Der bliver i 2013 realiseret væsentlig færre omkostninger til vedligeholdelse end 

budgetteret, da de større vedligeholdelsesprojekter har afventet fornyelsen af 

huslejekontrakten. 

 

Stigningen i øvrige indtægter består af taxameter vedrørende introkurser, akutjob-

præmie, indtjening i forbindelse med indberetning for driftsoverenskomstparter, 

regulering af ikke-aktivitetsafhængige tilskud samt salg af bøger, møbler mv., 

 

Øvrige omkostninger forventes at stige lidt primært på grund af leje af lokaler hos 

VIA, indkøb af møbler til lærerværelset samt en generel prisstigning på 

forbrugsafgifter. Stigningen reduceres dog, idet den budgetterede omkostning til 

selvforsikring i 1. halvår ikke er anvendt. 

 

 Likviditet: 

 Den likvide beholdning, der pr. 10. september 2013 udgør 47.506.278 kr. er placeret i    

 henhold til bilag d). 

   

 Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 at anbringelsen af den likvide beholdning godkendes 
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                       Orientering blev taget til efterretning og anbringelsen af den likvide beholdning jf.   

                       bilag d) blev godkendt. 

 

9.          Eventuelt. 

             Intet 

 

 

 

 

Ole Mynster Herold                                                                      Willy Grøn    

formand                                         elevrådsrepræsentant                         næstformand 

 

 

 

Nils Hedegaard       Torben Henriksen  Ulla Diderichsen 

 

 

 

Christian Aagaard                                                                          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 

 


