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Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC 

Tirsdag den 1. december 2015  

 

Tilstede Ole Mynster Herold, Christian Aagaard, Henriette Slebsager, Kenneth Mikkelsen, Sten Jensen Muff, 

 Bjarne F. Pedersen, Anny Overgaard 

 

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

 

Afbud Lone Børlum, Dorte Østergaard Lorentzen og Sebastian Markdanner 

 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde  

  

 Beslutning 

 Referat fra seneste møde blev godkendt 

 

Pkt. 2 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

 Intet 

 

Pkt. 3 Siden sidst – orientering ved rektor 

Rektor orienterede om, at skolen har været optaget af de store besparelser, som regeringen har pålagt 

VUC og gymnasiesektoren. Konsekvensen for skolen behandles under dagsordenpunktet budget 2016.   

Skolen lagde hus til en meget vellykket Ordblindemesse den 26.11, hvor ca. 500 deltagere besøgte 

messen, som bl.a. bød på foredrag af Christian Fuhlendorff.  Messen er et resultat af et samarbejde 

mellem Herning Kommune, Herning Bibliotekerne, AOF, Netværkslokomotivet samt Herning HF & 

VUC.  

 

Som led i samarbejdet med Ikast Brande Kommune har skolen afholdt et eftermiddagskursus om hf-

uddannelsen for udskolingslærere. Lærerne skal ifølge den nye vejledningsreform selv varetage 

vejledningen i valg af ungdomsuddannelser i udskolingsklasserne, og det er derfor vigtigt, at de er 

velorienterede om de forskellige ungdomsuddannelser. Lærerne udtrykte stor tilfredshed med kurset.   

UU i Herning Kommune har valgt en lidt anden model, også kaldet de Rullende Ungdomsuddannelser. 

Lærerne på Kibæk, Nr. Felding og Lind skole besøgte den 10.11  Social og Sundhedsskolen samt 

Herning HF & VUC, hvor de mødte ledelse, lærere og elever, som orienterede om hf. Samtidig blev 

deres undervisning på folkeskolerne varetaget af skolens hf-elever, som fik en rigtig god oplevelse med 

folkeskoleeleverne. Både folkeskolelærere og hf-elever var meget positive i deres evaluering.  

 

Kursisterne fra pædagogpakken på hf-enkeltfag har onsdag til fredag i uge 43 været i studiepraktik på 

pædagoguddannelsen VIA i Ikast. VIA havde planlægt et program specielt for vores kursister, og 

brobygningsforløbet var en stor succes for kursisterne, som alle har pædagoguddannesen som det 

primære ønske om videreuddannelse.  

 

Skolen afviklede den 20.11 traditionen tro En Anderledes Skoledag, hvor 2. års hf-elever dyster om 

vinderprisen for fremstilling af det produkt, som bedst muligt præsenterer skolens værdier.   
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Herning Kommune er i gang med at udskifte vinduespartier i festsalen og pædagogisk værksted, og 

skolen skifter selv de resterende vinduespartier mod atriumgården og facaden mod nord i følge skolens 

vedligeholdelsesforpligtelse.  

 

Der er bestilt nye møbler til fællesarealerne i den nye bygning og de to foyerer, og etableringen af 

udearealet v. kantinen er i fuld gang. Vi venter med bygningsindvielse til alle igangværende projekter 

er afsluttede.  

  

Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af VUC’s administrationsomkostninger. Formålet med 

undersøgelsen har bl.a. været at undersøge, om administrationsomkostninger med særlig fokus på 

kørsel, rejser og repræsentation bliver administreret efter gældende regler. Vi har i denne anledning 

svaret på en række spørgsmål om bl.a. forvaltning af gaver til ansatte, sommerfrokost, seniortræf, 

kørselsbemyndigelser og overnatning i forbindelse med censur/tjenesterejser, 

 

Rigsrevisionens konklusion, som indeholdt en række mindre anbefalinger til ændring af 

konteringspraksis er drøftet med skolens revisor, som ikke finder, at rapporten giver anledning til at 

skolen skal foretage sig yderligere.   

 

Ministeriet har offentliggjort en omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannelserne, der 

peger på et årligt effektiviseringspotentiale på 293-398 mio. kr. for de almene gymnasier. Analyserne 

baserer sig i overvejende grad på omkostninger til indkøb, bygningsdrift samt administration og ledelse. 

Vi udnytter i forvejen en stor del af de foreslåede tiltag og vil set i lyset af de kommende besparelser 

undersøge mulighederne for effektivisering yderligere bl.a. ved en øget benyttelse af SKI og Statens 

Indkøb og IFIRS samarbejdet. 

  

STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) har offentliggjort deres KPI måling af lærernes 

arbejdstid, fordelt på henholdsvis lærer/elevtid til undervisning og lærer/elevtid til andre aktiviteter. 

Gennemsnittet for de VUC’er som deltog i undersøgelsen var henholdsvis 24% til undervisning og 7% 

til andre læringsaktiviteter. Vores resultat var 24% til undervisning og 11% til andre elevaktiviteter. 

 

Transport- og Bygningsministeriet, Finansministeriet mm. har gennemført en analyse med det 

formål at tilvejebringe et faktabaseret grundlag for at vurdere muligheder og potentialer ved en eventuel 

samling af bygherreopgaverne fra visse statsfinansierede institutioner hos Bygningsstyrelsen. Vi har i 

denne sammenhæng leveret en række data oplysninger. 

 

Ledelsen bruger megen arbejdstid på diverse indberetninger og afrapporteringer. 

 

 Beslutning 

 Rektors orientering blev taget til efterretning 

Bestyrelsen fik udleveret notatet fra rigsrevisionen. Dette blev taget til efterretning uden yderligere 

kommentarer.   

 

Fordelene ved at etablere en personaleforening blev drøftet.  

 

Pkt. 4 VUC udbud for skoleåret 2016/17 
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Udbudsplanen for skoleåret 2016/17 er på HF-enkeltfag en videreførelse af udbudsplanen for 

indeværende skoleår.  En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. Efter ønske fra vores 

nuværende elever på HF Business tilbydes erhvervsøkonomi C. Samarbejdsaftalen med Holstebro VUC 

og Viborg-Skive VUC om et fælles virtuelt HF-enkeltfagsudbud er som konsekvens af taksameter 

nedsættelsen på virtuel undervisning ikke forlænget. Vi kan fra august vælge at udbyde de fleste hf 

fag/niveauer virtuelt som supplement til holdundervisning. På baggrund af skolens virtuelle 

undervisningsaktivitet i indeværende skoleår undersøges i øjeblikket, hvordan vi økonomisk muligt 

fastholder dette fleksible undervisningstilbud. Virtuel- og flexundervisning er fortsat en udbudsmæssig 

attraktiv måde at formidle undervisning på i fag, der ellers ikke kan oprettes på grund af for få 

tilmeldte. I bilag a) ses en oversigt over det planlagte udbud.  

Udbuddet på AVU vil ligne det udbud vi har i år. Vi udbyder dansk, dansk som andetsprog, engelsk, 

tysk, naturfag, samfundsfag og matematik på alle niveauer. Derudover udbyder vi historie på D-niveau.  

Fagene placeres således at de kan kombineres i fagpakker med et fuldt skema der giver ret til SU. Man 

vil kunne vælge forskellige niveauer i forskellige fag.   

FVU og OBU-hold udbydes efter behov og tilmeldinger. Undervisningen foregår både på skolen og på 

virksomheder. Endvidere vil der udbydes kortere turbo forløb i marts – juni (dansk, matematik, engelsk 

og naturfag) samt skræddersyede forløb i samarbejde med erhvervsskolerne efter behov.  I bilag b) ses 

en oversigt over det planlagte udbud.  

                           

 Beslutning: 

 Udbudsplanen for 2016 godkendes  

 

Pkt. 5 Udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande 

kommuner. 

Herning HF og VUC er jf. lovgivningen ansvarlig for udbuddet af forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande kommuner. I den forbindelse skal undervisningen 

sendes i udbud, så andre aktører kan forestå undervisningen på en driftsoverenskomst. Her i 

kommunerne er der driftsoverenskomst med Social- og Sundhedsskolen, AOF og FOF.  

Der er indgået driftsoverenskomst for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014. I 

overenskomsterne er der mulighed for at forlænge aftalerne med op til to år. I december 2014 vedtog 

bestyrelsen at forlænge aftalerne til 31. december 2015. 

Ledelsen foreslår at driftsoverenskomsterne forlænges med yderligere et år til den 31. december 2016 

på uændrede vilkår, såfremt dette ønskes af driftsoverenskomstparterne. Dette er drøftet i 

uddannelsesudvalget den 25. november.  

Beslutning 

KHO redegjorde for  uddannelsesudvalgets indstilling om forlængelse af driftsoverenskomsterne et år. 

Ministeriet vil sandsynligvis udstikke nye regler for såvel overenskomstindgåelse som 

tilsynsforpligtelse efter 2016. 

 driftsoverenskomsterne forlænges med yderligere et år til den 31. december 2016 på 

uændrede vilkår. 
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Pkt. 6 Målsætning for it som læringsredskab på Herning HF & VUC 

IT-udvalget har udarbejdet målsætning og handleplaner for skolens brug af pædagogisk it. (se bilag c).  

IT indgår som en naturlig del af undervisningen og anvendes som et redskab i den daglige undervisning 

på skolen såvel som i fjernundervisningsforløb og flexundervisning. Lærernes IT-systemer til brug for 

undervisningen fremstår sammenhængende og er let tilgængelig for både kursister og lærere. Lærernes 

anvendelse af IT understøtter lærer-kursist, lærer-lærer og kursist-kursist samarbejde samt brug af 

programmer på forskellige digitale platforme.  

Lærerne sætter rammen for brug af IT i undervisningen, og lærerne er bevidste om en varieret brug. 

Lærerne har kompetencer til at kunne navigere i udbuddet af relevante digitale læringsredskaber og 

forstår at udvikle digitale kompetencer såvel som digital dannelse hos kursisterne. Skolens IT-

infrastruktur sikrer, at distribution og aflevering af opgaver,  prøver og eksaminer kan foregå digitalt. 

Alle lærere og kursister har en velfungerende trådløs internetforbindelse og tilstrækkelig strømkapacitet  

Beslutning 

IT-målsætningen blev godkendt med følgende bemærkninger: 

KHO gennemgik bilaget og fremlagde it-udvalgets overvejelser omkring it platforme som understøtter 

skolens pædagogiske it-udvikling. 

Christian Aagaard efterlyste mere fokus på, hvordan it giver værdi i undervisningen, og hvordan man 

effekt-måler på læringsværdien. Brorsons kvarter er en udveksling af pædagogiske tiltag i forbindelse 

med de digitale redskaber. Bestyrelsen anbefalede, at skolen afprøver en målrettet indsats med brug af 

it i et fag og evaluering af læringsværdien. 

 

Pkt. 7 Aktuel økonomi - budgetopfølgning 2015  

Der kan på baggrund af realiseret pr. 30. september 2015 og forventninger til 4. kvartal 2015 opstilles 

følgende: 

 
 

Der forventes for nuværende et overskud på t.kr. 69 i 2015.  

Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget

2014 2013

Taxametertilskud 64.622           62.100           2.523              77.711         76.884         78.767        75.835        

Øvrige indtægter 1.011              802                   209                   928                2.154            2.176           2.583           

Deltagerbetaling 598                   720                   -122                 800                608                891               759               

Omsætning 66.232           63.622           2.610              79.439         79.647         81.834        79.177        

Personaleomkostninger 45.993           42.343           3.651              56.366         62.258         59.227        56.208        

Driftsomkostninger 9.655              12.252           -2.596             21.099         16.731         16.635        13.502        

Omkostninger i alt 55.649           54.594           1.054              77.465         78.989         75.862        69.710        

Indtjeningsbidrag 10.583           9.027              1.556              1.974            657                5.972           9.467           

Afskrivninger -341                 -316                 -25                    -441               -653               -313              -300              

Finansielle poster 65                      56                      9                         56                   65                   342               391               

Periodens resultat 10.307           8.767              1.540              1.589            69                   6.001           9.558           

01.01. - 30.09. 2015 2015

Årsregnskab
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I forhold til oprindeligt budget er der en merudgift til lønninger på t.kr. 5.892. Dette beløb indeholder 

øgede lønomkostninger på HF med t.kr. 2.700 som følge af et øget antal kursister og dels et 

undervurderet lønbudgetestimat. Hertil kommer at en større del af rengøringen varetages af egne 

medarbejdere. Dette giver en besparelse på andre omkostninger. Kantinen drives fra 1. januar 2015 af 

skolen og derfor fremgår løn til kantinens medarbejdere som en del af de samlede 

personaleomkostninger. Løn til kantinen udgør ca. t.kr. 1.050 og modsvares af indtægter under øvrige 

indtægter. Omsætning er medtaget som netto beløb idet varekøb er fratrukket. 

 

Det skal bemærkes at selvrisiko (t. kr. 778) ikke er medtaget i opgørelsen. Dette da vi er tæt på 

årsskiftet. 

 

Der er i budgettet afsat yderligere t.kr. 1.334 af til ny indkøb af møbler, gardiner, it m.v., primært til 

den nye bygning. Der er alt i alt afsat t.kr. 2.954 til brug for indkøb af inventar i 2015. 

  

 For statstilskuddet gælder følgende reguleringer: 

  

Der er i skoleåret 2015/16 7 HF klasser plus A-klassen. 

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. 

Ved indberetninger til Undervisningsministeriet anvendes fagkoder som ligger til grund for beregning 

af taxameter. Indenfor STX og HF findes forskellige satser indenfor sammen fag. Ved intern kontrol er 

det konstateret at der over en årrække er indberettet med forkerte fagkoder i enkelte fag. Dette betyder 

en netto tilbagebetaling til Undervisningsministeriet på omkring t.kr.700 

Regulering

budget Reguleret Forventet t.kr.

Taxameter tilskud

OBU 3.668.150 -1.944.926 1.723.224 -1.945

FVU 2.657.900 1.073.725 3.731.625 1.074

AVU 6.346.530 201.694 6.548.224 202

Hfe 13.242.940 1.714.652 14.957.592 1.715

HF2 28.270.139 -766.542 27.503.597 -767

-34

57

-778

300

-700

49

-827Regulering af budget

Brobygning og introkurser

årskursister

Fæl les - og bygningstaxameter

Dispos i tionsbegrænsning

Avance dri ftsoverenskomstparter

Regulering tidl igere år

Diverse
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Beslutning 

 budgetopfølgning 2015 taget til efterretning.  

 

  

Pkt. 8 Budgetforslag 2016 

 

Budgetforslag for 2016 vedlægges. 

 

Aktivitet 

Aktivitetsforudsætninger for 2016 ser ud som følger – opgjort i årskursister:  

 

 
 

Antallet af årskursister for 2016 er baseret på en forventet faldende aktivitet i forhold til realiseret for 

2014. 

 

For budget overslag sårerene (2017 til 2019) forventes uændret aktivitet. 

 

Resultatbudget: 

 

For 2016 kan der opstilles følgende resultatbudget: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

realiseret realiseret realiseret realiseret realiseret budget budget

2-årig HF 307           325           331           360           392           395           350           

2-årig HF - a-klassen  20             

Studenterkursus 45             49             52             32             6               -            

HF-enkeltfag 144           164           158           195           235           200           175           

HF-enkeltfag (net og flex) 50             

AVU 106           109           112           113           111           105           110           

FVU 29             27             25             41             41             35             45             

OBU 10             16             13             13             8               12             5               

Øvrige 7               5               6               7               7               -            
 

I alt 648           695           697           761           800           747           755           
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Der forventes for 2016 et overskud på t.kr. 579. 

 

Løn og lønrelaterede omkostninger 

Af de samlede omkostninger på t.kr. 74.757 udgør lønnen med t.kr. 59.855 80%. 

 

Lønnen er budgetter ud fra en fremskrivning af de faktiske lønninger. Der er indregnet kendte 

overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der tillagt puljer til merarbejde og lokalløns-tillæg. 

Forventede lønrefusioner er modregnet i lønomkostningerne. 

 

Øvrige omkostninger 

Øvrige omkostninger er skønnet ud fra det nuværende omkostningsniveau under skyldig hensyntagen 

til aktivitetsforudsætningerne. 

 

Undervisningens gennemførelse 

Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse kan specificeres som følger: 

 

2016 2015 2014 2013

budget budget realiseret realiseret

Statstilskud 73.579.800       77.711.000       77.060.180       74.108.074       

Deltagerbetaling og andre indtægter 1.956.601         1.728.000         6.894.536         6.965.168         

O msætning i alt 75.536.401       79.439.000       83.954.716       81.073.242       

Undervisningens gennemførelse 55.192.072       51.846.000       53.821.361       52.295.148       

Markedsføring 480.000            480.000            492.358            464.283            

Ledelse og administration 11.904.277       10.746.000       12.993.030       10.768.929       

Bygningsdrift 7.180.651         14.834.000       10.391.822       8.043.520         

Aktiviteter med særlige tilskud -                    -                    597.203            333.512            

O mkostninger i alt 74.757.001       77.906.000       78.295.774       71.905.392       

Resultat før finansielle  poster 779.400            1.533.000         5.658.942         9.167.850         

Finansielle indtægter 200.000            56.000              346.455            392.155            

Finansielle omkostninger -400.000           -4.008               -1.623               

Årets resultat 579.400            1.589.000         6.001.389         9.558.382         
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Fagkoordinatorernes budgetter følger skoleåret. Derfor afhænger det enkelte års omkostninger til 

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

Undervisningsmidler er angivet med et netto tal (t.kr. 1.600). Regnskabstallet er inklusive udgifter ved 

SPS. Indtægter ved SPS fremgår regnskabsmæssigt andet sted. I budgetopstillingen er SPS medtaget 

som netto beløb. 

 

Der er i budgettet afsat t.kr. 1.000 til censur. Omkostningen hertil afhænger i høj grad af mængden af 

udgående censur, hvilket ikke er under institutionens kontrol. Øvrige omkostninger under censur – t.kr. 

200 – indeholder omkostninger til eksterne foredragsholdere, vikarer og tilsyn i pædagogikum. 

 

Bygningsdrift 

Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: 

 
 

Energi og forsyning har som følge af byggeri været ekstraordinær høj i 2014 og dele af 2015.  En del af 

skolens bygninger er nye, dele af den gamle bygningsmasse har fået nyt varme og ventilationssystem 

og fra og med primo 2016 har hele skolen nye vinduer.  Dette forventes at medføre en ret så stor 

energibesparelse. 

 

Husleje og ejendomsskat er budgetteret ud fra forventet husleje.  Det skal bemærkes at endelig husleje 

og ejendomsskat endnu ikke er fastsat idet udgiften nedsættes som følge af køb af grund.   

 

Udgifter til rengøring er faldet markant.  Dette skyldes at der i 2014 og dele af 2015 er anvendt ekstern 

rengøring.  I og med at rengøringen nu udføres af ansat personale budgetsættes omkostninger til 

rengøring på et lavere niveau.  Løn til rengøring er medtaget under rengøringsomkostninger.  

2015 >311015 2014

i alt HF AVU budget regnskab regnskab

Undervisningsmidler 1.600.000 1.200.000 400.000 1.600.000 1.902.000 1.866.000

Kursistaktiviteter 380.000 285.000 95.000 380.000 277.000 371.000

COPY-dan mv. 300.000 225.000 75.000 300.000 310.000 283.000

Censur 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 558.000 1.521.000

Undervisning på Teko 700.000 525.000 175.000 700.000 0 624.000

Kurser mv. 1.040.000 695.000 345.000 1.040.000 1.068.000 1.092.000

I alt 5.220.000 4.130.000 1.090.000 5.220.000 4.115.000 5.757.000

2016

2016 2015 >311015 2014

budget budget regnskab regnskab

Øvrige driftsaktiviteter 150.000                150.000                115.800                125.491                

Driftsomkostninger traktor & transporter 32.000                  32.000                  31.900                  10.467                  

Energi og forsyning 1.400.000             1.400.000             1.532.000             2.038.720             

Renovation 60.000                  60.000                  40.600                  48.037                  

Rengøring og lignende 75.000                  300.000                446.100                592.961                

Statens selvforsikring 700.000                800.000                11.708                  

Husleje og ejendomsskat 600.000                772.000                771.300                883.669                

Reparation og vedligehold 975.000                8.620.000             2.112.510             3.852.423             

I alt 3.992.000             12.134.000           5.061.918             7.551.768             
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Der er afsat t.kr. 700 til statens selvforsikring. Dette beløb svarer til 1% af skolens statstilskud.   

Omkostninger til reparation og vedligehold er faldet markant, som følger af at skolen til og med 2015 

har gennemført en gennemgribende renovering af skolens bygninger.  Dette er færdiggjort med 

udskiftning af vinduer i 2015 og primo 2016. 

 

 

Følsomhed overfor ændringer i aktivitetsniveauet 

Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil som udgangspunkt ikke påvirke omkostningerne. 

 

Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den forventede aktivitet anses for beskeden, såfremt den 

nugældende lovgivning fastholdes. 

 

Budgetsituationen på længere sigt 

Nedenstående oversigt viser hovedtallene for 2016-2019: 

 

  
 

I statstilskuddet er der taget højde for konsekvenserne af nedsættelsen af statstilskud med 2% pr. år i 

perioden 2016 til 2019, samt forventede konsekvenser som følge af EUD reform. 

 

Konsekvenser af 2% nedsættelsen og EUD reformen er som følger: 

 
 

Indstilling: 

                    Ledelsen indstiller budget 2016 til godkendelse som anført. 

 

 Beslutning 

2016 2017 2018 2019

Statstilskud 73.579        70.339       68.897       67.484       

Deltagerbetaling og andre indtægter 1.957          1.957         1.957         1.957         

O msætning i alt 75.536        72.296       70.854       69.441       

Lønomkostninger 59.855        59.089       59.532       59.979       

Øvrige omkostninger 14.902        14.902       14.902       14.902       

Omkostninger i alt 74.757        73.991       74.434       74.881       

Resultat før finansielle  poster 779             -1.695        -3.581        -5.440        

Finansielle poster -200            -200           -200           -200           

Årets resultat 579             -1.895        -3.781        -5.640        

2016 2017 2018 2019

Nedsættelse af taxameter som følge af:

    2% reduktion 1.499          1.472         1.442         1.413         

    EUD reform 395             1.768         

I alt 1.894          3.240         1.442         1.413         

Opsummeret 1.894          5.134         6.576         7.989         
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Budget 2016 blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Kenneth Mikkelsen roste budgetopstillingen for de uddybende noter.  

Christian Aagaard efterlyste en kolonne med korrigeret budget 2015. 

Skolen har besluttet i foråret at nedsætte en besparelsesarbejdsgruppe med tillidsrepræsentanter fra alle 

tre afdelinger med det formål at se på besparelsesmuligheder i forhold til 2017, 2018 og 2019. Der er 

flere forskellige håndtag at skrue på, bl.a. øget effektivitet ved anderledes tilrettelæggelsesformer, færre 

små hold, sammenlægninger af klasser. Det handler om at få hentet besparelserne uden 

kvalitetsforringelse. Bestyrelsen var enig om, at diskussionen om besparelser i forhold til kvalitet var 

væsentlig, og at de fremtidige besparelser skal hentes på lønbudgettet. Ole Mynster Herold forklarede, 

hvordan en lignende skole havde taklet besparelserne ved en generel opnormering af den enkelte lærers 

undervisningstid, således at man kunne spare lærerstillinger. Christian Aagaard opfordrede til at skolens 

besparelsesdrøftelser kommer i gang hurtigt, så de rigtige beslutninger tages.  

 

Bjarne Pedersen udtrykte bekymring over besparelserne på personalets vegne ved udsigten til at skulle 

løbe hurtigere. Den nye overenskomst på GL området har forårsaget at personalet løber hurtigere 

allerede. Han opfordrede bestyrelsen til eksternt at italesætte bekymringen om besparelserne og 

orienterede om, at GL-lærerne planlægger små happenings, fx julekort til ministeren. 

 

 

Pkt. 9  Status på Vision og Strategi 2020  

Skolen har den 24. – 25. september 2015 afholdt et personalearrangement, hvor alle ansatte arbejdede 

med visioner og strategi for 2020. Søren Obed Madsen deltog med et oplæg om oversættelse af strategi. 

Evalueringen af strategiseminaret var særdeles positiv. Efterfølgende har en arbejdsgruppe under 

pædagogisk strategiudvalg renskrevet de mange input fra strategiseminaret til videre drøftelse i 

pædagogisk strategiudvalg og SU. Der arbejdes i øjeblikket på formulering og konkretisering af 

strategispor. (bilag d). Den samlede medarbejdergruppe vil på pædagogisk dag den 3. februar 2016 

arbejde videre med formulering af operationelle indsatsområder, således at et samlet udkast for vision 

og strategi 2020 kan præsenteres og drøftes på bestyrelsesmødet i marts 2016.     

 

 Beslutning 

Anne Vandsø fremlagde det foreløbige strateginotat og orienterede om arbejdsprocessen. Bestyrelsen 

nikkede til værdierne faglighed og gensidig respekt. Kenneth Mikkelsen pointerede vigtigheden af 

strategiske målsætninger og kommunikationen om forandringer. Forandringerne skal italesættes. 

Henriette Slepsager supplerede med at understrege opmærksomheden på, hvad vi kommer fra, og hvor 

vil vi hen. Det er vigtigt at få italesat, hvordan vi kommer hen til målet. Indsatsområderne skal 

prioriteres og tydeliggøres.  

 

Pkt. 10 Evt. 

Bjarne Pedersen nævnte at skolens studieture til Berlin var meget vellykkede. 

Bestyrelsesformanden ønskede god jul og takkede medlemmerne for deres arbejde i det forgangne år.   
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