
 

1 
 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 16. september 2014  

 

Tilstede: Ole Mynster Herold, Henriette Slebsager, Kenneth Mikkelsen, Steen Jonassen, 

 Christian Aagaard, Bjarne Pedersen, Anny Overgaard, Susanne D. Nielsen  

 

 Ledelse: 

 Anne Vandsø Madsen, rektor 

 Dorte Wille, uddannelseschef HF 

 Kenneth Holm, uddannelseschef AVU 

 Tom Ebbe Jakobsen, økonomi- og administrationschef 

 

Afbud Tilde Bork, Marianne Dose Hvid, uddannelseschef HF 

 

 

Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af bestyrelse og 

ledelse 

Henriette Slebsager (Erhvervs Akademi MidtVest) blev budt velkommen i 

bestyrelsen for Herning HF & VUC 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni blev godkendt og underskrevet. 

 

Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

Uddannelsesleder Sten Jensen Muff, leder af pædagoguddannelsen i Ikast har 

sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. 

 

Pkt. 4 Siden sidst – orientering ved rektor 

Skolen har haft en god studiestart med øget elevaktivitet og ansættelse af 8,3 

nye årsværk på hf. 6,7 årsværk har forladt skolen, heraf 4 årsvikariater på AVU.   

Den 29. august fejrede skolen 25 års jubilæum, og både receptionen for 

medarbejdere og gæster samt den efterfølgende open air koncert var meget 

vellykket. Borgmester Lars Krarup fik officielt byggeriet igangsat med det første 

spadestik den 10. september. Begge arrangementer fik en flot medieomtale.  

 

Ca. 80 medarbejdere deltager i personalestudieturen til Istanbul den 26. 

september, hvor vi bl.a. skal besøge et gymnasium.  

 

Kantinen har opsagt sin forpagtning pr. 1. januar 2015, og skolen vil fremover 

integrere kantinedriften i skolens øvrige drift. Der er mange lignende institutioner, 

som har positive erfaringer med egen kantinedrift, og vi vurderer at det både 

økonomisk og brugermæssigt er en stor fordel. 

Dagbladet Information har bragt et par meget kritiske artikler om HF & VUC’s 

forvaltning af den statslige tilskudsordning. Kritikken lyder, at skolerne 
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uretmæssigt henter taxameterpenge ved ikke at være tilstrækkeligt konsekvente 

med at bortvise elever med højt fravær. 

En journalist fra Information har efterfølgende bedt om aktindsigt i alle VUC 

centrenes fraværsstatistikker i 2013 /2012 / 2011. Vi har gennem VUC 

lederforening haft en jurist til at se på, hvilke statistikker det er muligt at 

udtrække som sikrer elevernes retssikkerhed. For skolen er omdrejningspunktet 

gennemførsel med gode resultater for alle elever, også de, der af forskellige 

grunde har et højt fravær, hvilket vi håndterer med både en synlig fraværspolitik 

og en understøttende fastholdelsesindsats. 

 

Vi afventer regeringens eventuelle udspil til optagelseskrav på gymnasier og hf.   

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 Beslutning 

Bestyrelsen var enig i synspunktet om varsomhed med udlevering af fraværstal 

på personniveau og anbefalede at skolen var på forkant med sit medieberedskab 

til imødegåelse af fremtidige kritiske artikler.   

                   Orienteringen taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 5 Tilmeldingssituationen i skoleåret 2014/15. 

HF-2: Vi har igen i år haft en stor 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 

228 elever. Hf uddannelserne i Region Midt har generelt haft en tilbagegang i 

ansøgere på 16%, så skolens optag må betegnes som særdeles tilfredsstillende.  

Lovgivningen muliggør, at 7 elever er optaget ud over max 28-loftet. I den nye 

HF-kreativ klasse er optaget 29 elever, og der er oprettet en lektielet klasser med 

29 elever. Engelsk a klassen har i år haft usædvanligt mange ansøgere, og vi har 

måttet henvise ansøgere til øvrige hf-klasser. 

                   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.  

 

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen ca. 16 % over sidste års søgning, som i 

forvejen var høj. Vi har nedlagt 2 hold på aftenfladen (matematik a og engelsk b) 

og dubleret et engelsk cb samt mediefagshold på dagfladen. Der er 123 kursister 

tilmeldt skolens virtuelle udbud af psykologi, dansk, religion og kemi, som 

optager kursister løbende frem til 31. januar 2015. 
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I juli/august måned er afviklet et turbo-matematik C forløb som kvalificering til 

optag på Erhvervsakademi MidtVest med 19 kursister. 

A-linjen: Ansøgningstallet til den nye 1.A, hvor 12 nye elever er optaget, har 

været særdeles tilfredsstilende. I nuværende 2A går 8 elever på A-linjen. I dette 

skoleår er 1A fuldt taksameterfinansieret på grundlag af permanentgørelsen med 

virkning fra august 2014. 2A finansieres stadigvæk af forsøgsbevilling fra 

Undervisningsministeriet. 

AVU: Der er en mindre tilbagegang i AVU- tilmeldingerne på nuværende 

tidspunkt, svarende til ca. 4 %. 

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. 

Den nuværende FVU aktivitet er væsentligt lavere end sidste år. Jobcenterholdene 

har pt. ikke de forventede kursister.  

 

 Indstilling: 

                   Ledelsen indstiller, at 

 Punktet tages til orientering 

 Bestyrelsesformanden bemyndiges til godkendelse af ledelsens plan for 

fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal gennemsnitlig 

klassekvotient på 28 elever. 

                   Beslutning 

 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende ledelsens plan for 

fravigelse af tilskudsbetingelsen. 

 

Pkt. 6 Byggeri  

Byggeriet er påbegyndt og på trods af en del ekstra jordarbejde (bortskaffelse af 

jord oplagret dengang skolen blev bygget i 1962 – 1964) forventes 

byggeperioden fastholdt med overtagelse af bygningen den 4. maj 2015. 

 

Der indhentes p.t. tilbud fra Nykredit og LR (via Ringkøbing Landbobank) på 

optagelse af realkreditlån indenfor ca. 50% af byggesummen. 

 

Sammen med revisor drøftes investering af likvider med Nykredit og Ringkøbing 

Landbobank. Ledelsens politik er at være yderst forsigtig og derfor arbejdes der 

på at kun det optagne kreditforeningslån modsvares af obligationsinvestering i 

samme papirer som lånet.  Øvrige likvide midler investeres kontant i flere 

forskellige pengeinstitutter, idet der i hvert pengeinstitut maksimalt må investeres 

hvad der svarer til 100.000 euro / ca. kr. 750.000. De likvide midler der skal 

placeres investeres kun i danske pengeinstitutter. 

 

Indstilling 
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Ledelsen indstiller at, 

 Der arbejdes videre med optagelse af realkredit lån som vedtaget på 

bestyrelsesmødet i juni måned, og der opstilles en sikker 

investeringsplan.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 

 

 

Pkt. 7 Resultatlønskontrakt 2013-2014 

Beslutning om målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt 2013-2014 

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

kontrakten i dialog med bestyrelsesformanden. Der er udarbejdet en rapport med 

dokumentationsbilag, som beskriver målopfyldelsesgraden (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. 

Beslutning 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og de opnåede resultater og 

bemyndigede bestyrelsesformanden til at underskrive rapporten med den 

opstillede målopfyldelsesgrad. 

 

Pkt.  8 Resultatlønskontrakt 2014-2015 

Beslutning om indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2014-2015. 

Undervisningsministeriet har i brev af 27. juni 2013 udsendt ”Bemyndigelse til at 

indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrig ledere”.  

 

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for den 

enkelte bestyrelse. Den økonomiske ramme er opdelt i en basisramme 

(maksimalt kr. 80.000) og en ekstraramme (kr. 60.000). Ekstrarammen skal 

indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer, herunder 

indsats mod frafald samt mere lærertid sammen med eleverne. Det er 

bestyrelsen, der beslutter, om den vil benytte både basis- og ekstrarammen eller 

kun basisrammen. Forholdet mellem basisrammen og ekstrarammen er uændret i 

2014/2015 i forhold til 2013/2014, men niveauet på Herning HF & VUC er ændret 

som følge af et højere antal årselever. 

Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med øverste leder. 

Bestyrelsen er ved samme lejlighed bemyndiget til at udbetale engangsvederlag 
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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. 

Bestyrelsesformanden 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 2014-2015 er baseret på implementering af skolens 

prioriterede fokusområder.  

 

Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at 

 bestyrelsen på ovennævnte grundlag indgår resultatlønskontrakt for 

skoleåret 2014/15 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 

2014/15 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 

Ledelsen indstiller, at  

 Punktet vedtages som forelagt 

 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Bestyrelsen ønskede en evalueringsdialog om kontraktens fremdrift efter den 

pædagogiske dag i januar 2015. Denne dialog sker på grundlag af rektors 
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mundtlige redegørelse på bestyrelsesmødet i marts 2015. Endvidere ønskede 

bestyrelsen et større fokus på skolens fremtidssikring af it-platforme samt 

vedligeholdelsesplan for nybygningen indarbejdet i kontrakten.       

                   Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til med disse tilføjelser at      

                   indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2014/15. 

 

 

 

Pkt. 9 Aktuel økonomi 

Med udgangspunkt i realiseret regnskab i første halvår 2014 kan der opstilles 

følgende oversigt: 

 

 Realiseret Budget Afvigelse  
Opr 

budget 
Korr 

budget  Årsregnskab 

 01.01. - 30.06. 2014  2014  2013 2012 

          

Taxametertilskud         45.327         43.315           2.012          72.666         77.992          75.835         71.070  

Øvrige indtægter           1.726              940              786            1.793           2.742            2.583           3.807  

Deltagerbetaling              540              167              373               700           1.074               759              692  

Omsætning         47.593         44.422           3.171          75.159         81.808          79.177         75.569  

          

Personaleomkostninger         30.553         27.940           2.613          57.370         60.477          56.208         53.012  

Driftsomkostninger           6.453           5.991              462          16.226         16.927          13.502         19.089  

Omkostninger i alt         37.006         33.931           3.075          73.596         77.404          69.710         72.101  

          

Indtjeningsbidrag         10.587         10.491                96            1.563           4.404            9.467           3.468  

Afskrivninger             -152             -150                 -2              -301             -303              -300             -289  

Finansielle poster             -142             -140                 -2               355              352               391              470  

Periodens resultat         10.293         10.201                92            1.617           4.453            9.558           3.649  

 

 

Det skal bemærkes at udgifter ført under bygningsvedligehold  

(driftsomkostninger) kan blive ændret fra driftsomkostning til afskrivning. En 

ændring vil betyde at udgiften til driftsomkostninger i 2014 nedsættes og at 

overskuddet dermed forøges.  Omkostningen vil så i givet fald belaste kommende 

års resultater. 

 

I forhold til det oprindelige budget er der i det korrigerede budget følgende  

afvigelser: 

 

På taxametertilskuddet er der en positiv afvigelse på t.kr. 5.326 der er 

fremkommet således: 
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 årskursister  Regulering 

 budget Reguleret Forventet  t.kr. 

Taxameter tilskud      

OBU 13 0 13  -99 

FVU 30 5 35  349 

AVU 112 -4 108  90 

Hfe 175 56 231  3.906 

HF2 390 -1 389  401 

SK 8 -2 6  -245 

Fælles- of bygningstaxameter  544 

Brobygning og introkurser  80 

Avance, driftsoverenskomstparter  300 

Regulering af budget  5.326 

                   

 

                   Indstilling 

Ledelsen indstiller, at  

 Økonomiorienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Bestyrelsen tog økonomiorienteringen til efterretning 

 

 

Pkt. 10 Orientering om finanslovsforslag for 2015 

Det den 26. august 2014 fremlagte forslag til finanslov for 2015 indeholder en 

række nye initiativer, heriblandt omlægning af pædagogikum-tilskud, indførelse af 

et socialt taxameter og øget geografisk tilskud, som kort omtales herunder. 

Udgifterne til pædagogikumkandidater har hidtil været dækket halvt af 

undervisningstaxameteret og halvt af pædagogikumtaxameteret. Regeringen 

foreslår i FFL15, at det fremover kun er de skoler, der uddanner 

pædagogikumkandidater, der modtager tilskud til dette arbejde. Dette betyder at 

undervisningstaxameteret reduceres med 1 %, mens pædagogikumtaxameteret 

forhøjes med 100 %. 

 

  FL 2014 FFL 2015 Ændring 

Pædagogikum 146.500 296.000 102,05% 

 

Det indføres et socialt taxameter til gymnasiale uddannelser. Det sociale 
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taxameter skal give skoler med mange socialt udfordrede og hermed 

frafaldstruede elever ressourcer til at gøre mere for at reducere frafaldet f.eks. 

gennem undervisningsdifferentiering og mentorordninger. 

Udkantstilskuddet øges for at opretholde et bredt og varieret uddannelsesudbud i 

udkantsområderne og hermed give flere unge mulighed for at tage en 

ungdomsuddannelse i deres nærområde. 

Indførelsen af det sociale taxameter samt forøgelsen af udkantstilskuddet til 

skoler med geografiske udfordringer betyder samlet set en reduktion af 

undervisningstaxametrene på ca. 2 %. 

                   Der er indarbejdet generel pris- og lønregulering med 1 %, og bygningstakster er   

                   med udgangspunkt i anlægsindekset opregnet med 2,1 %. 

 

Oversigten nedenfor viser det samlede taxameter pr. årselev inkl. 

bygningstaxameter til skolens uddannelser i 2014 sammenholdt med 

finanslovsforslaget for 2015. 

 

  FL 2014 FFL 2015 Ændring 

HF2 83.380 82.540 -1,01% 

Hfe 83.935 84.145 0,25% 

AVU 70.800 71.005 0,29% 

FVU 86.870 87.260 0,45% 

OBU 307.320 307.880 0,18% 

For Hfe og AVU er der anvendt et simpelt gennemsnit af det samlede 

taxameter for takstgruppe 1 og 2. 

 

Med de ændrede taxametre og med en lønfremskrivning på 2% samt forventet 

fem lærere i pædagogikum er den samlede taxameter udbetaling - sammenlignet 

med 2014 - status quo. 

 

 Indstilling 

Ledelsen indstiller, at  

 Orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 11       Overordnet lønpolitik 

                   Beslutning om revision af skolens overordnede lønpolitik.  

 

                   Skolens nuværende lønpolitik er ikke tidssvarende, og skolens samarbejdsudvalg   

                   har udarbejdet et udkast til en opdateret overordnet lønpolitik, som i   

                   højere grad afspejler skolens ønske om anvendelse af lokalløn til at understøtte   
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                   skolens indsatsområder og til at fremme skolens overordnede vision og strategi.  

 

                   Lønpolitikken skal medvirke til at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente  

                   medarbejdere på alle niveauer og i alle dele af organisationen og medvirke til at  

                   styrke skolens position som en faglig kompetent, attraktiv og udviklingsorienteret   

                   arbejdsplads.  

 

                   Lønpolitikken skal endvidere sikre, at skolen fortsat udvikles, og at alle  

                   medarbejdere motiveres til at påtage sig nye opgaver. 

  

                    Indstilling 

                    Ledelsen indstiller, at  

 Punktet vedtages som forelagt. 

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede lønpolitikkens effekt som redskab til at fremme skolens 

vision og overordnede strategi. Christian Aagaard ønskede en synliggørelse af 

dels kravet om en ekstraordinær arbejdsindsats og dels en skærpelse af 

formuleringerne om, at ny løn tildeles ved vurderingen af anvendte kompetencer 

og kvalifikationer. Vurderingen af kvalifikationer uden resultater i anvendt praksis 

skal ikke kunne udløse ny løn. Henriette Slebsager påpegede vigtigheden af, at ny 

løn ikke blev et lønudligningssystem og udtrykte, at politikken var for uambitiøs. 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt kvalifikationsløn burde være et varigt tillæg. Anne 

Vandsø redegjorde for det samarbejde i SU, der havde fundet sted i forhold til 

udformningen af kriterierne. Politikken skal ses som et fælles afsæt hvor både 

ledelse og de forhandlingsberettigede organisationer har kunnet mødes. Bjarne 

Pedersen tilføjede at ny løn er en del af lærernes løndannelse, og den største 

udfordring var udmøntningsrammens størrelse.  

 

Den overordnede lønpolitik blev vedtaget med de nævnte skærpelser.               

 

Pkt. 12 Evt. 

 

                   Intet 


