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Referat fra bestyrelsesmøde i Herning HF&VUC tirsdag den 21. marts 2017 

 

Tilstede: Ole Mynster Herold, Anny Overgaard, Kenneth Mikkelsen, Christian Aagaard, Henriette 

Slebsager, Kirstine Buus Johansen 

 

Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Dorte Wille, Kenneth Holm og Tom Ebbe 

Jakobsen 

 

Afbud: Lone Børlum, Lea Damgaard Mølhave, Dorte Østergård Lorentzen, Bjarne F. Pedersen. 

 

Fraværende: Tilde Bork 

 

Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltog under punkt 1 

 

 

Pkt. 1 Årsrapport for 2016 / v. revisor Klaus Grønbæk Jakobsen 

Herning HF&VUCs økonomiske resultat for 2016 udviser et overskud på t.kr. 1.368. 

 

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

2.804, hvilket primært skyldes en merindtægt på taxameter på t.kr. 2.318 og på andre 

indtægter på t.kr. 400.  Desuden er der besparelser på personaleomkostninger på t.kr. 343, på 

driftsomkostninger på t.kr. 325, på facader på t.kr. 295. På afskrivninger har der i 2016 været 

en merudgift på t.kr. 389, ligesom der på renter, netto, har været en merudgift på t.kr. 488. 

 

For taxameterindtægterne gælder at der i årets sidste kvartal har været en markant stigning i 

antallet af elever på FVU (9,5) og OBU (1,6). 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at 

- Årsrapporten for 2016 jf. bilag godkendes 

- Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til indberetning af bestyrelsens stillingtagen 

til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet 

- Rektor bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning 

digitalt 

- Bestyrelsesformand bemyndiges til at udfærdige en ledelsespåtegning på årsrapporten, 

jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4,   

Beslutning 

Årsrapporten for 2016 blev godkendt og underskrevet. 

Bestyrelsesformand og rektor blev bemyndiget til at indberette bestyrelsens stillingtagen 

Rektor blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning 

Bestyrelsesformanden blev bemyndiget til at udfærdige ledelsespåtegning på årsrapporten. 

Revisor havde ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet og roste regnskabet for 

stor stabilitet. Bestyrelsen bemærkede, at skolens fremtidige udfordringer ift. 

taksameternedsættelsen frem mod 2020 vil kræve stor ledelsesmæssig bevågenhed ift. at 

bevare kvaliteten i kerneydelsen og nytænke effektive undervisningsformer.  
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Med hensyn til persondataloven, som træder i kraft maj 2018, skal der forelægge en plan for 

implementering i efteråret 2017.    

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra møde den 6. december 2016  

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at referatet godkendes 

 

Beslutning: 

Referatet fra mødet den 6. december 2016 blev godkendt og underskrevet 

 

 

Pkt.  3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

Intet. 

Pkt.  4 Siden sidst 

Forberedelsesarbejde til ny hf-reform er i fuld gang. Lærerne arbejder i teams/faggrupper på 

at være klar til implementering af ny reform august 2017. Reformen underbygger de 

indsatsområder, skolen allerede arbejder med. Vi afventer pt. de endelige læreplaner og såvel 

ledelse som lærere deltager i de ministerielle erfaringsudvekslingskonferencer.   

Vi arbejder med den nye hf-reforms semesteropdeling ud fra 4 semesteroverskrifter: at lære - 

faglig fordybelse – blik mod fremtiden - klar til videregående uddannelse. Endvidere har vi 

fokus på digitale-, globale-, innovative- samt karrierelæringskompetencer. 

Skolen har oplevet en meget positiv indstilling til samarbejdet med videregående uddannelser 

omkring projektperioder. Der er indledt samarbejdsaftaler med VIA, Midt og Vestjysk Politi, 

Erhvervsakademi MidtVest samt AU i Birk. 

Skolen har i samarbejde med 8 øvrige hf-skoler ansøgt om midler i den regionale vækstpulje 

om innovation og entreprenørskab i ungdomsuddannelserne. Bevillingen dækker uddannelse af 

4 lærere i innovation, som efterfølgende skal fungere som skolens innovationsfyrtårne.  

Samarbejdsprojektet med Restudy og Herning kommune om opkvalificering af medarbejdere 

på virksomheder via netundervisning med mentorstøtte har ansøgt Industriens Fond om midler 

til projektet. Tre AVU-lærere har udviklet digitalt undervisningsmateriale for voksne på 9. 

klasses niveau som led i projektet. 

Vi har haft en del gæster på besøg, som på forskellig vis gerne ville høre om skolens 

erfaringer. STIL har besøgt skolen med henblik på inspiration til digital dannelse, Århus 

Akademi og VUC Århus har besøgt os med henblik på henholdsvis inspiration om organisering 

og udvalgsstruktur samt erfaringer med asperger-klasser.      

SU og AMO har afholdt en fælles temadag om skolens beredskabsplaner i samarbejde med 

Falck.   

I forbindelse med implementering af Vision 2020 er der nedsat 23 strategispor, som arbejder 

med konkretisering af visionerne.  
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Skolen er vært for et fyraftensarrangement for forældre til børn med ordblindhed den 30. 

marts. Den 21. marts afholdt Erhvervsrådet, Herning HF & VUC, AOF Midt og 

Netværkslokomotivet et arrangement på Innovatorium i Birk henvendt til ledere, der gerne vil 

udnytte apps på arbejdspladsen. 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

Pkt.  5 Ekspertudvalgets/KL’s anbefalinger til ny forberedende uddannelse 

Den 1. februar udkom KL rapporten ”Godt på vej – alle unge skal med”, som anbefaler, at de 

forskellige uddannelsestilbud mellem grundskole og ungdomsuddannelse skal gøres mere 

gennemskuelige. Rapporten lægger op til, at kommunerne overtager ansvaret for at hjælpe 
unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse.  

I januar 2016 nedsatte den daværende regering et ekspertudvalg, der skulle komme med 

anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet. Udvalget 

offentliggjorde deres anbefalinger til en ny forberedende uddannelse den 28. februar. Disse er 
på de fleste punkter i overensstemmelse med KL-rapporten,.  

Udvalget anbefaler, at eksisterende uddannelsestilbud integreres i en ny Forberedende 

Uddannelse som en selvstændig institutionsform. Det betyder, at de eksisterende tilbud for 

unge under 30 år – produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse (egu), KUU, Forberedende 

Voksenuddannelse (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU) og ordblindeundervisning (OBU) – 

integreres i det nye tilbud. Det betyder også, at disse uddannelsestilbud til den omfattede 

målgruppe nedlægges. Såfremt forslaget vedtages i den nuværende form, får det store 

konsekvenser for avu-afdelingen på Herning HF & VUC, som vil miste ca. 72% af den 

nuværende aktivitet.   

VUC’s betænkelighed er, at de AVU-kursister, som frivilligt kommer på VUC med ønske om 

opkvalificering og typisk bruger AVU som springbræt til fx hf eller erhvervsuddannelserne vil 

klientgøres i et kommunalt system. Gruppen af unge, som ikke går direkte videre til en 

ungdomsuddannelse er en meget sammensat gruppe med mange forskellige behov. De 

svageste unge har ofte behandlingskrævende udfordringer, mens de unge og voksne, der kan 

løfte sig selv har brug for det faglige miljø, som VUC tilbyder. 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. VUC Lederforening har udarbejdet en alternativ 

model, som muliggør, at borgere over 18 år, som har brug for kompetencegivende uddannelse 

stadig vil have mulighed for at benytte AVU undervisning på VUC. Skolens ledelse har drøftet 

KL-rapporten og mulige alternative scenarier med kommunaldirektør og borgmester i 

henholdsvis Ikast Brande og Herning kommune. 

 

Pkt.  6 Status på erhvervsskolernes ønske om oprettelse af hf-udbud 
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Vi er blevet bedt om høringssvar fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, som ønsker at 

udbyde den 2-årige hf-uddannelse. Bestyrelsesformand og rektor har udfærdiget et 

høringsbrev, som ikke anbefaler oprettelse af en hf-uddannelse på UCRS, da det er vores 

vurdering, at reformens intention om en klar almen dannende hf-profil vil svækkes ved et hf-

udbud på en udelukkende erhvervsfaglig og teknisk/merkantil gymnasial institution.      

 

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 10. marts 

optaget 134 elever, hvoraf 11 kommer direkte fra 9.klasse. Pt. er 3 elever indstillet til 

optagelsesprøve. I forhold til sidste års ansøgninger på nuværende tidspunkt er det en 

tilbagegang på 20 elever. På baggrund af det nuværende ansøgningstal forventes oprettelse af 

7 nye hf-klasser, hvilket er en klasse mindre end budgetteret. Optag på VUC starter den 1. 

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

  

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning  

Orienteringen blev taget til efterretning.   

 

Pkt. 8 Indgåelse af FVU driftsoverenskomst 

LærDansk i Herning har anmodet om driftsoverenskomst for Forberedende Voksenundervisning 

for tosprogede i Herning og Ikast. Der er redegjort grundigt for lærerkvalifikationer, 

kursustilbud mv., og uddannelsesudvalget vurderer at LærDansk lever op til de krav der stilles. 

LærDansk forventer at kunne leve op til minimumskravet på 5 årskursister i løbet af de 

kommende to år. Ansøgningen har været sendt til høring i Regionsrådet, som ikke har 

kommentarer til ansøgningen. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at der indgås driftsoverenskomst med LærDansk fra 1. april 2017. 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at der indgås driftsoverenskomst med Lær Dansk. 

 

 

Pkt. 9 Regnskabsinstruks 
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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 

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen. Instruksen underskrives af formand og rektor. 

 

 

Pkt. 10 Aktuel økonomi 

Budget 2017 for Herning HF&VUC er vedtaget af bestyrelsen den 6. december 2016. 

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

for 2016.  I forbindelse med vedtagelsen af finansloven medio december er der ikke ændret 

ved satserne. 

 

For HF2 gælder at der i forhold til tidligere har været et større frafald af elever, svarende til 13 

færre årselever pr. indberetningsdag i forår 2017 end det budgetterede. (t.kr. 467 mindre end 

budgetteret) 

Af budget for 2017 fremgår, at der forventes 8 HF-2 klasser pr. august 2017.  Med optag 

opgjort pr. marts 2017 forventes der imidlertid for nuværende 7 klasser af 28 elever, dvs. 28 

elever færre end forventet (t.kr. 714 mindre end budgetteret) 

 

For første kvartal 2017 gælder i øvrigt følgende foreløbige indberetninger 

- HF enkeltfag et plus på 4,97 årselever, svarende til plus t.kr. 307 

- HF enkeltfag (net) et plus på 9,3 årselever, svarende til plus t.kr. 460 

- FVU et plus på 10,69 årselever, svarende til plus t.kr. 685 

- AVU et plus på 3,49 årselever, svarende til plus t.kr. 196 

- OBU et minus på 0,45 årselever, svarende til et minus på t.kr. 72 

Med HF2 indberetning i forår 2017, forventet indberetning efterår 2017 og foreløbig opgørelse 

af HF enkeltfag, FVU, AVU og OBU er der p.t. en ændring til det samlede taxametertilskud på 

plus t.kr. 395. 

 

Ændringerne i årselevtallet indarbejdes i en kommende budgetkorrektion. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 
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Pkt. 11 Eventuelt. 

 

Bestyrelsens selvevaluering planlægges til bestyrelsesmødet i september 2017 både med 

henblik på ønsker til den kommende bestyrelses kompetenceprofil og evaluering af den 

nuværende bestyrelses arbejde. Christian Aagaard og rektor udarbejder model for evaluering.    

Kenneth Mikkelsen roste ledelsen for at sikre stabilitet og fremdrift på skolen.  

  

 

      

 

Ole Mynster Herold 
 

Lone Børlum 
 

Tilde Bork 

      

      

      

 

Christian Aagaard 
 

Dorte Østergaard 
Lorentzen 

 
Henriette Slebsager 

      

      

      

 

Kenneth Mikkelsen 
 

Kristine Buus Johansen 
 

Lea Damgaard Mølhave 

      

      

     

  

 
Bjarne F. Pedersen 

 
Anny Overgaard 

 
Kristina Skriver 

      

      

      

 

Anne Vandsø Madsen 
 

Susanne Rasmussen 
 

Dorte Wille 

      

      

      

 

Kenneth Holm 
 

Tom Ebbe Jakobsen 
   

 


