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Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC tirsdag den 14. juni 2016 

 

Tilstede Ole Mynster Herrold, Lone Børlum, Christian Aagaard, Dorte Østergaard 

Lorentzen, Henriette Slebsager, Bjarne F. Pedersen 

 

 Anne Vandsø Madsen, Dorte Wille, Kenneth Holm, Tom Ebbe Jakobsen  

 

Afbud Sten Jensen Muff, Kenneth Mikkelsen, Sebastian S Markdanner, Anny Overgaard 

  

Fraværende Tilde Bork 

 

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

 Godkendt 

 

Pkt. 2 Opfølgning af beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

 

 Intet 

 

Pkt. 3 Siden sidst – orientering ved rektor 

Vicerektor Marianne Dose Hvid er pr. den 30. april 2016 fratrådt for at overtage 

stillingen som rektor for Ikast/Brande gymnasium. 

 

Som ny vicerektor er ansat Susanne Rasmussen, der kommer fra en stilling som 

lektor ved Struer Statsgymnasium.  Før det har Susanne været viceforstander på 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer og vicerektor på Skive Gymnasium.  Susanne 

tiltræder den 1. august 2016. 

 

Der er indledt begyndende drøftelser med Fællesbo omkring leje af boliger til 

skolens elever.  Tanken er, at Hernings HF & VUC’s elever skal have mulighed for 

at leje boliger i den nærliggende afdeling af Fællesbo. Eleverne får en fortrinsret, 

men det vil stadig være Fællesbo der står for drift, udlejning og økonomi. 

 

Skolen har besluttet at implementere Sharepoint som ny læringsplatform i det 

kommende skoleår. HF-net undervisningen og AVU bliver pilotprojekt med start i 

august 2016, FVU og OBU kobles på i januar 2017 og endelig hf-afdelingen i 

august 2017. 
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Som opfølgning på Rigsrevisionens rapport om VUC har Undervisningsministeriet 

fremsendt vejledning i håndtering af gaver, forplejning m.v.  Med baggrund heri 

vil der blive udarbejdet en skriftlig vejledning, som dokumenterer skolens 

prioritering i henhold til den generelle personalepolitik. 

 

Region Midt har nedsat et Uddannelsesråd med det formål at sætte fokus på 

udfordringerne i uddannelsesområdet, herunder målsætningen om at 95% af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. VUC érne i Region  

Midtjylland har udpeget rektor Erno Kjølhede (VUC Århus) og rektor Anne Vandsø 

Madsen som repræsentanter for regionens VUC centre. 

 

Region Midt har afsat en pulje på 8 mio. til udvikling af innovation og 

entreprenørskab i ungdomsuddannelserne. Der bliver tre projektspor, hvor 

Herning HF & VUC sammen med Århus Akademi har budt ind på sporet: 

Innovation i praksis. Fokus er at udnytte midlerne til udvikling af bl.a. 

projektperioder, praktikperioder og tonede spor i den nye hf-reform.   

 

Undervisningsministeriet har inviteret rektorer, bestyrelsesformænd, 

næstformænd til en konference om, hvordan offentlige bestyrelser skaber værdi. 

Næstformand Lone Børlum og Anne Vandsø deltog i konferencen i Viborg den 6. 

april. Der var bl.a. fokus på samarbejdet i bestyrelser, bestyrelsens opgaver, 

bestyrelsens sammensætning og arbejdsform. 

Det generelle billede fra konferencen var en opfordring til ministeriet om at 

respektere selvejet og institutionernes styringsret. 

  

 

 Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

  

 Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 4 Godkendelse af forretningsorden 

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

Forretningsordenen for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov. 

 

Bestyrelsen ønsker at foretage en selvevaluering af bestyrelsens resultater og 

sammensætning i marts 2017 med henblik på at sikre den optimale samlede 

bestyrelseskompetence for den kommende bestyrelse, som tiltræder i 2018. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at den reviderede forretningsorden godkendes 

  

 Beslutning 
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Bestyrelsen godkendte forretningsordenen, med den nævnte tilføjelse. 

 

 

Pkt.  5 Orientering om tilmeldingssituationen for skoleåret 2016/17. 

HF2: Vi har på nuværende tidspunkt optaget 195 kvalificerede ansøgere mod 119 

ansøgere ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts. Yderligere 13 kursister fra 

AVU og 9 kursister fra Turbo 16 er indstillet til optagelse, når de afslutter deres 

optagelsesberettigede prøver. Endelig har vi en venteliste på 20 ansøgere.   

På dette grundlag planlægger vi med oprettelsen af en 8. klasse i forhold til de 

budgetterede 7 nye klasser. 

 

Eleverne fordeler sig således på de enkelte linjer. 

 

Klassisk 

1 

Klassisk 

2 

Klassisk 

3 

Engelsk 

A 

Lektielet Business Design Voksen 

23 23 22 27 30 22 24 24 

                

  

 

Aspergerklassen: Vi har optaget 10 elever i den kommende 1. A, hvor den 

maksimale holdstørrelse er 12 elever.  

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

før i august. På nuværende tidspunkt ser indskrivningen fornuftig ud. 

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 2017. For så vidt angår holdene med påbegyndelse til august/september 

2016 er der for øjeblikket indskrevet lidt flere kursister i forhold til sidste år på 

samme tidspunkt. 

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

 

I øjeblikket screenes medarbejderne i Herning Kommunes driftsafdeling, og 

foreløbig har omkring 100 medarbejdere sagt ja til at deltage i FVU- eller 

ordblindeundervisning. Projektet løber fra august 2016 – juni 2017, og der 

benyttes jobrotation således at 3F finder et antal ledige vikarer, der varetager 

kursisternes arbejdsopgaver. Det ser ud til, at der kan køre 2-3 deltidshold i 8 

uger af gangen hele året. 

Et lignende projekt er i øjeblikket ved at blive afklaret i ”Pleje og omsorg” i 

Herning kommune. 

I VEU-regi er vi med i et projekt med både Holstebro- og Herning sygehus, hvor 

vi i uge 40 skal screene 250 medarbejdere, hvorefter der efter behov skal laves 

aftaler omkring uddannelse. 

Vi har efter sommerferien også undervisning på flere mindre virksomheder, bla. 

Front-Z, Danstoker og OK-snack. 
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Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og bestyrelsen 

godkender oprettelsen af en ekstra hf-klasse på det 2-årige hf. 

 

 Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

Pkt.  6  Vision og Strategi 2020 

Skolens pædagogiske strategiudvalg har på baggrund af den seneste strategi-

arbejdsdag reformuleret et endeligt udkast til Vision 2020. (se bilag). Der er 

endvidere defineret 5 fremtidige overordnede strategiske indsatsområder: 

o Medarbejdernes professionelle videndeling og læringsfælleskaber  

o Faglighed, læring og trivsel 

o IT 

o Fysiske Rammer 

o PR og ekstern positionering 

Disse er konkretiseret i en række strategispor, som medarbejderne i sidste uge 

har haft mulighed for at kunne vælge sig på. (se bilag) 

Tovholderen i hver projektgruppe vil være en repræsentant fra Pædagogisk 

Strategiudvalg, således der sikres koordinering og fælles fremdrift. Der vil i de 

enkelte strategispor blive udarbejdet konkrete handlings- og procesplaner.   

Bestyrelsen roste visionsarbejdede og understregede det vigtige i den proces, 

skolen har gennemført, ligesom opmærksomhed på den efterfølgende opgave 

med at få visionen gjort handlingsorienteret og realiserbar.   

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at Vision 2020 samt overordnede indsatser og strategispor 

godkendes 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

Pkt. 7 Aktuel økonomi 

 

Med baggrund i de foretagne indberetninger for foråret 2016 kan der forventes 

følgende elevtal for første halvår af 2016: 
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I forbindelse med vedtagelse af Finansloven 2016 blev taxameteret til HF 

enkeltfag, OBU, AVU og FVU sat ned. Midlerne herfra blev anvendt i forbindelse 

med forhøjelse af ungdomsuddannelsernes grundtilskud. 

 

Endelige takster for 2016 var først kendt efter bestyrelsens vedtagelse af budget 

2016 for Herning HF&VUC.   

I specifikationerne er budgettallene derfor med de budgetterede takster, 

hvorimod ”realiseret” er med de i forbindelse med Finansloven vedtagene takster. 

 

Da det forhøjede grundtilskud først blev godkendt i forbindelse med Finansloven 

er det forhøjede grundtilskud ikke medtaget i det oprindelige budget. Tilskuddet 

er medtaget i realiseret. 

 

Med baggrund i de indberettede elevtal og med udgangspunkt i skolens 

bogholderi kan der følgende budgetopfølgning for perioden 01.01. – 31.03. 2016: 

 

 
 

Hertil følgende specifikationer: 

realiseret budget afvigelse realiseret

1.+2. kvt  2015 budget vedtagne

HF 2 195,98       207,00       -11,02       217,69        62.150       62.150       

HF 2 a-klassen 10,53         11,70         -1,17         5,85           62.150       62.150       

HF enkeltfag 113,39       108,00       5,39          127,10        62.960       62.370       

OBU 1,81          1,95          -0,14         3,92           259.660     257.250     

AVU 58,52         54,50         4,02          48,21          56.490       55.960       

FVU 26,95         24,30         2,65          27,51          65.280       64.680       

1. + 2. kvartal 2016

takster 2016

Realiseret Budget Afvigelse

1 Statstilskud 30.769      30.794      -25           

Deltagerbetaling og øvrige indtægter 108           67            41            

Omsætning i alt 30.877     30.861     16            

 

2 Personaleomkostninger 14.605      14.574      -31           

3 Driftsomkostninger 3.982        2.391        -1.591       

Omkostninger i alt 18.587     16.965     -1.622     

Resultat før renter og afskrivninger 12.290     13.896     -1.606     

Heraf andel af hensatte midler 2015  

    til bygningsforbedringer 1.694        

Periodens positive afvigelse herefter 88            

01.01. - 31.03.16
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Undervisningsministeriet har netop udmeldt dispositionsbegrænsning på 

0,4% for 2016.  For Herning HF&VUC betyder det kr. 312.000 

 

På bestyrelsesmødet i september måned 2016 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 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

Pkt. 8 Placering af frie likvide midler 

Herning HF & VUC havde pr. den 31. marts 2016 ca. 26 millioner kr. i frie midler 

(likvide midler minus Nykredit lån). 

1 Statstilskud

    Undervisningstaxameter 25.390      25.563      -173         

    Bygnings og fællestaxameter 3.754        3.835        -81           

    Grundtilskud 1.625        1.396        229           

    Øvrige taxametre -           -           -           

I alt 30.769     30.794     -25          

2 Personaleomkostninger

Da beløbet forventes at være minimalt er der ikke foretaget regulering af feriepengeforpligtelse

Lønrefusion vedrørende perioden, modtaget efter 1. april 2016, er medtaget.

3 Driftsomkostninger

    Undervisning 589           479           110           

    Administration 949           962           -13           

    Bygninger 2.271        760           1.511        

    Markedsføring 173           190           -17           

Driftsomkostninger i alt 3.982       2.391       1.591       

Driftsomkostninger total 5.676        

Nybyggeri -3.388       

50% nybyggeri direkte udgift 1.694        

Driftsomkostninger i alt 3.982       
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Midlerne indsættes med maksimalt t.kr. 750 i forskellige pengeinstitutter. Efter 

anbefaling fra revisor sættes op til 5 millioner i de største banker (Jyske Bank, 

Sydbank, Nordea og Danske bank), da det skønnes at midlerne i disse banker er 

sikre midler. 

Endvidere overvejes køb af obligationer i samme serie som skolens Nykredit lån. 

 

Christian Aagard nævnte, at vi bør undgå kurstab, og det derfor er godt at 

investere i de obligationer vi selv har lån i. 

Henriette Slepsager opfordrede til, at skolen var opmærksom på at investere 

eventuelle frie midler i tiltag, hvor skolen kan komme på forkant. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at den opstillede investeringsprofil godkendes 

 

 Beslutning 

Bestyrelsen godkendte investeringsprofilen 

 

Pkt. 9          Ny gymnasiereform 

Den 3. juni indgik regeringen en aftale med Socialdemokraterne, Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti om en ny gymnasiereform. Aftalen træder i kraft fra 

skoleåret 2017/18. Reformen betyder, at elever fremover skal opfylde et 

minimumskrav på 5 i deres uddannelsesparathedsvurdering for at kunne søge ind 

på stx, hhx, eller hhx. For HF bliver minimumskravet 4, og her kan elever som 

noget nyt søge ind allerede efter 9. klasse. Der er dog fortsat en række 

muligheder for optag baseret på individuelle samtaler.  På HF indføres tonede 

fagpakker, der målrettes mod professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. 

Endvidere kan hf tilbyde en fagpakke, der giver direkte adgang til universitetet, 

alternativt supplere en 2-årig hf med en halvårlig overbygning på hf- enkeltfag. 

Reformen understøtter den fleksibilitet, som kendetegner hf og åbner for mere 

fokus på anvendelsesorientering gennem projekt- og praktikperioder.   

Den nye reform inviterer til nye samarbejdspartnere. Dorte Østergaard Lorentzen 

orienterede om Brændgårdsskolens initiativ med etablering af en international 7-9 

klasse i 2018, hvor et fremtidigt samarbejde om en evt. international HF-klasse, 

alternativt IB på hf kunne undersøges. Henriette Slepsager tilkendegav, at 

reformen i endnu højere grad åbner muligheder for en udvidelse af det 

samarbejde skolen i forvejen har med Erhversakademiet.   

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 
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Pkt. 10  Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 Der foreslås følgende mødekalender for skoleåret 2016/2017: 

  

 Tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 

 Tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 

 Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16.00 

 Tirsdag den 11. juni 2017 kl. 16.00 

 

 Beslutning 

 Følgende datoer blev godkendt: 

 

 Tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 

 Tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.00 

 Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16.00 

 Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.00 

 

Pkt. 11 Evt. 

 

 

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 Dorte Wille

Kenneth Holm Tom Ebbe Jakobsen


