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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 

 

Tilstede med stemmeret:  

Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen 

 

Tilstede uden stemmeret:  

Anny Overgaard 

 

Tilstede fra ledelsen:  

Anne Vandsø Madsen, Kenneth Holm, Tom Ebbe Jakobsen 

 

Afbud  

Dorte Wille, Marianne Dose Hvid, Kenneth Mikkelsen, Christian Aagaard, Steen Jonassen, Sten 

Jensen Muff  

 

Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og orientering om midlertidige vakancer 

Sebastian Markdanner blev budt velkommen som nyvalgt kursistrådsformand. Vi afventer en 

udpegning fra Herning Kommune blandt skolelederne til afløsning for Jonna Jensen, som er 

gået på pension. Ligeledes afventes svar fra LO, hvorvidt Steen Jonassen fortsætter i 

bestyrelsen som LO repræsentant efter sin pensionering. 

 

Pkt. 1  Årsrapport for 2014 / v. revisor Klaus Grønbæk Jakobsen 

Skolens økonomiske resultat for 2014 udviser et overskud på t.kr. 6.001, hvilket er en 

forbedring på t.kr. 4.042 i forhold til det oprindelige budget for 2014. 

Forøgelsen skyldes primært en forøgelse af antallet årskursister fra budgetteret 728 

årskursister til realiseret 800 årskursister, altså en fremgang på 72 årskursister. Dette giver 

for 2014 en omsætningsfremgang på t.kr. 8.796. 

 

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har indskærpet, at bestyrelsen tager aktivt stilling til revisors 

eventuelle anbefalinger i revisionsprotokollatet.  Den digitale regnskabsindberetning, som 

trådte i kraft med indberetningen af 2012 regnskabet fortsætter. Bestyrelse 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. 

 

Indstilling:  

Ledelsen indstiller, at årsregnskab 2014 godkendes. 

 

Beslutning 
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- Årsrapporten for 2014 blev godkendt under 

forudsætning af tiltrædelse fra fraværende stemmeberettigede medlemmer.  

- Bestyrelsesformanden og rektor blev bemyndiget til indberetning af bestyrelsens 

stillingtagen til revisors anbefalinger i revisionsprotokollatet. 

- Rektor blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske 

indberetning digitalt. 

-  

Pkt. 2  Godkendelse af referat fra møde den 25. november 2014  

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 25. november  

 

 

Pkt.  3  Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

Intet. 
  

Pkt.  4  Siden sidst 
Rektor orienterer om løbende sager. 

Det ministerielle hf2 udvalg arbejder fortsat med anbefalinger til en reform af hf-uddannelsen. 

Det ligger efter al sandsynlighed fast nu, at hverken direkte optag efter 10 kl. eller adgangen 

til videregående uddannelser ændres. Udvalget ser på sammensætningen af fag /niveauer 

samt eksamensafvikling, ligesom der drøftes indførelse af standpunktskarakterer. Endelig 

afventes et politisk udspil om karakterkrav som optagelsesgrundlag. 

Der er fortsat stor bevågenhed på samarbejdet mellem VUC og erhvervsskoler om 

implementering af den nye erhvervsskolereform. Der kræves fra august minimum 2 i dansk og 

matematik for at blive optaget på grundforløbet. For de unge, som har været ude af skolen i 

mere end 1 år gælder, at de skal starte på grundforløb 2, hvor de skal have flere fag på F eller 

E niveau.  Hvis man skal have en EUX, kræves 6 fag afsluttet på C niveau på grundforløb 2. 

Alle landets VUC’ er og erhvervsskoler har i sidste uge fået et hyrdebrev fra Christine Antorini, 

som indskærper, at det er VUC’s ansvar at opkvalificere de unge, som mangler almene 

kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsskolerne har 

undersøgt muligheden for selv at undervise i almene fag. Hyrdebrevet understreger, at almen 

opkvalificering er VUC’s opgave, og VUC er forpligtet til at indgå samarbejdsaftaler med 

erhvervsskolerne. Vi har haft et par indledende møder med Herningsholm Erhvervsskole, men 

har ikke indgået et egentligt samarbejde om denne opgave på nuværende tidspunkt. 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har igangsat et større kvalitetstilsyn. EUD reformen er 

underfinansieret i 2017 med 435 mio. kr.,  i 2018 med 426 mio. kr. og herefter 355 mio. kr. 

varigt.  Undervisningsministeriet har meddelt, at pengene skal findes ved en analyse af 

effektiv institutionsdrift og en målrettet uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelsesområdet 

og VUC. Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Quartz, som vil stå for en omkostnings- 

og effektiviseringsanalyse (indkøb, administration og ledelse, bygningsdrift samt eksamen) og 

fjernundervisning.  Vi har udfyldt diverse spørgeskemaer og får besøg af Quartz på skolen 

næste mandag. Formålet er at undersøge administration og drift af fjernundervisning.  
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Undervisningsministeriet har defineret nye indikatorer for institutionernes kvalitetsarbejde på 

hf-uddannelsen (KIP –Key Performance Indicators)  i form af resultatmåling på områderne : 

karakterer, frafald, løfteevne og overgangsfrekvens. I denne sammenhæng har ministeriet 

også fokus på de nye arbejdstidsregler og vil i skoleåret 2014/15 monitorere lærernes tid 

sammen med eleverne. Vi har etableret et tidsregistreringsværktøj til opgørelse af lærernes 

generelle samlede arbejdstid, hvilket var intentionen med OK13 og har således ikke særskilt 

regnskab for lærernes forbrug af tid til elevsamvær ud over undervisning. På sigt arbejder 

ministeriet på at kunne trække de ønskede data ud af de lokale systemer og direkte ind i et 

nyetableret datavarehus.  

Vi har modtaget en omfattende vejledning til brug for et hjemmeside eftersyn, som kvalitets- 

og tilsynsstyrelsen vil iværksætte i efteråret 2015.  

Bestyrelsesformændene har modtaget et brev fra ministeren, som indskærper deres ansvar for 

at være i front for kvaliteten med hensyn til elevernes trivsel og læring. I brevet opfordres til 

indgåelse af tværgående regionale netværksmøder for at bestyrelsesformænd og topledere 

kan komme tættere på hinanden. 

Skolen har igangsat en opfølgningsproces på elevtrivselsundersøgelsen, som var særdeles 

positiv med hensyn til den generelle elevtrivsel på hf’ enkeltfag og AVU/FVU/OBU, mens hf2-

uddannelsen var mere kritisk. Opfølgningen vil foregå på både lærer-, elev- og ledelsesniveau. 

De områder, som kræver særlig opmærksomhed er det fysiske miljø, det sociale miljø, 

undervisningen, herunder motivation og feed back. 

I april måned afvikles en overordnet medarbejdertrivselsundersøgelse samt APV.  

Henriette Slebsager bemærkede, at det i trivselsundersøgelser er væsentligt også at hente 

erfaringer på de områder, som scorer positivt og pointerede vigtigheden af benchmarking med 

egne resultater frem for ekstern benchmarking.      

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning.   

 

Pkt. 5  Nybygning 

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Der har den 5. februar 2015 været afholdt rejsegilde, og 

bygningen forventes færdig primo maj 2015.  

Skøde på byggegrunden er under udarbejdelse. Nykredit har forhåndsgodkendt et lån på kr. 

15.000.000. Lån kan optages, når skøde foreligger. 

 

Nuværende store pavillon forventes nedrevet i juli / august måned 2015. Med henblik på 

fremtidig sammenhæng mellem nuværende store og lille pavillon, foreslås, at der rettes 

henvendelse til Herning kommune med henblik på køb af grundarealet, hvor nuværende store 

og lille pavillon ligger. 
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Indstilling 

Ledelsen indstiller, at  

 

- Der optages lån på ca. kr. 15.000.000, når skøde foreligger. 

- Der rettes henvendelse til Herning kommune med henblik på erhvervelse af ekstra 

areal.   

- Formand og rektor bemyndiges til at underskrive skøde og lånedokumenter. 

 

Bestyrelsesbeslutning 

- Bestyrelsen godkendte at optagelse af lån fastsættes til ca. 15.000.000 og at 

bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at underskrive på skolens vegne. 

- Bestyrelsen godkendte at der rettes henvendelse til Herning kommune med henblik på 

eventuelt køb af de to pavilloner, og den grund de ligger på. 

 

 

Pkt. 6 Evalueringsdialog om resultatkontraktens fremdrift 

Bestyrelsen ønskede en evalueringsdialog om kontraktens fremdrift efter den pædagogiske 

dag i januar 2015. Skolens arbejde med udvikling af tonede hf2-linjer og hf-enkeltfagspakker 

har resulteret i udbud af HF-Business fra august 2015 på det 2-årige hf samt etablering af et 

formaliseret brobygningssamarbejde med pædagoguddannelsen i Ikast.   

Indsatsområderne dobbeltlærerordning og it-kompetenceudvikling med henblik på 

anvendelsen af digitale læremidler er godt i gang. 

 

Et andet hovedområde er skolens evalueringskultur. Den pædagogiske dag i januar med 

temaet formativ evaluering var igangsættelsen af et praksisnært forløb med evaluering i 

foråret 2015. Der er endvidere tilrettelagt en længere proces i forhold til opfølgning på 

elevtrivselsundersøgelsen oktober 2014. 

 

Færdiggørelsen af den nye tilbygning med indretning af lokaler og fællesarealer følger 

tidsplanen. 

    

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Rektor redegjorde for de væsentligste resultater i kontrakten, som er implementeret i efteråret 

2014. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning.   

 

 

Pkt.  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 10. marts 

modtaget 100 ansøgninger, hvoraf 94 er optagelsesberettiget og 6 er indstillet til 

optagelsesprøve. I forhold til sidste års ansøgertal på samme tidspunkt (119 ansøgere) er der  

 



 

5 
 

 

 

 

tale om et mindre fald. Vi har dog erfaring for, at skolen løbende får tilmeldinger i løbet af 

foråret. Indskrivning på nye VUC hold starter den 4. maj. 

  

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Rektor supplerede med de nyeste ansøgningstal pr. 17. marts på 119 ansøgere og 8 elever 

indstillet til optagelsesprøve. Den nye aspergerklasse har 8 kvalificerede ansøgere, hvilket er 

meget tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.   

 

Bestyrelsesbeslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 7  Regnskabsinstruks 

Regnskabsinstruksen indeholder oplysninger om organisering og principper for skolens 

økonomi og bogholderi. Instruksen opdateres løbende og skal i forbindelse hermed godkendes 

af skolens bestyrelse. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at den opdaterede regnskabsinstruks godkendes. 

 

Bestyrelsesbeslutning 

Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks 

 

Pkt. 8   Aktuel økonomi 

Taksterne i den vedtagne finanslov for 2015 er i forhold til finanslovsforslaget uændret. 

 

Med baggrund i elevsammensætningen i 1. kvartal 2015 kan den forventede aktivitet for hele 

2015 forventes at ligge ca. 3% over budgetforventningerne.  På HF enkeltfag og FVU er 

aktiviteten henholdsvis 16% og 9% højere end budgetteret, mens OBU (ordblinde) er 11% 

mindre.  For de øvrige uddannelser ligger aktiviteten tæt på budgettet. 

 

Årskursister budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 12 11 -1 -11,3% 

FVU 35 38 3 9,3% 

AVU 105 99 -6 -5,8% 

Hfe 200 232 32 16,2% 

HF2 395 389 -7 -1,7% 

I alt 747 769 22 2,9% 

 

 

 

 



 

6 
 

Samlet set forventes aktivitetsfremgangen at forbedre 

omsætningen med knap 1 mio. kr.: 

 

Taxameter budgetteret forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 3.668.150 3.170.781 -497.370 -13,6% 

FVU 2.657.900 2.857.813 199.913 7,5% 

AVU 6.346.530 5.964.764 -381.766 -6,0% 

Hfe 13.242.940 15.322.367 2.079.427 15,7% 

HF2 28.270.139 27.851.501 -418.638 -1,5% 

Ialt 54.185.659 55.167.226 981.567 1,8% 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller af orienteringen tages til efterretning 

 

Bestyrelsesbeslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

 

Pkt.  9   Eventuelt. 

Intet 

 

 


