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Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC tirsdag 20. september 2016 

 

Tilstede Ole Mynster Herrold, Christian Aagaard, Dorte Østergaard Lorentzen,  

Henriette Slebsager, Kirstine Buus Johansen, Anny Overgaard 

 

 Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Dorte Wille Kenneth Holm, 

 Tom Ebbe Jakobsen 

 

 

Afbud Lone Børlum, Kenneth Mikkelsen, Bjarne F. Pedersen 

  

Fraværende  

 Tilde Bork 

 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Vicerektor Susanne Rasmussen 

og Uddannelsesleder VIA University Kristine Buus Johansen blev budt velkommen. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra seneste møde  

 

Pkt. 2 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 drøftedes placering af likvide midler. Som 

opfølgning herpå er der i samarbejde med skolens revisor udarbejdet et notat om 

finansiel strategi. Økonomichefen gennemgik notatet. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Opfølgningen blev taget til efterretning 

 

 

Pkt. 3 Nyt bestyrelsesmedlem 

Kirstine Buus Johansen, ny uddannelseslederfor VIA University i Ikast, er villig til 

at indtræde i bestyrelsen som afløser for Steen Jensen Muff. 

 

Indstilling 

Formanden indstiller, at Kirstine Buus Johansen indtræder i bestyrelsen for 

Herning HF&VUC som selvsuppleret medlem. 

 

Beslutning 

Kirstine Buus Johansen blev valgt som selvsuppleret medlem af bestyrelsen for 

Herning HF&VUC 

 

Pkt. 4 Siden sidst – orientering ved rektor 
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Skolen har været udsat for en mindre brand i fællesarealet i den nye bygning. 

Branden blev slukket, før brandvæsenet kom, og alarmering/udsugning i den nye 

bygning fungerede efter hensigten.  

   

Dette skoleår blev indledt den 1. august med en uges fælles forberedelse, 

teamsamarbejde og afvikling af en pædagogisk dag, før eleverne startede. Fokus 

var unges hjerner og læring samt kursistprofilers betydning for læring. 

 

I forbindelse med opstart på Hf-enkeltfag har vi pga. øget søgning samt en 

langtidssygemelding måtte ansætte nye hf-lærere i tidsbegrænsede 

deltidsstillinger. 

  

Alle nye 1. års hf-klasser har deltaget i en fælles idrætseftermiddag samt været 

på introtur med deres klasseleder og tutor.  

 

Der har været afholdt et vellykket fællesarrangement med Naser Khadar som 

oplægsholder. 

 

Skolen har den 9. september modtaget et høringsbrev fra Herningsholm 

Erhvervsskole om bemærkninger til ønsket om udbudsret til en merkantil og en 

teknisk 2-årig hf-uddannelse. Skolens bestyrelsesformand har i sit høringssvar 

den 19.09 angivet, at Herning HF & VUC vurderer, at en erhvervsskole som hf-

udbyder i kommunen vil svække hf’s uddannelsens almene profil og således ikke 

underbygge hf-reformens intention om en bred almen gymnasial uddannelse, som 

kvalificerer til en bred vifte af såvel mellemlange som lange videregående 

uddannelser. Endvidere har Herning HF&VUC allerede en række erfaringer med 

udbud af tonede hf-linjer gennem et tæt samarbejde med Erhvervsakademi 

Midtvest og VIA University. Derfor anbefaler bestyrelsesformanden ikke et udbud 

af 2-årigt hf på Herningsholm Erhvervsskole.    

 

Der er mellem Herning HF&VUC og Ikast-Brande Gymnasium&HF indgået en 

aftale om, at økonomi- og administrationschef Tom Ebbe Jakobsen udlånes til 

Ikast-Brande Gymnasium&HF en dag ugentligt til løsning af økonomirelaterede 

opgaver. Tom afgiver parallelt med den nye aftale administrative og 

personalemæssige opgaver på Herning HF&VUC til henholdsvis AVU-

uddannelseschef og vicerektor. 

 

Der arbejdes på højtryk med HF-2 reform. Rektor er som medlem af VUC 

Lederforenings uddannelsesudvalg med til at anbefale høringssvar til 

Lederforeningen. Høringsfrist er den 23. september. Arbejdet med beslutning om 

hf-pakker internt er ligeledes påbegyndt.  

  

Der er i forbindelse med implementering af Vision 2020 nedsat 23 strategispor, 

som har påbegyndt arbejdet med udvikling af operative handlingsplaner. 
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Rektor og kommunikationschef Lars Bjerg har afholdt en ekstern strategidag med 

det nye elevråd/kursistråd med fokus på den gode skole, den gode læring og den 

gode elev/kursist. 

 

Der afvikles elevtilfredshedsundersøgelse i efteråret. Det er Ennova som står for 

undersøgelsen.  

 

Herning UU afvikler igen i år Rullende Ungdomsuddannelser den 8. november. 

Formålet er at klæde lærerne i udslusningsklasser på til at kunne vejlede eleverne 

ift. valg af ungdomsuddannelser. 

 

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 Beslutning 

 Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Pkt. 5 Tilmeldingssituationen i skoleåret 2016/17 

HF-2: Vi har oprettet 8 nye hf-klasser, en klasse mere end sidste år. Regeringens 

fastholdelse af et max klasseloft på gennemsnitlig 28 elever i alle nye 1. hf-

klasser er overholdt med gennemsnitlig 27.5 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. Samtlige linjer er oprettet med et tilfredsstillende ansøgertal. 

Der er optaget 12 elever i den nye A-klasse og i nuværende 2A går 11 elever.  

                   

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen lidt bedre end sidste års søgning. Der er 

pt. tilmeldt 249 holdkursister til skolens udbud af virtuel undervisning. I august 

måned er afviklet et turbo-matematik C forløb med 16 kursister. 

Vi udbyder i samarbejde med Herningholm Erhvervsskole et opkvalificeringsforløb 

til EUX uddannelsen med start den 12.september. Pt. er der 20 tilmeldte 

kursister. 

 

AVU: Der er en fremgang i AVU- tilmeldingerne i forhold til sidste år. Vi 

underviser to danskhold på den kombinerede ungdomsuddannelse i Ikast. Fra uge 

36 begynder vi et projekt omkring FVU-uddannelse for DRIFT i Herning 

Kommune. Ansatte skal i forløb af 4 uger opkvalificeres med både dansk og 

matematik i et koncentreret forløb med 30 lektioner om ugen. Første forløb er for 

vikarer, der afløser de fastansatte, mens de efterfølgende er på kursus. 

Undervisningen er planlagt frem til sommerferien. Det generelle optag på FVU og 

OBU er på nuværende tidspunkt tilfredsstillende.    
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 Indstilling: 

                   Ledelsen indstiller, at punktet tages til orientering 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Pkt. 6 Udmøntning af resultatlønskontrakt 2015/16 

Beslutning om målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt 2015-2016 

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. 

 

Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen på ovennævnte grundlag beslutter 

graden af målopfyldelse. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen anerkendte ledelsens gode arbejdsresultater samt dokumentation og 

godkendte graden af målopfyldelse. 

 

Pkt.  7 Resultatlønskontrakt 2016/17 

Beslutning om indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2016-2017. 

Undervisningsministeriet har i brev af 27. juni 2013 udsendt ”Bemyndigelse til at 

indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrig ledere”.  

 

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 2016/2017 i forhold til 

2015/2016. 

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. 

Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene 

følgende overordnede formål: 

- den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 
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- 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 indsatsområder i skolens strategiplan Vision 

2020. Resultatmålene for 2016-2017 er baseret på implementering af skolens 

prioriterede fokusområder. (bilag) 

 

Indstilling: 

Bestyrelsesformanden indstiller, at 

 bestyrelsen på ovennævnte grundlag indgår resultatlønskontrakt for 

skoleåret 2016/17 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. 

 

Indstilling 

                   Bestyrelsesformanden indstiller, at punktet vedtages som forelagt 

 

 Beslutning 

 Resultatkontrakt 2016/2017 blev vedtaget som forelagt. 

Kirstine Buus Johansen supplerede med at invitere til et samarbejde med VIA 

University om de læringskompetencer, som er nødvendige for studerende på VIA i 

form af læring i selvstyrende/elevinitierede grupper, ligesom samarbejdet om 

overgangen mellem ungdomsuddannelse og videre uddannelse i ny hf-reform 

åbner for nye samarbejdsmuligheder. 

   

Pkt. 8 Aktuel økonomi 

 Årselevtal 

 Første halvårs elevtal er opgjort til 410,5 mod budgetteret 407,5 
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For andet halvår forventes en fremgang på 21,5 årselever således det samlede 

elevtal i 2016 forventes at blive 780 mod budgetteret 755,4. Af tabellen nedenfor 

ses fordelingen af årselever på de enkelte afdelinger: 

 

  

Budget - økonomi 

Der kan med udgangspunkt i 1. halvår 2016 opstilles følgende budgetopfølgning 

og forventning til året 2016: 

 

 
 

  

realiseret budget afvigelse

opr korr ændr

HF 2 inkl a-klassen 206,5         218,7         -12,2          370,4         371,5         1,1             

HF enkeltfag 112,8         108,0         4,8             225,0         237,8         12,8           

FVU 30,0           24,3           5,7             45,0           50,0           5,0             

AVU 58,6           54,5           4,1             110,0         115,6         5,6             

OBU 2,6             2,0             0,6             5,0             5,1             0,1             

I alt 410,5         407,5         3,1             755,4         780,0         24,6           

korrigerede årselevtal

01.01. > 30.06. 2016

Realiseret Budget Afvigelse

opr. korr ændr

1 Statstilskud 38.401    37.465    936         73.580    74.423    843         

Deltagerbetaling og øvrige indtægter 771         600         171         1.057      1.416      359         

O msætning i alt 39.172    38.065    1.107      74.637    75.839    1.202      

  

2 Personaleomkostninger 30.607    30.381    -226       59.855    60.785    -930       

3 Driftsomkostninger 7.872      6.276      -1.596    14.002    16.540    -2.538    

O mkostninger i alt 38.479    36.657    -1.822    73.857    77.325    -3.468    

 

Resultat før renter og afskrivninger 693         1.408      -715       780         -1.486    -2.266    

 

Heraf andel af hensatte midler 2015   

    t il bygningsforbedringer 2.300      2.300      2.300      

Periodens positive resultat herefter 1.585      814         814         

korrigeret budget 2016

01.01. - 30.06.16
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Det oprindelige budget for 2016 er udarbejdet på baggrund af de på det tidspunkt 

kendte taxameter satser.  I forbindelse med vedtagelse af Finansloven valgte man 

at forhøje grundtilskuddet med ca. t.kr. 1.000 finansieret ved at taxameter 

taksterne blev sat yderligere ned. Dette var ikke indregnet i det oprindelige 

budget. 

  

Ændringen i satserne indgår i den afvigelse der fremgår af ovennævnte opstilling. 

Resten skyldes ændring i elevtallet.  

 

Specielt vedrørende bygnings og fællestaxameter skal nævnes at der har været 

en forskydning af forholdet mellem ordinære årselever (flere end budgetteret) og 

handleplanskursister (færre end budgetteret).  Bygnings- og fællestaxameter 

udbetales for de ordinære elever på baggrund af elevtallet i året før det aktuelle 

år, hvorimod bygnings- og fællestaxameteret for handleplanskursister udbetales i 

det aktuelle år.   

 

Budgettet er korrigeret på baggrund af den forventede aktivitet.  I det korrigerede 

budget er der reduceret for dispositionsbegrænsning på ca. t.kr. 320.  

Dispositionsbegrænsningen udgør 0,4% af alle statstilskud men fremgår i det 

korrigerede budget under et under øvrige taxametre.  

 

  
 

Personaleomkostninger er øget som følge af større aktivitet. Det skal bemærkes 

at en del af forøgelsen modsvares af en refusion medtaget under øvrige 

indtægter. 

 

Realiseret Budget Afvigelse

opr. korr ændr

1 Statstilskud

    Undervisningstaxameter 26.602    26.391    211         48.925    49.884    959         

    Bygnings og fællestaxameter 7.606      7.670      -64         15.334    14.872    -462       

    Grundtilskud 3.449      2.793      656         5.586      6.406      820         

    Øvrige taxametre 744         611         133         3.735      3.262      -474       

I alt 38.401    37.465    936         73.580    74.423    843         

korrigeret budget 2016

01.01. - 30.06.16

2 Personaleomkostninger

Der er ikke foretaget regulering af feriepengeforpligtelse

Lønrefusion vedrørende perioden, modtaget efter 1. juli 2016, er medtaget.
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Den største afvigelse på driftsomkostningerne er på bygningsdriften.  Afvigelsen 

skyldes udgiften til den del af facadeudskiftningen der straks afskrives.  Den 

totale ekstra udgift som følge heraf forventes at blive på ca. t.kr. 2.500.  T.kr. 

2.300 blev i årsrapporten for 2015 hensat til dette formål. 

 

Der er ved budgetopfølgningen foretaget en justering af enkelte konti og samlet 

set forventes der en negativ ændring – primært pga. facadeudskiftningen – på 

t.kr. 2.538. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at opfølgningen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Opfølgning blev taget til efterretning 

 

 

 

Pkt.  9 Orientering om finanslovsforslag for 2017 

Forslag til finanslovsforslag indeholder de varslede takstnedsættelser, hvor de 

nedsatte takster dog er pris og lønreguleret. 

Taksten på AVU er dog steget. Samtidig barsles der med at tælledagen flyttes fra 

når der er gennemført 20% af et forløb til der er gennemført 40% af et forløb. 

Mellem 20% og 40% er det beregnet ud fra indberetningerne i skoleåret 2015/16 

at ca. hvad der svarer til 5 årselever falder fra.  Med et højere AVU taxameter og 

fem årskursister mindre får Herning HF&VUC et tag på t.kr. 192. 

I udkast til gymnasiereform fremgår det at tælledagen for HF 2 skal flyttes fra 

primo september til 15. november.  Med baggrund i indberetning fra 2015 ville 

Herning HF&VUC have 7 færre elever, der omregnet giver et tab på kr. 313. 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Realiseret Budget Afvigelse

opr. korr ændr

3 Driftsomkostninger

    Undervisning 1.782      2.184      402         5.220      4.700      520         

    Administration 2.330      2.244      -86         4.620      5.110      -490       

    Bygninger 3.468      1.533      -1.935    3.682      6.250      -2.568    

    Markedsføring 292         315         23           480         480         -         

Driftsomkostninger i alt 7.872      6.276      -1.596    14.002    16.540    -2.538    

01.01. - 30.06.16

korrigeret budget 2016
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Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Pkt. 10  Handlingsplan budgetreduktion 

Ledelsen har udarbejdet en langsigtet handleplan for tilpasning af omkostninger 

som konsekvens af reduktion af den årlige bevilling på 2% i 2017, 2018 og 2019. 

Der er øget opmærksomhed på at personalenormeringen er i overensstemmelse 

med aktiviteterne. Således er bemandingen på AVU reduceret med to årsværk på 

ordblindeområdet pr. august 2016, en koordinerende studievejlederstilling er 

nedlagt pr. december 2016 og midlertidigt ansatte i TAP gruppen forventes 

udfaset i løbet af 2017. Endvidere tilpasses rengøringsgruppen den nye 

bygningsmasse. (bilag) 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at planen tages til efterretning 

Bestyrelsen drøftede under punktet pædagogisk kvalitet og god undervisning. 

Kristine Buus Johansen bidrog med inspiration om pædagogisk og didaktisk 

udvikling.   

 

Beslutning 

Planen blev taget til efterretning 

 

 

Pkt.  11 HF reform  

Lovudkastet til gymnasiereformen er sendt i høring. Høringsfristen er frem til den 

23. september, og loven forventes vedtaget i slutningen af november. Fra august 

2017 skal hf optage elever direkte fra 9. klasse. Optagelseskravet er 4 i 

uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og 4 i gennemsnit i de prøvebundne 

fag i 9. klasse. Vi skal kunne præsentere skolens tonede spor på optag.dk medio 

oktober, og vi arbejder på højtryk med udvikling af disse – uden at kende den 

endelig lovtekst. Skolen vil i den kommende tid udarbejde PR-materiale om den 

nye hf-profil. Vi forventer at den nye hf-reform vil betyde en øget søgning til hf-

uddannelsen. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Anne Vandsø supplerede med, at skolen i sit hf-udbud vil tilbyde en 

universitetskvalificerende pakke på såvel 2 år som 2½ år. Henriette Slepsager 
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gjorde opmærksom på vigtigheden af at tilbyde hf-toninger i forhold til de 

tekniske produktionsuddannelser.    

 

Pkt.  12 Evt  

  

Dorthe Østergaard Lorentzen påpegede, at forældre til børn fra Brændgårdsskolen 

havde tilkendegivet utilfredshed med Herning HF&VUC’ s rygeområde, idet 

rygerne er synlige, når forældre afleverer deres børn. Skolens nuværende eneste 

rygeområde er placeret, så rygegener ift. lokaler og trafikveje undgås. Problemet 

må anses for at være midlertidigt, da regeringens i deres kræftpakke har bebudet 

røgfri skoler også på VUC og erhvervsskoler. Herning HF&VUC forventer således 

ikke at kunne opretholde et rygeområde på skolen. Til gengæld forventes det 

heller ikke, at problemet er løst, da rygerne i så fald vil trække uden for matriklen 

til fortov og vejareal.   

 

     

     Ole Mynster Herold 
 

Lone Børlum 
 

Tilde Bork 

     

     

     Christian Aagaard 
 

Dorte Østergaard Lorentzen 
 

Henriette Slebsager 

     

     

  

  
  Kenneth Mikkelsen 

 
Kirstine Buus Johansen 

 

elevrådsformand 

     

     

     Bjarne F. Pedersen 
 

Anny Overgaard 
  

     

     

     Anne Vandsø Madsen 
 

Susanne Rasmussen 
 

Dorte Wille 

     

     

     Kenneth Holm 
 

Tom Ebbe Jakobsen 
   


