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Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF & VUC 

tirsdag den 22. september 2015 

 
 

Tilstede Ole Mynster Herold, Lone Børlum, Christian Aagaard, Dorte Østergaard Lorentzen, 

Sten Jensen Muff, Bjarne F. Pedersen, Anny Overgaard 

 

 Anne Vandsø Madsen, Marianne Dose Hvid, Kenneth Holm, 

 Tom Ebbe Jakobsen 

 

Afbud Tilde Bork, Henriette Slebsager, Kenneth Mikkelsen, Sebastian S Markdanner, 

 Dorte Wille 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde  

 Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2015 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

 Intet 

 

Pkt. 3 Siden sidst – orientering ved rektor 

 

Skolen har haft en travl opstart med endelig færdiggørelse af den nye bygning, 

nye p- pladser, ny lokalenummerering samt implementering af Office 365 til alle 

ansatte og elever. IT-afdelingen havde forberedt overgangen til det nye it-system 

grundigt, og det lykkedes uden de store vanskeligheder. Arbejdsdagene i august 

for alle lærerne før kursusstart blev udnyttet konstruktivt til fælles forberedelse af 

det kommende skoleår. Den store tilmelding til skolens udbud af flex og net-

undervisning har givet en del administrative udfordringer.  

 

2. års hf elevernes studietur til Berlin i uge 41 er præget af, at rigtig mange 

elever har valgt ikke at deltage, dels pga. økonomi dels pga. destinationen. 

Elever, der ikke deltager på studieturen undervises på skolen. 

HF Kreativ ændrer navn til HF Design på opfordring af eleverne. 

   

Skolen har før ferien været igennem en større revision af hjemmesiden som STUK 

(Styrelsen for undervisning og kvalitet) har krævet. I oktober skal skolen foretage 

en større indberetning af skolens anvendelse af lærertid med elever fordelt på 

undervisning og øvrige læringsaktiviteter.  

 

Både ledelse, SU, kursistråd og pædagogisk strategiudvalg har været optaget af 

arbejdet med planlægning af processen Vision og Strategi 2020.  
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 Beslutning 

 Rektors orientering blev taget til efterretning 

 

Pkt. 4 Tilmeldingssituationen i skoleåret 2015/16. 

HF-2: Vi har oprettet 7 nye hf-klasser, en klasse mindre end sidste år. 

Regeringens fastholdelse af et max klasseloft på gennemsnitlig 28 elever i alle 

nye 1. hf-klasser er overholdt med gennemsnitlig 27.7 elev pr. klasse. Der er 

således ikke sket fravigelse af tilskudsbetingelsen om en maksimal 

gennemsnitlig klassekvotient på 28 elever på hvert klassetrin på de gymnasiale 

fuldtidsuddannelser. 

 

Hf uddannelserne i Region Midt har generelt haft en tilbagegang i ansøgere på 

13%. Da der ikke har været et tilstrækkeligt antal ansøgere til oprettelse af 

henholdsvis HF Kreativ og HF Business er de to linjer samlet i en hybrid klasse. 

Øvrige linjer: HF Klassisk, HF Voksen, Engelsk A-linjen og Lektielet Linjen er 

oprettet med et stort ansøgertal. A-linjen: Ansøgningstallet til den nye 1.A, hvor 

12 nye elever er optaget, har været særdeles tilfredsstilende. I nuværende 2A går 

8 elever.  

                   

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen ca. 35 % over sidste års søgning. Der er 

pt. tilmeldt 246 holdkursister til skolens udbud af virtuel og flex undervisning i 

psykologi, engelsk, tysk, matematik, dansk, religion og kemi. 

I juli/august måned er afviklet et turbo-matematik C forløb med 19 kursister. 

Vi har i samarbejde med Herningholm Erhvervsskole udbudt et 

opkvalificeringsforløb til EUX uddannelsen med start den 17.september. Pt. er der 

12 tilmeldte kursister.  

 

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

til ca. 22%. Vi underviser i dansk på den kombinerede ungdomsuddannelse i Ikast 

og Herning, og ”Bliv klædt på til EUD” forløbet er igangsat med 16 kursister. 

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

over året. De hidtidige tal for OBU er lavere end sidste års nuværende aktivitet, 

mens FVU aktiviteten svarer til sidste års tilmeldingstal. Der er igangsat flere 

eksterne fvu-virksomhedsforløb: 

- OBU, FVU og IT-hold på Egetæpper 

- FVU hold på Brand og Redning 

- FVU og OBU-hold på OK-Snack 

- OBU-hold på Møltrup optagelseshjem. 

Endvidere er aftalt screeninger på 4 virksomheder: Sima, Klimadan og Nettoline 

og Niebuhr.  
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Beslutning 

Orienteringen om tilmeldingssituationen i skoleåret 2015/16 blev taget til 

efterretning. Bestyrelsen drøftede max klasseloftet med hensyn til den 

problematik, at skolen ikke har mulighed for at optage kvalificerede elever, som 

søger om optagelse efter skolestart. Skolen får hvert år henvendelser fra elever 

som af forskellige grunde har fortrudt deres uddannelsesvalg på stx/hhx/htx og 

efterfølgende søger om optag på hf. På grund af klasseloftet kan disse elever ikke 

optages. 

 

Pkt. 5 Resultatlønskontrakt 2014-2015 

Beslutning om målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt 2014-2015 

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. 

Rektor forelægger rapporten for bestyrelsen, og bestyrelsesformanden forelægger 

evalueringen af målopfyldelsen til beslutning i bestyrelsen uden lederens 

tilstedeværelse. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at udmøntningsgraden for målopfyldelsen for så vidt angår 

basisrammen blev sat til 89,5% og for så vidt angår ekstrarammen blev sat til 

77%. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for i løbet at skoleåret at få et 

større kendskab til, hvordan skolen arbejder med realisering af de enkelte 

indsatsområder for på denne måde bedre at kunne understøtte profileringen af 

skolen. Fremover skal der på bestyrelsesmøder afsættes tid til nedslag i enkelte 

områder/temaer, som giver bestyrelsen en dybere forståelse og indsigt. 

 

Pkt.  6 Resultatlønskontrakt 2015-2016 

Beslutning om indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2015-2016. 

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 

2015/2016 i forhold til 2014/2015. 

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. 
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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 2015-2016 er baseret på implementering af skolens 

prioriterede fokusområder.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at  

 indgå resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/16 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 

2015/16 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. 

 

Pkt. 7 Aktuel økonomi 

Der kan med udgangspunkt i 1. halvår 2015 opstilles følgende budgetopfølgning 

og forventning til året 2015.  
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For statstilskuddet gælder følgende reguleringer: 

 
 

Varslet dispositionsbegrænsning er medtaget i reguleringen af statstilskuddet med 

t.kr. 778. 

 

Ved indberetninger til Undervisningsministeriet anvendes fagkoder som ligger til 

grund for beregning af taxameter.  Indenfor STX og HF findes forskellige satser 

inden for samme fag. Ved intern kontrol er det konstateret at der over en 

årrække er indberettet med forket fagkode i enkelte fag.  Dette betyder en netto 

tilbagebetaling til Undervisningsministeriet.  Endeligt beløb er endnu ikke opgjort. 

 

Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget

2014 2013

Taxameterti l skud 49.081        46.193       2.887         77.711           77.998       78.767        75.835       

Øvrige indtægter 911             643            268            928                2.150         2.176          2.583         

Deltagerbetal ing 484             481            3                800                803            891             759            

Omsætning 50.476        47.317       3.158         79.439           80.951       81.834        79.177       

Personaleomkostninger 30.909        28.461       2.448         56.366           62.164       59.227        56.208       

Dri ftsomkostninger 5.892          6.282         -390           21.099           18.214       16.635        13.502       

Omkostninger i alt 36.801        34.743       2.058         77.465           80.378       75.862        69.710       

Indtjeningsbidrag 13.674        12.574       1.100         1.974             574            5.972          9.467         

Afskrivninger -216            -191           -25             -441               -628           -313           -300           

Finans iel le poster 73               56              17              56                  73              342             391            

Periodens resultat 13.530        12.439       1.091         1.589             18              6.001          9.558         

Årsregnskab

01.01. - 30.06. 2015 2015

Regulering

budget Reguleret Forventet t.kr.

Taxameter tilskud

OBU 3.668.150 -853.982 2.814.168 -854

FVU 2.657.900 875.638 3.533.538 876

AVU 6.346.530 145.482 6.492.013 145

Hfe 13.242.940 2.264.925 15.507.865 2.265

HF2 28.270.139 -766.542 27.503.597 -767

-34

27

-778

324

-1.100

183

287

Regulering tidl igere år

Diverse

Regulering af budget

Brobygning og introkurser

årskursister

Fæl les - og bygningstaxameter

Dispos i tionsbegrænsning

Avance dri ftsoverenskomstparter
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Kantinen drives pr. 1. januar 2015 af Herning HF&VUC og kantine omsætning er 

tillagt ”øvrige indtægter” og kantineløn er en del af stigningen på 

”personaleomkostninger”.  I forhold til tidligere er der en mindre netto besparelse 

ved selv at drive kantinen. 

 

Der forventes i forhold til oprindeligt budget en besparelse på driftsomkostninger 

på t.kr. 2.885.  Korrektionen fremkommer bl.a. ved et mindre forbrug på censur 

på t.kr. 600 og bygninger og inventar på t.kr. 1.959. 

 

I budgettet er indarbejdet en hensættelse til selvrisiko t.kr. 800.  Der er pr. 30. 

juni 2015 anvendt knap t.kr. 12 heraf. 

  

 Beslutning 

 Orienteringen om aktuel økonomi blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønskede  

en uddybning af baggrunden for merforbruget på personaleomkostninger i forhold 

til budget. De ca. 5,8 millioner i difference mellem budget og korrigeret budget 

skyldes for 2,7 millioners vedkommende øgede lønomkostninger på HF som følge 

af et øget antal kursister og hermed flere lønudgifter til undervisning, og dels et 

undervurderet lønbudgetestimat. Hertil kommer, at kantinen, som nu er en del 

skolens drift, også belaster personaleomkostninger med ansættelse af 2 

fuldtidsmedarbejdere samt en flex medarbejder. Endvidere har skolen ansat en 

fuldtidsstudievejleder samt opsagt en kontrakt med et rengøringsfirma og ansat 

egne rengøringsmedarbejdere. Disse lønudgifter belaster selvfølgelig 

personaleomkostningerne, men kompenseres i nedgang i driftsomkostninger. 

 

 

Pkt.  8 Orientering om finanslovsforslag for 2016 

 

Regeringen har ikke fremlagt finansforslag for 2016 endnu, men har varslet en 

2% nedskæring på taxametertilskuddet for hvert at de kommende fire finansår. 

 

Med udgangspunkt i det oprindelige budget for 2015 kan der opstilles følgende 

graf der viser udviklingen i henholdsvis statstilskud og i omkostninger: 
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Der er i grafen medtaget: 

- Nedgang på 2% i statstilskud 

- 1 % fremskrivning af lønninger og øvrige omkostninger 

- et fald i udgifterne til bygningsrenovering. 

Der er ikke taget højde for: 

- nedgang i ungdomsårgange og dermed elever 

- evt. optagelsesbegrænsning. 

 Beslutning 

 Orienteringen om finans blev taget til efterretning. 

 

Pkt.  9 Evt. 

 Intet 

                    

Orientering om processen Vision og Strategi 2020 

  

Skolens pædagogiske strategiudvalg, elevråd samt SU har påbegyndt visions- og 

strategiarbejdet, herunder planlægning af et strategiseminar for skolens ansatte 

den 24.09 og 25.09. Bestyrelsens sparring og anbefalinger i forhold til skolens 

fremtidige pejlemærker og eksterne positionering, som blev drøftet på 

 68.000

 70.000

 72.000

 74.000

 76.000

 78.000

 80.000

 82.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsekvens 2% nedsættelse

Indtægter Udgifter i alt
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nærværende udvidede bestyrelsesmøde vil indgå på strategiseminaret og i den 

fremtidige proces. 

  

 

 

Ole Mynster Herold Lone Børlum Tilde Bork

Christian Aagaard Dorte Østergaard Lorentzen Henriette Slebsager

Kenneth Mikkelsen Sten Jensen Muff Sebastian S Markdanner

Bjarne F. Pedersen Anny Overgaard

Anne Vandsø Madsen Marianne Dose Hvid Dorte Wille

Kenneth Holm Tom Ebbe Jakobsen


