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Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC - tirsdag den 9. juni 2015 

Tilstede Ole Mynster Herold, Lone Børlum, Dorte Østergaard Lorentzen, Kenneth Mikkelsen, 

Henriette Slebsager, Sten Jensen Muff, Bjarne F. Pedersen og Anny Overgaard. 

Anne Vandsø Madsen, Marianne Dose Hvid, Kenneth Holm og Tom Ebbe Jakobsen. 

 

Afbud Tilde Bork, Christian Aagaard og Sebastian Støckel Markdanner 

 Dorte Wille 

 

Dagsorden: 

 

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

ledelse 

Skoleleder Dorte Østergaard Lorentzen indtræder i bestyrelsen som repræsentant for 

skolelederne i Herning kommune, til erstatning for tidligere skoleleder Jonna Jensen som er 

gået på pension. 

 

Formand for LO Herning-Ikast Lone Børlum indtræder i bestyrelsen som repræsentant for 

LO Herning-Ikast, til erstatning for tidligere formand Steen Jonassen der er gået på 

efterløn. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af forretningsorden 

 Jf. §11 i forretningsordenen skal bestyrelsen mindst en gang om året gennemgå  

Forretningsordenen for at sikre at den løbende tilpasses institutions behov. 

(bilag a) 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at den reviderede forretningsorden godkendes 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden. 

 

 

Pkt. 3 Valg af næstformand for bestyrelsen 

 Ifølge vedtægternes § 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende  

medlemmer en formand og en næstformand. 

 

I forbindelse med at hidtilværende næstformand Steen Jonassen udtræder af bestyrelsen, 

skal der vælges en ny næstformand.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen valgte Lone Børlum som ny næstformand 

 

Pkt. 4 Udpegning af medlem til Centerrådet i VEU-Center MidtVest 

VEU-Center Midtvest omfatter Herning, Holstebro, Ringkøbing/Skjern, Lemvig og Struer 

kommuner. 
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Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af 

arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centres 

geografiske dækningsområde.  Disse er: 

- Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro 

- Herningsholm Erhvervsskole, Herning 

- Social og Sundhedsskolen, Herning 

- AMU Hoverdal, Spjald 

- Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Skjern 

- Herning HF & VUC 

- VUC Holstebro-Lemvig-Struer 

Desuden deltager som tilforordnede: 

- Direktøren for hver godkendt AMU-udbyder 

- Forstander/rektor fra hver ovenstående VUC 

- Repræsentant fra Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra jobcentrene 

- Repræsentant fra erhvervsrådene 

Centerrådets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter afholdt valg 

til kommunalbestyrelser. Nuværende periode er 1. maj 2014 til 30. april 2018. 

 

Herning HF & VUC har siden 1. maj 2014 været repræsenteret af Steen Jonassen, men i 

forbindelse med dennes udtrædelse af bestyrelsen, skal bestyrelsen udpege et nyt medlem 

for den resterende periode (dvs. indtil 30. april 2018) 

 

Beslutning 

Lone Børlum blev udpeget til at repræsentere bestyrelsen i VEU-Center MidtVest 

 

Pkt. 5 Uddannelsesudvalget ved Herning HF & VUC 

Det er lovbestemt, at bestyrelsen ved hvert uddannelsescenter skal nedsætte et  

uddannelsesudvalg.  Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i uddannelsesspørgsmål, 

herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.  Forinden der 

indgås driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning skal bestyrelsen indhente udtalelse fra uddannelsesudvalget.   

 

I uddannelsesudvalget skal der være repræsentanter for private arbejdsgivere (DA) og 

arbejdstagere (LO), samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere.  

Desuden skal der være mindst to personer udpeget af og blandt 

driftsoverenskomstpartnerne.  Derudover bestemmer skolens bestyrelse selv hvor mange 

og hvem der skal udpeges til uddannelsesudvalget.  Jf. forretningsordenen for 

uddannelsesudvalget ved Herning HF & VUC er det samlede antal udvalgsmedlemmer 

fastsat til syv. 

 

For nuværende er pladserne i uddannelsesudvalget fordelt som følger: 

 DA i Herning: Kenneth Mikkelsen 
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LO i Herning: Steen Jonassen 

Driftsoverenskomstpartnere: 

 Birgitte Frydensbjerg (AOF) 

 Kirsten Dalsgaard (SOSU)  

Desuden: 

 Nelly Østergaard Jacobsen - Herning HF & VUC 

 

 Udover de udpegede medlemmer af udvalget deltager uddannelseschef for AVU  

i møderne og forestår indkaldelse til disse.  Rektor deltager i møderne efter  

behov. 

 

Da Steen Jonassen udtræder af bestyrelsen skal der udpeges et bestyrelsesmedlem til 

erstatning for Steen Jonassen. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at bestyrelsen udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget og at 

udvalget derefter suppleres, således det er fuldtalligt og at forretningsordenen revideres på 

første møde i udvalget. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at pege på Lone Børlum som repræsentant for LO som nyt medlem 

af uddannelsesudvalget ved Herning HF&VUC.  

 

Pkt. 6 Køb af grund - mageskifte 

Af den lejekontrakt som er indgået mellem Herning kommune og Herning HF&VUC fremgår 

det at lejeren (Herning HF&VUC) må om- og tilbygge pavillonerne, men der fremgår ikke 

noget om, hvordan forholdene er i forbindelse med nedrivning af pavillonerne.  

 

Skolens ledelse har derfor drøftet dette med Herning kommunes juridiske afdeling og for at 

undgå juridisk tovtrækkeri, der formentlig ikke er til fordel for Herning HF&VUC, og da 

Herning kommune ikke har prioriteret en udgift til nedrivning af pavillon i år eller 

kommende år er der fremkommet følgende forslag: 

- Herning HF&VUC nedriver som planlagt og budgetteret store pavillon og 

reetablerer med p-pladser. I budget 2015 er der afsat kr. 1.250.000 

hertil. Der foreligger et tilbud på kr. 875.000 for nedrivning og 

reetablering.  Hertil kommer udgifter til evt. fjernelse af pvcholdige 

bygningsmaterialer. 

- Kr. 1.250.000 kapitaliseres som værdien af omkostningerne ved 

nedrivning. 

- Herning kommune overdrager for kr. 1.250.000 grund til Herning 

HF&VUC. Dette svarer til 6.500 m2 af kr. 200,00 og omfatter matrikel 4b 

Brændgårde, Herning i alt 4.635 m2 og 1.615 m2 af matrikel 4C 

Brændgårde, Herning HF og VUC. 

- Herning HF&VUC afholder udgifter til matrikulering. 

Matrikel 4b Brændgårde, Herning omfatter den matrikel som store pavillon ligger på. 

Pavillonen omfatter ca. 1.250 m2, resten er p-pladser (ca. 3.385 m2). 
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Matrikel 4c Brændgårde, Herning omfatter en del af den matrikel hvor pavillonen kaldet 

Bussen ligger, og de 1.615 m2 omfatter pavillonens areal tillige med den p-pladsen lige 

udenfor pavillonen.  

Kapitaliseringen af nedrivningen fastsættes til kr. 1.250.000 uanset endelig pris for 

nedrivning. 

I forbindelse med overtagelse af grund og bygninger sparer Herning HF&VUC årlig 

lejeudgift og udgift til dækningsafgift svarende til ca. kr. 105.000. 

Ledelsen har fremlagt dette for bestyrelsen ved mail af 8. maj 2015, med ønske om 

tilbagemelding senest den 12. maj 2015. Ledelsen modtog positiv tilbagemeddelelse fra 

Ole Mynster Herold, Dorte Østergaard Lorentsen 

Kenneth Mikkelsen, Christian Aagaard, Henriette Slebsager Sten Jensen Muff, Bjarne F. 

Pedersen, Sebastian Støckel Markdanner 

Tilde Bork og Steen Jonassen gav ingen tilbagemelding.  

Med baggrund i at over 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne i Herning HF&VUC har godkendt 

forslaget, har Herning byråd på sit møde den 26. maj 2015 besluttet at afhænde det 

nævnte areal til Herning HF&VUC. 

 

Arealet vil blive matrikuleret i en grund sammen med det tidligere købte grundstykke, 

hvorpå skolens nye bygning ligger. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at underskrive de med 

handlen forbundne papirer. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at bemyndige bestyrelsesformand Ole Mynster Herold og rektor 

Anne Vandsø Madsen til at underskrive de med handlen forbundne papirer.  

  

 

Pkt.  7 Siden sidst – orientering ved rektor 

Skolen har fået Mediehusets uddannelsespris på 25.000 kr. som en anerkendelse af 

skolens arbejde med udvikling af en særlig tilrettelagt hf-klasse for unge aspergere. Prisen 

tildeles som en anerkendelse af skolens flotte virke på uddannelsesområdet i Herning 

området. Det er pris, som vi er meget stolte af og som dokumenterer det store og 

værdifulde arbejde, alle lærere og ikke mindst lederen af på A-linjen løfter. 

 

Forårets aktivitet er eksamensafvikling og planlægning af det kommende skoleår. Vi har 

med 3 medarbejdere som går på pension/efterløn, 7 lærere på barselsorlov/forældreorlov 

og 5 pædagogikumkandidater behov for at ansætte 5 nye hf- lærere og en AVU-lærer. 

Ansættelsessamtalerne er i gang, og vi har modtaget positivt mange kvalificerede 

ansøgninger.  
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Skolen har ansat en koordinerende studievejleder som følge af den øgede aktivitet på 

netundervisnings- og flexundervisningsområdet. Vejlederen har endvidere ansvar for den 

overordnede organisering og udvikling af den samlede studievejledning.   

 

Skolens IT-udvalg har udarbejdet en målsætning for IT som læringsredskab, og udvalget 

går inden sommerferien i gang med at udmønte målsætningen i en strategi med tilhørende 

handlingsplaner. Overordnet set udtrykker IT-målsætningen et ønske om at sikre skolen en 

sammenhængende og let forståelig IT-platform 

Alle kursister og ansatte tilbydes Office 365 fra august måned. Alle fuldtidskursister, som 

ikke selv har en bærbar computer, får tilbudt at låne en sådan mod et depositum. 

For tiden vurderes alternativer til Ludus Web som læringsplatform, og fra starten af det 

nye skoleår anvendes en enkel Sharepoint-løsning som IT-læringsplatform for flex-

undervisningen, hvor 5 lærere afprøver og vurderer løsningen. Såfremt løsningen vurderes 

at være anvendelig, vil denne blive rullet ud til samtlige lærere fra det efterfølgende 

skoleår. 

 

Vi har søgt Undervisningsministeriet om midler til to nye projekter i det kommende 

skoleår, henholdsvis klasserumsledelse og overgangsdidaktik – brobygning fra folkeskolen 

til hf. 

                              

Skolen har indgået samarbejdsaftale om AVU undervisning som forberedelse til 

erhvervsuddannelserne med Sosu Skolen, Herningsholm Erhvervsskole og Agro Skolen i 

Hammerum. 

 

                   Indvielse af den nye bygning er planlagt til den 2.oktober. 

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 Beslutning 

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt.  8 Orientering om tilmeldingssituationen for skoleåret 2015/16. 

HF2: Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts var der 119 kvalificerede ansøgere til det 

2-årige HF. 9 elever har været indstillet til optagelsesprøve, hvoraf 4 blev indstillet til 

optag. Efter ansøgningsfristens udløb har skolen modtaget yderligere kvalificerede 

ansøgere, således at ansøgningstallet pr. 1. juni er 155 ansøgere. Hertil kommer yderligere 

15 kursister, som i øjeblikket færdiggør deres AVU-forløb. I forhold til sidste års ansøgertal 

på samme tidspunkt er det en mindre aktivitetsnedgang. Der planlægges på dette grundlag 

fortsat med oprettelse af 7 nye hf-klasser.  

Aspergerklassen: Vi har modtaget 23 ansøgninger til den kommende 1. A, som har en 

maksimal holdstørrelse på 12 elever. 

HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor ikke  

før i august. Pr. 1. juni 2015 er der indskrevet omkring 300 holdkursister, hvilket er ca. 

100 flere holdkursister end sidste år samme tid. 

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 2016. For så 
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vidt angår holdene med påbegyndelse til august/september 2015 er der for øjeblikket 

indskrevet lidt flere kursister end samme tidspunkt sidste år. 

FVU og OBU har et større element af løbende optag og fleksibel start.  

 

Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

 Beslutning 

Da tilmeldingerne til henholdsvis HF Kreativ og HF Business på nuværende tidspunkt ikke 

er tilstrækkelige til oprettelsen af begge linjer, overvejes en hybridløsning, hvor de to linjer 

samlæses i et vist omfang.     

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

 

Pkt.  9 Medarbejdertrivselsundersøgelse 

Skolen foretog i marts måned en medarbejdertrivselsundersøgelse, herunder den 

lovpligtige APV. Skolen indgår i år ikke i Ennova netværket og har således ikke adgang til 

ekstern benchmarking. Generelt er resultatet meget positivt med fremgang på stort set 

alle området sammenlignet med sidste måling. Opfølgningen på resultaterne vil foregå i de 

enkelte afdelinger. (bilag b)    

  

Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

 Beslutning 

Bestyrelsen drøftede betydningen af medarbejdertilfredshed i forhold til rekruttering. 

Arbejdsklimaet er et værdifuldt parameter markedsføringsmæssigt. Fordelen ved Ennova 

netværkets eksterne benchmarking er, at skolen hermed kan indfri 

undervisningsministeriets tilsyns- og kvalitetskrav. Med hensyn til validiteten af 

resultaterne skønnes, at geografiske, kulturelle forhold har en betydning for 

målingsresultaterne. Bestyrelsen anerkendte, at SU undersøger alternativer til Ennova, 

herunder interne kvalitetsmålinger, som i højere grad understøtter skolens interne 

kvalitetsudvikling. Benchmarkingen skal ses som led i skolens eksterne eksponering. 

 

           Beslutning 

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 10 Vision og strategi Herning HF&VUC på vej mod 2020 

Skolens ledelse og samarbejdsudvalg har ønsket at igangsætte en vision- og strategiproces 

med fokus på mulige fremtidsbilleder og fremtidige strategiske indsatsområder. Der er 

indledningsvist udarbejdet forslag til en tidsplan og en proces, som involverer alle 

medarbejdere, bestyrelse og elevråd. Den detaljerede planlægning vil foregå i skolens 

pædagogiske strategiudvalg. (bilag c) 
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Indstilling 

Ledelsen indstiller, at tids- og procesplanen godkendes, således at visions- og 

strategiarbejdet kan sættes i gang. 

  

Beslutning 

Bestyrelsen ønskede at blive mere inddraget i visions- og strategiprocessen, og det blev 

aftalt, at bestyrelsesmødet i september udvides med mere tid til visions- og 

strategidrøftelsen, således at processen foregår parallelt i bestyrelsen og i 

medarbejdergruppen. Bestyrelsens fokus er sparringen i forhold til skolens fremtidige 

pejlemærker og eksterne positionering. Vigtigheden af en involverende proces, hvor alle 

medarbejdere og elever/kursister inddrages blev fremhævet. Ofte er den aktive proces 

med til at skabe kvalitet undervejs. Strategi er i højere grad noget man gør, end noget 

man har. Skolen har planlagt et eksternt opstartsseminar for hele personalegruppen den 

24.09 og 25.09. 

Med udgangspunkt i den af ledelsen udarbejdede strategiproces tilsluttede bestyrelsen sig 

det videre arbejde med vision og strategi 2020. Bestyrelsen vil i forbindelse med 

bestyrelsesmødet i september 2015 drøfte visioner.  Bestyrelsesmødet er derfor berammet 

til fire timer.  

 

Pkt. 11 Aktuel økonomi 

Med udgangspunkt i realiseret regnskab i første kvartal 2015 kan der opstilles følgende 

oversigt: 

 

 
 

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

afvigelser: 

 

Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget

2014 2013

Taxameterti l skud 25.767         24.987        780              77.711           78.452        78.767        75.835        

Øvrige indtægter 610              584             26                928                1.635          2.176          2.583          

Deltagerbetal ing 61                61               -0                 800                800             891             759             

Omsætning 26.438         25.632        806              79.439           80.886        81.834        79.177        

Personaleomkostninger 14.450         13.751        699              56.366           59.300        59.227        56.208        

Dri ftsomkostninger 2.034           2.633          -599             21.099           20.639        16.635        13.502        

Omkostninger i alt 16.484         16.383        101              77.465           79.938        75.862        69.710        

Indtjeningsbidrag 9.954           9.249          705              1.974             948             5.972          9.467          

Afskrivninger -67               -67             -               -441               -441           -313           -300           

Finans iel le poster 0                  -             0                  56                  56               342             391             

Periodens resultat 9.887           9.182          705              1.589             563             6.001          9.558          

Årsregnskab

01.01. - 31.03. 2015 2015
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 Der forventes fortsat som budgettet 7 nye HF klasser. 

 

Der er i det korrigerede budget taget højde for at Undervisningsministeriet har udmeldt en 

dispositionsbegrænsning på 1% af tilskuddet fra Undervisningsministeriet beregnet og 

afrundet til t.kr. 800. 

 

På bestyrelsesmødet i september måned 2015 præsenteres korrigeret budget, der er 

tilrettet i henhold til optagne elever og personalesituationen i forhold til det optagne antal 

elever. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at økonomiorienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 12 Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 Der foreslås følgende mødekalender for skoleåret 2015/2016: 

  

 Tirsdag den 15. september 2015 kl. 16.00 

 Tirsdag den 24. november 2015 kl. 16.00 

 Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 

 Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16.00 

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller at mødeplanen vedtages i foreliggende form 

 

 Beslutning 

 Bestyrelsen vedtog en mødeplan som følger: 

 Tirsdag den 15. september/22. september 2015 kl. 16.00  - kl. 20.00  

 Tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00 - kl. 18.00 

Regulering

budget Reguleret Forventet t.kr.

Taxameter tilskud

OBU 3.668.150 -547.292 3.120.858 -547

FVU 2.657.900 506.852 3.164.752 507

AVU 6.346.530 -126.800 6.219.730 -127

Hfe 13.242.940 2.204.571 15.447.511 2.205

HF2 28.270.139 -492.851 27.777.287 -493

-34

15

-800

16

741

Diverse

Regulering af budget

Brobygning og introkurser

årskursister

Fæl les - og bygningstaxameter

Dispos i tionsbegrænsning
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 Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 - kl 18.00 

 Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16.00 - kl. 18.00 

 

Pkt. 13 Evt. 

 Intet 

 


