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Referat fra bestyrelsesmøde Herning HF & VUC tirsdag den 15. marts 2016 

 

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, Dorte Wille Kenneth Holm, 

 Tom Ebbe Jakobsen 

 

 Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltog under punkt 1 

 

Afbud Henriette Slebsager, Kenneth Mikkelsen, Sebastian S Markdanner, 

  

Fraværende  

 Tilde Bork 

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Årsrapport for 2015 / v. revisor Klaus Grønbæk Jakobsen 

Skolens økonomiske resultat for 2015 udviser et overskud på t.kr. 2.540, hvoraf t.kr. 2.300 er 

afsat til afslutning på udskiftning af facader.  Årets resultat er herefter t.kr. 240. 

 

I forhold til det korrigerede budget efter årets første tre kvartaler er der en forbedring på t.kr. 

2.471 hvilket primært skyldes en merindtægt på taxameter (t.kr. 350) en merindtægt på 

øvrige indtægter og deltager betaling (t.kr. 72), en besparelse på regulering af overtid (t.kr. 

297), større lønrefusioner (t.kr. 529), ej forbrugt til vedligeholdelse (t.kr. 1.323) og øvrige 

besparelser (t.kr. 290). Der er ved indkøb af møbler forbrugt t.kr. 340 mere end forventet. 

 

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. Bestyrelsen 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 

- Årsrapporten for 2015 jf. bilag godkendes 

- Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til indberetning af bestyrelsens stillingtagen 

til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet 
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- Rektor bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere 

den elektroniske indberetning digitalt 

 

Beslutning 

Revisor havde ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. 

Årsrapporten for 2015 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2015  

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at referatet godkendes 

 

Beslutning 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2015 blev godkendt og efterfølgende 

underskrevet. 

 

 

 

Pkt.  3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 
Intet. 

 

Pkt.  4 Siden sidst 

Rektor orienterer om løbende sager. 

Rigsrevisionen har den 27.02 offentliggjort den samlede rapport om VUC centrenes 

administration af løn, tjenesterejser, repræsentation mm. Offentliggørelsen førte til en 

forventet mediedækning. Den 14. marts udsendte Ministeriet for Børn, Undervisning og Læring 

vejledende retningslinjer for repræsentation vedr. gaver, repræsentation og 

personaleforplejning. Ifølge revisoren kan skolen i særlige tilfælde dispensere fra disse. Det 

forventes, at Danske Gymnasier og VUC Lederforeningen kommer med et udspil til, hvordan 

sektoren skal forholde sig til vejledningen.      

Rigsarkivet har bebudet et tilsyn med kvalitetssikring i statslige it-systemer med arkivering af 

dokumenter. Det drejer sig om de statslige myndigheder, der har fået godkendt et it-system 

med dokumentarkivering i 2013 og 2014. Skolen fik godkendt sit arkiveringssystem som lever 

op til rigsarkivets minimumskrav og anbefalinger til procedurer for kvalitetskontrol i 2013. Vi 

har sat en opfølgningsproces i gang.  

Den 3. februar havde pædagogisk strategiudvalg arrangeret en pædagogisk dag om motivation 

med oplæg af Mette Pless fra CFU. Motivation er et af skolens indsatsområder i 2016, og dagen 

bidrog med nye vinkler på arbejdet med elevernes motivation. 

Vi indgår i et samarbejde med Herning Kommune om opkvalificering af medarbejdere på lokale 

virksomheder. Jette Søndergaard fra Herning Kommune er tovholder på projektet, som også 

har Restudy som samarbejdspartner. Ideen er, at virksomhedernes medarbejdere får almen 

efteruddannelse via e-læringsplatformen Restudy samt støtte fra frivillige mentorer i  
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lokalområdet. Vores rolle vil være at tilbyde koncentrerede eksamensforberedende forløb og 

efterfølgende kompetencegivende prøvemuligheder.    

Vi har endvidere påbegyndt et samarbejde med SOSU-skolen om EUX Velfærd på 

uddannelserne Social- og Sundhedsassistent samt Pædagogisk Assistent. Social- og 

Sundhedsassistent-uddannelsen med EUX udbydes fra sommer 2016, og Herning HF & VUC 

skal medvirke til at dække den gymnasiale undervisning i hovedforløbene, som starter i 

sommeren 2017 eller vinter 17/18. Det er et samarbejde, vi ser frem til, hvor vi kan udnytte 

den fleksibilitet, der er indbygget i hf-enkeltfag samt den geografiske nærhed til SOSU skolen. 

Vi samarbejder i forvejen med SOSU om et forskoleforløb, som kvalificerer til optag på social 

og sundhedshjælperuddannelsen for andetsprogede kursister.  

Vi har haft et møde med vores nabo, den almene boligforening Fællesbo, om et muligt 

fremtidigt samarbejde. Mange af skolens elever har lang transporttid til skolen, og det kunne 

være relevant at undersøge, hvorvidt et tilbud om ungdomsboligheder i ”baghaven” kunne 

være attraktivt for vores elever. Særligt skolens asperger elever er belastet af lang 

transporttid. Vi oplever i stigende grad, at skolens tonede hf-linjer tiltrækker elever fra andre 

kommuner, og med muligheden for at kunne tilbyde en ungdomslejlighed tæt på skolen, 

kunne en sådan model være med til at tiltrække flere ansøgere.  Vi arbejder videre med 

muligheden for at indgå en samarbejdsaftale om etablering af et eventuelt kollegiefællesskab 

med Fællesbo.   

I efterår 2015/ foråret 2016 gennemføres MUS samtaler. Nærmeste leder deltager i lærerens 

undervisning før samtalen. 

I januar afvikledes informationsmøder for henholdsvis hf2 og A-linjen for nye elever og deres 

forældre. Begge arrangementer var særdeles velbesøgte. 

I administrationen arbejdes der med at minimere udgifterne til porto ved i højere grad at 

benytte Doc2mail, hvor eleverne modtager henvendelser fra skolen i deres e-boks. 

Vi afventer stadig det kommende politiske udspil om en hf-reform, hvilket vanskeliggør det 

pågående arbejde med vision og strategi 2020 på hf området, da vi ikke ved, hvor store 

strukturændringer en reform vil betyde for hf-uddannelsen. 

I februar var skolen vært for en Innovation Youth camp, et initiativ med støtte fra Nordea-

fonden som i samarbejde med 10 uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland forsøger at 

inspirere unge til at tænke innovativt med fokus på ”Smart Cities”. Herning HF & VUC var 

udvalgt som samarbejdspartner i Region Midtjylland, og ca. 80 elever fra skolen deltog i 

campen. Vinderteamet kvalificerede sig til Innovation Youth finalen i Århus d. 7-8. maj. 
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Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Rektors orientering blev taget til efterretning. 

 

Pkt.  5 Status på Vision og Strategi 2020 

Der er i februar måned 2016 igangsat udarbejdelsen af konkrete strategispor med 

operationelle handleplaner i henholdsvis TAP, AVU og HF-afdelingen. Pædagogisk 

strategiudvalg arbejder i øjeblikket med reformulering af den overordnede vision og 

prioriteringen af strategispor. Det forventes, at vi er klar med et samlet udkast til 

bestyrelsesmødet i juni. 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Pkt.  6 Bygninger 

Sidste del af den store renovering – udskiftning af facader – forventes afsluttet medio april 

2016.  Herefter fremstår den samlede skole velvedligeholdt, og der forventes de kommende år 

ikke de store udgifter på vedligeholdelse. 

 

I forbindelse med at Herning HF & VUC har købt grund og opført en ny bygning, er det aftalt 

med Herning kommune, at huslejekontrakten reformuleres, således den er up to date, og 

irrelevante passager og tegninger fjernes. Huslejen vil tilrettes i forhold til, at skolen nu lejer 

et mindre antal kvadratmeter som følge af egen tilbygning. Derudover vil der ikke være 

ændret på præmisserne omkring huslejens størrelse og opsigelighed. 

Der planlægges indvielse af den nye bygning den 13. maj kl. 12.00. 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget 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 8. marts 

modtaget 140 optagelsesberettigede ansøgninger, og 11 elever er indstillet til 

optagelsesprøve. Skolens asperger klasse har i øjeblikket 28 ansøgere, og der har været 18 

ansøgere til samtale. Der kan optages maksimalt 12 elever i den nye klasse. Optag på VUC 

starter den 2. maj, hvor vi har løbende optag frem til medio september. 

  

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 
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Den 15. marts havde skolen optaget 166 kvalificerede ansøgere, mens 13 elever var indstillet 

til optagelsesprøve. I forhold til sidste års optagetal på samme tidspunkt på 112 elever, er det 

et meroptag på 54 elever. Det betyder, at vi kan oprette de budgetterede 7 klasser. Der vil 

erfaringsmæssigt være løbende bevægelser både ind og ud frem til skolestart i august.   

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 8 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.  

 

Beslutning 

Regnskabsinstruksen blev godkendt. 

 

 

Pkt. 9 Aktuel økonomi 

Budget 2016 for Herning HF&VUC er vedtaget af bestyrelsen den 1. december 2015. 

Taxameter satserne er i budgettet medtaget på baggrund af det fremlagte forslag til finanslov 

for 2015.  I forbindelse med vedtagelsen af finansloven medio december er taksterne for HF 

enkeltfag, AVU, FVU og OBU i forhold til finanslovsforslaget nedsat med knap 1%. 

Nedsættelsen bruges til finansiering af en forhøjelse af skolernes grundtilskud. 

 

Taxameter satsen for HF er ikke nedsat som følge heraf. 

 

Elevsammensætningen for årets første kvartal forventes at kunne opgøres som følger. 

 

 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Realiseret Budget 

2015 2015 2016

HF 195,975       207,000       -11,025        217,690       369,58         350,00         

HF - a-klasse 10,530         11,700         -1,170         5,850           14,57           20,40           

I alt 206,505      218,700      -12,195       223,540       384,15        370,40        

 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Realiseret Budget 

2015 2015 2016

HF enkeltfag 118,110       106,000       12,110         125,220       226,800       225,000       

FVU 18,300         16,650         1,650           18,830         50,990         45,000         

AVU 51,290         54,200         -2,910         40,870         109,440       110,000       

Ordblinde 0,480           1,150           -0,670         1,880           5,820           5,000           

I alt 188,180      178,000      10,180         186,800       393,050      385,000      

2016

2016

1. kvartal

1. kvartal Hele år

Hele år
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HF 2 indberettes to gange årligt og opgørelsen dækker derfor 

først halvår.  HF enkeltfag, FVU, AVU og ordblinde indberettes flere gange årligt og opgørelsen 

dækker derfor kun første kvartal.  Opgørelserne er foreløbige. 

Det skal bemærkes at 5,500 af afvigelsen på HF 2 skyldes at tallene for HF a-klassen andet år 

for første halvår, budgetmæssigt ikke var trukket ud af HF 2.  Tallene for a-klassen fremgår 

separat og de 5,500 er medtaget under HF – a-klasse. 

Med udgangspunkt i ændringerne i elevtallet i første kvartal kan der opstilles følgende 

regulering i forhold til det samlede budget for 2016: 

 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

Pkt. 10 Besparelser i 2017, 2018 og 2019  

Med finansloven for 2016 fulgte en generel besparelse på 2% på statstilskuddet i 2016 og i 

overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Med uændret aktivet (med basis i 2016) svarer det til 

manglende indtægter på t.kr. 4.300 i 2019.  Dette sammenholdt med at Herning HF&VUC – 

som øvrige uddannelses institutioner – skal bidrage til EUD reformen med t.kr. 1.800 er der en 

indtægts manko i 2019 på i alt t.kr. 6.100. 

Finansministeriet har herudover den mulighed i løbet af året at lægge en 

dispositionsbegrænsning ud, og den mulighed benyttede ministeriet sig af i 2015, hvor man 

midt på året nedsatte taxameteret med ca. 1 % for hele året. For Herning HF & VUC betød det 

nedsatte taxameter en manko på t.kr. 778. 

Skolen skal hente besparelse på t.kr. 2.400 i 2017, yderligere besparelser på t.kr. 1.900 i 

2018 og endelig t.kr. 1.800 i 2019. Således skal der samlet set hentes besparelser på t.kr. 

6.100 inden 2019.  

I januar måned nedsattes et besparelsesmuligshedsudvalg med repræsentanter fra hf, AVU og 

TAP. Gruppens opdrag var at opliste generelle og afdelingsspecifikke besparelsesforslag, som 

 afvigelse sats beløb

HF -11,025        62.960         -694.134      

HF - a-klasse -1,170         62.960         -73.663        

HF - enkeltfag 12,110         65.000         787.150       

FVU 1,650           65.280         107.712       

AVU -2,910         56.490         -164.386      

Ordblinde -0,670         259.660       -173.972      

Afvigelse i alt -211.293    
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efterfølgende skal indgå i ledelsens prioritering og vurdering af, 

hvordan besparelserne kan realiseres med mindst mulig tab af kvalitet i kerneydelsen. 

Ledelsen udarbejder handlemuligheder for effektuering af besparelserne til godkendelse på 

bestyrelsesmødet i juni.    

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 11 Eventuelt. 

Bjarne Pedersen roste skolens planlægning af info-arrangementet i januar, hvor både elever og 

lærere lykkedes med en flot præsentation af skolens hf2-afdeling, som sandsynligvis afspejles i 

den store søgning til hf2.   

 

 

 


