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Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC 

 

                                         Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 

 

 

I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra 

ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer, Per Frank Kristensen, Dorte Wille og Anne 

Vandsø Madsen. 

 

Afbud fra: Willy Grøn, Bjarne Frits Pedersen, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen, Niels 

Hedegaard, Lasse Rodal. 

 

Mødet indledtes med, at Ole Herold bød velkommen til uddannelseschef Dorte Wille 

 

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. 

                       

 Anne Vandsø takkede Per Frank Kristensen for sin indsats som administrationschef     

 og glædede sig over, at samarbejdet kunne fortsætte, da Per bliver på skolen som   

 underviser. Tom Ebbe Jacobsen er ansat en ny økonomi- og administrationschef pr. 6.    

 januar 2014. Skolen har modtaget 34 kvalificerede ansøgninger, hvoraf 6 var udvalgt 

til  samtale. Tom Ebbe Jacobsen kommer fra en stilling som direktør for  

Studenterhusfonden på Aarhus Universitet. 

                      Endvidere er der pr. 1. november ansat en AC-medarbejder, idet rektors sekretær   
                         har ønsket at gå på pension. 

 
 Den nye kontanthjælpsreform, som træder i kraft pr. januar 2014, betyder at  
 kontanthjælpen i sin nuværende form afskaffes og erstattets af uddannelseshjælp       
 til alle unge under 30 år uden erhverskompetencegivende uddannelse. 

                         Uddannelseshjælpen er på niveau med SU, og alle unge under 30 år uden                                     
                         erhvervskompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg.  

 
Reformen opererer med tre kategorier: 1) de åbenbart uddannelsesparate, som skal 
starte på en uddannelse hurtigst muligt, 2)unge, som vurderes uddannelsesparate i 
løbet at et år og 3) unge, som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte 
på en uddannelse.  
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                        Vi forventer, at uddannelsespålægget vil føre til en øget søgning til VUC.   
                        Skolen indgår i en tæt dialog med UU, produktionsskoler og jobcentrene i Herning,            
                        Ikast/Brande om udviklingen af fleksible, kompetencegivende forløb for de to  
                        grupper – åbenbart uddannelsesparate og uddannelsesparate inden for et år. 
 

Erhvervsskolereformen, som træder i kraft august 2014 betyder øgede adgangskrav 
med minimum karakteren 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende 
prøver.  Der vil forventeligt blive brug for længerevarende og korte 
opkvalificeringsforløb i dansk og matematik på 9. kl. niveau.  
 
VUC’s tilsynspligt i forhold til driftsoverenskomsttagerne indskærpes og ligeledes 
Ministeriets tilsyn med, hvordan VUC’erne løser denne opgave.   
De nye krav har ført til en tættere opfølgning af driftsoverenskomsttagernes 
aktivitet – primært AOF, hvis aktivitet er vokset betydeligt de senere år. Det har ført 
til skærpet kontrol af timetal og lærerkvalifikationer og korrekt registrering af 
rekvirenter. VUC er pålagt at udføre uvarslede tilsynsbesøg. 
Driftsoverenskomstpartnere er orienterede på Uddannelsesudvalgsmødet den 13. 
november. 
 
Undervisningsministeriet har udsendt ny vejledning om ordblindeundervisning, hvor  
kravene til hvem, der kan modtage undervisning, indholdet i 
ordblindundervisningen og diverse administrative vejledninger er skærpede. I 
forhold til praksis hos både hos os og skolens udbydere er der tale om en stramning.  

                        Det præciseres nu, at selv om hensynstagende specialundervisning kan indgå i         
                        ordblindeundervisningen, så er dens omfang begrænset og skal planlægges   
                        individuelt for den enkelte deltager. Den nye vejledning får konsekvenser for vores   
                        planlægning. 
 
                        Skolen har haft et varslet besøg fra arbejdstilsynet, som var fokuseret på emnerne   
                        trusler/trusler om vold, mobning og det psykiske arbejdsmiljø. Udover ledelsen  
                        deltog skolens arbejdsmiljørepræsentant fra HF i samtalen. AMO har udarbejdet en  
                        opfølgning på kritikpunkterne fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra marts    
                        2013 og er i særlig grad opmærksom på den usikkerhed, den nye GL  
                        arbejdstidsaftale har medført. Skolen har valgt ikke at kræve tilstedeværelse,   
                        hvilket betyder, at lærerne skal registrere den arbejdstid de bruger på skolen og  
                        derhjemme til forberedelse. Ledelsen følger op på den enkelte lærers  
                        tidsregistrering hver måned og drøfter det konkrete tidsforbrug. Implementeringen  
                        af de nye arbejdstidsregler og paradigmeskiftet fra akkorder til konkret   
                        arbejdstidsforbrug er en lang proces, som i øjeblikket foregår på alle gymnasier.  
 
                         Der er nedsat et byggeinspirationsudvalg, som har defineret krav og behov til den               

                      kommende tilbygning. Elever og kursister har bidraget med deres ønsker, og 3   

                      arkitektfirmaer er inviteret til deltagelse i en arkitektkonkurrence. Forslagene  

                      præsenteres i uge 51. Vi er i dialog med kommunen om en sammenlægning af     

                      matrikelnumre og en eventuel godkendelse af en revideret lokalplan. 

 

                      Skolens hf-afdeling deltog den 6. november i en HF-konference i Odense, hvor vi      
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                      bidrog med workshops i aspergerpædagogik, lektieinkluderende undervisning og   

                      entreprenørship/innovation i hf-kreativ. Samme dag afholdt AVU-afdelingen og TAP-      

                      gruppen en fælles erfaringsudvekslingsdag på Randers HF&VUC sammen med TH      

                      Langs HF&VUC og Randers HF&VUC. 

  

                      Den 15. november afholdt skolen ”En anderledes skoledag”, hvor 2. års hf-erne og   

                      AVU-hold dystede om at producere det produkt, som på bedste vis præsenterer, hvad  

                      Herning HF & VUC står for. En dag med masser af energi og kreativitet - og en god       

                      måde at få italesat skolens værdier på, både internt og eksternt. 

  

                      Der er afholdt to meget vellykkede fællesarrangementer med kunstneren Nadia   

                      Plesner. Et samarbejde med Herning Gymnasium, som er iværksat på Ole Herolds            

                      initiativ. 

 

                      Skolen planlægger en personalestudietur i sepember 2014 for alle ansatte.  

 

                      Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

Vedtaget som indstillet 

 

 

        4. VUC udbud for skoleåret 2014/15. 
Udbudsplanen for skoleåret 2014/15 er på HF-enkeltfag en videreførelse af 

udbudsplanen for skoleåret 2013/14 med korrektioner for fag, der ikke har kunnet 

oprettes i skoleåret 2013/14: dansk C om efteråret, engelsk C og psykologi C om 

aftenen. For at kompensere for muligheden for matematik A på restpladser på 

studenterkursus tilbyder vi  matematik på A-niveau om aftenen.  

En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. I bilag a) ses en oversigt over 

det planlagte udbud.  

Samarbejdet med Holstebro VUC og Viborg VUC om et fælles virtuelt HF-

enkeltfagsudbud udbygges i det kommende skoleår. Vi udbyder fortsat virtuelt dansk 

A, psykologi B, religion C og kemi C. Virtuelt HF har betydet, at vi kan formidle 

undervisning i fag, der ellers ikke kunne oprettes på grund af for få tilmeldte. 

Fra januar 2014 udbydes en enkeltfagspakke i psykologi C, matematik C og dansk C 

målrettet uddannelsesparate unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi 

forventer at udbyde en tilsvarende pakke fra januar 2015. 

 

 

                      Udbuddet på AVU er planlagt med udgangspunkt i de fag, som blev etableret i dette   

                      skoleår. Derudover udbydes et halvårsforløb i dansk og matematik på G-niveau   

                      kombineret med engelsk på basisniveau. Formålet med dette forløb er at klargøre   

                      kursister til optagelse på EUD. Endvidere udbydes et FED-hold i dansk som   

                      andetsprog. Med uændret søgning vil dette betyde, at vi så opretter et hold mindre i   

                      dansk på FED niveau. I Ikast udbydes stadig IT-undervisning. 

                      På ordblindeområdet kan vi ikke længere tilbyde engelsk for ordblinde, efter at   

                      ministeriet har strammet betingelserne.  Øvrig aktivitet forventes at fortsætte uændret. 

                      FVU har haft en kraftig stigning i år, og vores udbud modsvarer den realiserede              
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                      aktivitet. 

 

                      Med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft pr. januar 2014 forventes en øget  

                      aktivitet generelt på VUC-området, idet alle unge under 30 år uden en   

                      ungdomsuddannelse tildeles et uddannelsespålæg.   

                      Vi er i tæt dialog med relevante samarbejdspartnere om udviklingen af sådanne              

                      forløb. Ligeledes vil erhvervsskolereformen, som træder i kraft fra august 2014   

                      sandsynligvis betyde en øget søgning fra de unge, som ikke lever op til de indførte    

                      adgangskrav på EUD-uddannelserne (minimum 2 i dansk og matematik fra                

                      folkeskolens afgangsprøve). AVU-afdelingen vil i foråret udvikle relevante, fleksible                 

                      forløb for denne målgruppe i samarbejde med bl.a. UU og erhvervsuddannelserne. 

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

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 udbudsplanen for kursusåret 2014/15 godkendes 

Godkendt som indstillet 

 

5. Budgetforslag for 2014. 

 

Aktivitet 

Aktivitetsforudsætningerne i årskursister anvendt til budgettet for 2014 er: 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HF2 325,11 330,51 360,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 

SK 48,55 52,32 32,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hfe 163,67 158,65 191,50 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 

AVU 108,48 112,02 110,00 112,00 109,92 108,72 109,92 108,35 

FVU 27,26 24,70 34,00 30,00 34,03 33,66 34,03 33,54 

OBU 16,44 12,61 12,50 13,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Total 689,51 690,81 740,00 728,00 722,95 721,38 722,95 720,89 

 

 

Antallet af årskursister i 2014 er baseret på en vurdering foretaget af ledelsen om en 

stort set uændret aktivitet. Der forventes dog en svag nedgang på HF enkeltfag som 

følge af de nye su-regler. Denne nedgang forventes delvist kompenseret af en øget 

aktivitet som følge af kontanthjælpsreformen pr. januar 2014.    

 

Antallet af årskursister 2015-2018 er baseret på en fremskrivning af det forventede 

antal årskursister i 2013 kombineret med en vurdering foretaget af ledelsen. 

Fremskrivninger er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks forventninger 

til udviklingen i antallet af 16-årige i Herning Kommune. Ifølge Danmarks Statistik 

forventes antallet af 16-årige i Herning Kommune at falde med 1,4 % fra 2013 til 

2018. Herefter bliver faldet en del større, 4,5% fra 2018 til 2020. 

 

 

                      Løn og lønrelaterede omkostninger 

Lønnen udgør med 74 % af de samlede omkostninger langt den største udgift. 
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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: 

  

2014 2013 

i alt 

HF2 

Hfe 

SK 

AVU 

FVU 

OBU Forventet Budget 

Undervisningsmidler 1.500.000 1.125.000 375.000 978.000
1
 1.500.000 

Kursistaktiviteter 320.000 240.000 80.000 258.000 300.000 

COPY-dan mv. 245.000 183.750 61.250 240.000 240.000 

Censur og øvrige eksterne 1.175.000 1.175.000 0 1.376.000
2
 1.000.000 

Undervisning på Teko 625.000 625.000 0 404.000 250.000 

Kurser, befordring mv. 750.000 487.500 262.500 807.000 700.000 

  4.615.000 3.836.250 778.750 4.063.000 3.990.000 
1) Fagkoordinatorernes budgetter følger skoleåret, derfor afhænger det enkelte års omkostninger til 

undervisningsmidler i høj grad af, hvornår fagkoordinatorerne foretager deres indkøb. 

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

foredragsholdere, vikarer og tilsyn pædagogikum mv. 

 

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 undervisning på Teko i 2014, da der i 2014 

budgetteres med 2 klasser for hele året. 

 

 

Bygningsdrift 

Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: 

  
Budget 

2014 

Forventet 

2013 

Budget 

2013 

Rengøring, forbrug, øvrig drift 1.912.000 1.936.000 1.550.000 

Husleje og ejendomsskat 866.000 893.000 695.000 

Vedligeholdelse 4.685.000 1.192.000 5.690.000 

Statens selvforsikring 500.000 126.000 500.000 

  7.963.000 4.147.000 8.435.000 
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Grundet prisstigninger på varme forventes omkostningerne til energi og forsyning at 

blive noget større end budgetteret,  

 

Husleje og ejendomsskat er budgetteret ud fra den konkrete husleje og ejendomsskat. 

Det vurderes forsat at være behov for leje af ekstra lokaler i 2014. 

 

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 0,67 % 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 26.169 1.037 11.339 6.675 2.437 4.042 51.699 

Pædagogikum 864      864 

Projekttilskud 1.737      1.737 

Deltagerbetaling   560 140   700 

Øvrige indtægter       56 

Løn, undervisning -20.508 -1.508 -8.143 -8.456 -2.819 -4.385 -45.819 

Omkostninger, 

pædagogikum -2.514      -2.514 

Andre direkte 

udgifter -2.608 -192 -1.036 -421 -140 -218 -4.615 

DB undervisning 3.140 -663 2.720 -2.062 -522 -561 2.108 

        

Bygningstaxameter 3.453 380 1.653 1.088 359 310 7.243 

Fællestaxameter 3.233 368 1.884 1.173 329 228 7.215 

        

Tilskud, ikke 

aktivitetsafhængige         

Administration     150 150 300 

Uddannelsestilskud 60  100 100   260 

Grundtilskud       750 

Arealtilskud       1.335 

Regionalt 

undervisningstilskud       3.000 

DB regnskab 9.886 85 6.357 299 316 127 22.211 

 

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 
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Fællesområdet 

Bygnings- og fællestaxameter samt ikke 

aktivitetsafhængige tilskud 20.103.000 

Markedsføring -410.000 

Ledelse og administration -10.063.000 

Vedligeholdelse -4.685.000 

Øvrig bygningsdrift -5.791.000 

Bidrag -846.000 

 

Fællesområdet forventes at bidrage negativt til resultatet for 2014 grundet de store 

omkostninger til vedligeholdelse. 

 

 

Budgetteret resultat 

DB undervisning 2.108.000 

Bidrag fællesområdet -846.000 

Renter 355.000 

Resultat 1.617.000 

 

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

resultat for 2014 på 1.617 tkr. dette til trods for, at der også i 2014 forventes store 

omkostninger til vedligeholdelse. 

 

Vedlagte bilag viser resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget. 

 

 

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 2014-2018: 

tkr. 2014 2015 2016 2017 2018 

Driftsindtægter 75.159 73.471 71.962 70.811 70.565 

Undervisningens 

gennemførelse -52.948 -52.047 -52.397 -52.623 -52.850 

Markedsføring -410 -410 -410 -410 -410 

Ledelse og 

administration -10.063 -9.767 -9.794 -9.821 -9.849 

Bygningsdrift -10.476 -13.268 -9.725 -8.776 -8.672 

Renter 355 200 200 200 200 

Driftsresultat 1.617 -1.821 -164 -619 -1.016 
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De kommende år vil være præget af et fald i taxametrene, hvilket i 2014 betyder en 

reduktion i de budgetterede driftsindtægter på 1.139 tkr.  

 

Samtidig forventes den udskudte vedligeholdelse realiseret i 2014 og 2015, hvorefter 

vedligeholdelsesefterslæbet forventes at være indhentet. Årene fremover vil dog være 

præget af store afskrivninger idet nybyggeri ved lejede lokaler afskrives over blot 10 

år mod 30 år normalt. Dette resulterer i en merafskrivning på 1.111 tkr. i 2015 og 

1.667 tkr. i 2016 og frem. 

 

Når man tager højde for, at der budgetteres med store vedligeholdelsesomkostninger 

samt høje afskrivninger ser økonomien for de kommende år fornuftig ud. Med de 

faldende taxametre er det dog forsat nødvendigt at være omkostningsbevidste. 

 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at 

 Budgetforslaget for 2014 vedtages som forelagt. 

 

Vedtaget som indstillet 

 

 

6. Aktuel økonomi. 

 

Der forventes et resultat på omkring 8,6 mio. kr.  

 

 

Likviditet: 

Institutionens samlede likvide beholdning udgør 41.770.208 kr. pr. 5.11.2013. 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

                      Orienteringen taget til efterretning 

 

 

 

 

7.  Eventuelt. 

                    Næste møde ændres fra den 25. marts til den 18. marts 2014 

                    Både Ole Mynster Herold, Christian Aagaard og Jonna Jensen er indstillede på i givet   

                    fald at fortsætte i skolens bestyrelse ved udpegningen af ny bestyrelse pr. 1. maj 2014.  
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Ole Mynster Herold                            Torben Henriksen                             Willy Grøn    

formand                                                                                                                    næstformand 

 

 

 

Nils Hedegaard  Christian Aagaard                Ulla Diderichsen 

 

 

 

                                                 Lasse Rodal                                       Dorte Wille                                             

Jonna Jensen 

                                                                elevrådsrepræsentant                   Uddannelseschef HF 

 

 

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 

    

 

  


