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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december 2017 kl. 16.00  

Afbud fra: 

Dorte Østergaard Lorentzen, Katrine Østlund Rasmussen, Henriette Slebsager og Bjarne F. Pedersen 

 

Pkt. 1    Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 2    Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet blev underskrevet 

 

Pkt. 3     Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesformanden har underskrevet dokumentation til ministeriet om overholdelse af max klasseloftet 

på 28 elever. Vi havde på tælledagen den 10. november gennemsnitlig 27,6 elever i de 7 nye hf-klasser. 

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, er der afsat en særlig pulje på samlet 400 mio. 

kr. i 2017-2024 til styrket efteruddannelsesindsats af lærere og ledere. Puljen er et led i den samlede 

implementeringsindsats af reformen og skal sikre, at alle lærere og ledere har den nødvendige viden og 

kapacitet til at gennemføre gymnasiereformen. Dokumentationskravet for udbetaling af midler fra puljen 

er, at skolens bestyrelse ved årets afslutning skriver under på, at efteruddannelsesmidlerne per årselev i 

2017 samlet set overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats per årselev i perioden 2014-2016. 

Bestyrelsesformanden har på bestyrelsens vegne underskrevet en tro- og loveerklæring, som 

dokumenterer, at skolen i 2017 har haft øgede efteruddannelsesomkostninger. Blandt andet har 8 lærere 

gennemført en længevarende teamlederuddannelse, og der har været omfattende kursusvirksomhed i 

forbindelse med implementering af de nye kompetencekrav i hf-reformen. 

Bestyrelsen godkendte dokumentation for klasseloft samt efteruddannelsesmidler. 

 

Pkt. 4     Siden sidst – orientering ved rektor 

Der afvikles som noget nyt eksamen i kunstneriske fag efter 1. semester.  Hf-eleverne vælger fagpakker den 

12. januar. Det kan betyde nye klassedannelser fra august 2018. Det er et indbygget dilemma i hf-reformen, 

at eleverne på den ene side ofte ønsker at blive i den klasse, hvor de har opbygget positive relationer og 

samtidig skal vælge fagpakke på tværs af nuværende klassedannelser. Når eleverne har valg fagpakker,  
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tager vi stilling til, om vi etablerer rene fagpakkeklasser eller bevarer stamklasserne og laver 

professionstoningen på valgfagene.  

42 elever har søgt uni-linjen, som fra januar 2018 giver mulighed for at læse 4 ekstra ugentlige timer og 

påbegynde fag på højere niveauer. Uni-linjen giver på 2 år adgang til universitetsuddannelser i modsætning 

til de øvrige fagpakker. Der er dog også muligheden for at bygge ½ år oven på en 2-årig fagpakke for at få 

en hf-uddannelse som giver adgang til alle videregående uddannelser. 

Mange elever tiltrækkes af de nye fagpakker, bare de ikke er fastlåst af en fagpakke fra starten. Vi udbyder 

3 nye fagpakker fra august 2019: HF Fiction (mediefag b, drama c), HF Technology (matematik b og 

teknologi c) og HF My, hvor eleven vælger fagpakkefag, som er målrettet den enkeltes ønske om 

videreuddannelse.  

Vi har optaget 12 elever direkte fra 9. klasse. Generelt ser disse eleverne HF som en nemmere og hurtigere 

vej frem mod videre uddannelse. Fagpakkerne har ligeledes haft en positiv indvirkning på deres valg af HF. 

De er forholdsvis ambitiøse og bevidste om at skulle have et højt karaktergennemsnit for at blive optaget 

på de uddannelser, de ønsker.  

Den 5. oktober var skolen vært for en ordblindemesse, hvor godt 200 mennesker mødte op til workshops 

og foredrag med skuespilleren Thomas Bo Larsen, som fortalte om sit liv som ordblind.,  

Skolen har deltaget med en stand på Uddannelsesdagen den 11. oktober i Sportscenter Holing for alle 8. 

klasse elever og forældre i Herning Kommune.  

Undervisningsministeriet har truffet beslutning om afslag på Herningsholm Erhvervsskoles anmodning om 

hf-udbud. Ligeledes er Herning Gymnasiums anmodning om oprettelse af 2-årigt stx afvist. I begge 

afgørelser er der lagt vægt på, at den eksisterende ledige kapacitet ved de nuværende hf-

uddannelsessteder i regionen bør udnyttes, så der ikke unødigt anvendes offentlige ressourcer på 

yderligere kapacitetsopbygning, og så eksisterende udbud ikke bringes i fare. Skolen har efterfølgende 

indledt et samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole om brobygning til erhvervsuddannelserne. 

Onsdag d. 8. november afvikledes det første projekt- og praktikforløb for nye hf-elever. Vi havde besøg af 

studerende og vejledere fra VIA University College, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus Universitet Birk, 

Herning Politi og Herningsholm Erhvervsskole. Tilsammen stillede uddannelsesinstitutionerne med 22 

stande, som 1. HF-eleverne kunne speeddate for at blive klogere på deres fremtidige karrierevalg.  

Den 14. november havde vi besøg af ca. 20 folkeskolelærere, som fik en orientering om HF, mens 60 HF-

elever overtog deres undervisning på 3 folkeskoler. Arrangementet er koordineret af UU-Herning. 

Tilbagemeldingen fra både folkeskolelærerne og de folkeskoler, hvor vores elever har undervist, er meget 

positive.   

Endelig har skolen haft besøg af Mette Frederiksen, som fik en rundvisning på skolen og mulighed for at 

tale med eleverne.  
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Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om efter- og videreuddannelse for de næste 4 

år. For os er der flere interessante ting i aftalen: SVU hæves fra 80% af dagpengesatsen til 100%, hvilket 

forhåbentlig vil give større incitament til at deltage i uddannelse. Der indføres to nye FVU-fag nemlig FVU-

digital og FVU-engelsk. Der har været et stort ønske om dette igennem mange år, og det er nu endelig 

faldet på plads. Der afsættes penge til en opsøgende indsats, og VEU-centrene i sin nuværende form lukker 

med udgangen af 2018. 

Den nye studie- og ordensbekendtgørelse trådte i kraft 1. oktober 2017. Den enkelte institution skal i løbet 

af det igangværende skoleår tilpasse deres lokale studie- og ordensregler med udgangspunkt i den nye 

bekendtgørelse. Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvilke af bekendtgørelsens regler og mulige 

sanktioner, der skal medtages i deres egne lokale studie- og ordensregler. Skolens studie-ordensregler skal 

drøftes på HF- og AVU-rådsmøder, elevrådsmøder og endelig godkendes af bestyrelsen, hvilket er planlagt 

til bestyrelsesmødet i marts. 

Vi har afviklet en måling af skolens professionelle kapital. AMO er påbegyndt tilbageoversættelsen, og der 

er planlagt en proces, hvor rapporterne behandles i de enkelte afdelinger. Rapporten samt opfølgningen 

præsenteres og drøftes med bestyrelsen på mødet i marts. Der afvikles individuelle 

medarbejderudviklingssamtaler i foråret 2018. 

Vi har i efteråret haft to langtidssygemeldte medarbejdere, og i det samlede skoleår 17/18 har vi 5½ 

medarbejdere på barsel, hvilket har betydet mange vikaransættelser.   

Skolen har indgået en aftale sammen med 25 andre uddannelsesinstitutioner om en fælles DPO hos 

Herningsholm IT for at sikre, vi lever op til kravene i den nye persondataforordning. Der arbejdes med 

oplistning af vores IT-systemer, hvor vi registrerer data, samt oversigt over IT-databehandlingsaftaler. 

Skolen indgår som partner i et større 2-årigt EU Socialfond/Vækstforum Region Midt projekt om inklusion 

via uddannelse. LO Århus er projektleder og sekretariat på projektet.  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Pkt. 5     Årshjul for bestyrelsesarbejdet.  

Der er udarbejdet et årshjul for bestyrelsens faste dagsordenspunkter. Ud over disse kan der afsættets tid 

til temadrøftelser. Ledelsen udarbejder inspirationsoplæg til temaer. Der blev nævnt skolens arbejde med 

fastholdelse/gennemførelse og underviserrollen nu og fremadrettet, kompetenceudvikling og branding 

som mulige temaer. Revideret årshjul med tilføjelser er vedlagt referatet som bilag.  

Årshjulet blev godkendt. 
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Pkt. 6     Fremtidig bestyrelse pr. 1. maj 2018 

Indeværende bestyrelsesperiode udløber til foråret og den fremtidige sammensætning blev drøftet. Ole 

Mynster Herold, der har været formand i 3 perioder, stopper, og den nye bestyrelse skal vælge 

formand/næstformand på førstkommende møde i juni. Der skal foretages nyvalg af 

medarbejderrepræsentanter. Henriette Slebsager, Lone, Børlum, Christian Aagaard, Kristine Buus og Dorte 

Østergaard Lorentzen er villige til genvalg. Kenneth Mikkelsen, udpeget af Herning Ikast Erhvervsråd 

afventer beslutning om genvalg. Det forventes, at Dorte West udpeges som regionsrådsrepræsentant. 

Bestyrelsen bakkede op om muligheden for via selvsupplering at få et bestyrelsesmedlem fra Århus 

Universitet. Den nye bestyrelse skal forholde sig til eventuelle vedtægtsændringer. 

Taget til efterretning. 

 

Pkt. 7     VUC udbud for skoleåret 2018/19  

Dorte Wille og Kenneth Holm gennemgik skolens indstilling til AVU- og HF-enkeltfagsudbud august 2018.  

Fagudbuddet blev godkendt. 

 

Pkt. 8     Budgetopfølgning 2017 og budgetforslag 2018.  

Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen gennemgik budgetopfølgningen for 2017 og budgetforslag til 2018.  Der 

henvises til det udarbejdede budget der er udsendt til bestyrelsen.  

Der forventes for 2017 i alt 788,7 årselever mod oprindeligt budgetteret 775,0. Elevtallet indeholder en 

tilbagegang på HF2 (grundet større frafald end forventet) og en fremgang for så vidt angår FVU, AVU og 

OBU.  Årselevtallet for 2017 er ikke endeligt, idet de sidste indberetninger endnu ikke er foretaget.  

For 2017 forventes der et overskud på t.kr. 286 mod budgetteret t.kr. 157.  

Budgetkorrektionen er forventninger pr. ultimo november og kan ændres som følge af korrektion af det 

endelige årselevtal og et mere eller et mindre forbrug af de enkelte omkostninger.  

Der er i budgetkorrektion ikke taget højde for regulering af skyldig løn og feriepenge pr. den 31. december 

2017. De skyldige beløb forventes at være stort set lig skyldige beløb pr. 31. december 2016 og regulering 

af skyldig løn og skyldige feriepenge forventes derfor kun at have marginal indflydelse på årets resultat.  

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 2017 til efterretning.  

Budget 2018  
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Der forventes i 2018 i alt 771 årselever fordelt på HF2 (360), HF-enkeltfag (225), FVU (65), AVU (115) og 

OBU (6). Skolens statstilskud, hvor taxametertilskuddet udgør 72% nedsættes hvert år med 2%, men 

fremskrives dog med den forventede lønregulering. Statstilskuddet forventes i 2018 at udgøre t.kr. 73.089, 

mod t.kr. 73.788 i budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 75.905 i årsregnskabet for 2016. Den samlede løn er 

budgetteret til at udgøre i alt t.kr. 60.624, mod t.kr. 61.555 i budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 60.743 i 

årsregnskabet for 2016.  

De samlede øvrige nettoomkostninger er budgetteret til at udgøre i alt t.kr. 11.034 (inkl. t.kr. 700 afsat til 

selvrisiko), mod budgetteret 10.697 i budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 10.607 i årsregnskabet for 2016. 

Ud over løn og øvrige omkostninger er der udgifter til renter (nettoudgift) og afskrivninger. Der forventes 

for 2018 et overskud på t.kr. 181.000. Som følge af virksomhedsoverdragelsen til FGU august 2019 vil 

budget 2019 ser noget anderledes ud.   

Bestyrelsen godkendte budget 2018. 

 

Pkt. 9     Undervisningsministeriets elevtilfredshedsundersøgelse  

Undervisningsministeriet har udmeldt en ny national spørgeramme til elevtrivselsmåling på de gymnasiale 

uddannelser. Skolerne skal inden 1. februar gennemføre trivselsmålingen. Trivselsmålingen skal indberettes 

til STUK (styrelsen for undervisning og kvalitet) og indgå i ministeriets datavarehus parallelt med 

indberetningerne om løfteevne, overgangsfrekvens og anvendelse af lærernes arbejdstid.  

Punktet taget til efterretning. 

 

Pkt. 10    Fornyelse af skolens huslejekontrakt  

Der arbejdes på en opdateret huslejekontrakt og en ny fordelingsnøgle mellem kommunen og Herning HF 

& VUC mht. areal, vand og varme samt ændring af dækningsafgiften. Med den nye bygning er skolens 

kvadratmeterareal sat ned, og huslejeudgiften bliver derfor lavere.  Bestyrelsesformanden underskriver den 

reviderede huslejekontrakt. 

Bestyrelsen bemyndiger formanden til underskrivelse af ny huslejekontakt. Kontrakten rundsendes efter 

underskrift. 

 

Pkt. 11.  Administrativt driftssamarbejde med nabo HF & VUC skoler 
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På ledelsesniveau er der indledt sondering i forhold til et tættere administrativt samarbejde mellem TH 

Langs HF & VUC, Herning HF & VUC, Horsens HF & VUC og Randers HF & VUC. Formålet er at afdække, 

hvordan de enkelte skolers spidskompetencer i administrative opgaver kan effektiviseres og optimeres i et 

samarbejdsfællesskab. Det undersøges, om der kan hentes inspiration i VIA konstruktionen, som har 

erfaringer med økonomiske driftsfordele ved at samordne udgiftsområder. 

Punktet taget til efterretning. 

 

Pkt. 12   Status på Den forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Der er indgået forlig om etablering af Den nye Forberedende Grunduddannelse. Aftalens tre hovedområder 

er en uddannelsespolitisk målsætning, hvor man går væk fra at 95% af de unge skal have en 

ungdomsuddannelse. Dette justeres til et måltal på 90%, der tager en ungdomsuddannelse og 10% der 

kommer i ufaglært beskæftigelse eller andre tilbud. Endvidere ønskes en sammenhængende kommunal 

ungeindsats, hvor kommunerne koordinerer deres indsats over for de unge og tilbyde én kontaktperson til 

målgruppen. Der skal oprettes 90 skoler i hele landet, hvoraf de 30 er institutioner med ansvar for 2-3 

andre skoler. Kommunerne skal forhandle om de geografiske placeringer. FGU bliver selvejende statslige 

institutioner, men en kommunal medfinansiering på 65%. 

Loven forventes godkendt i juni 2018. En interim-bestyrelse ansætter institutionsledere, som sørger for 

institutionsoverdragelsen. Der skal ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra AVU/FVU og OBU 

til den nye skole, og Herning HF & VUC skal efterfølgende vurdere den forventede fremtidige volumen på 

disse uddannelsesområder i forhold til rentabilitet. Herning HF & VUC kan eventuelt i en overgangsperiode 

på 4 år udføre en del af FGU-undervisningen i skolens nuværende lokaler, men hensigten med FGU 

institutionen er, at al undervisning foregår på den nye institution. Der arbejdes med input til ministeriet om 

ændring af nuværende AVU-bekendtgørelse, som skal tilpasses målgruppen af unge over 25 med behov for 

almen kompetencegivende undervisning. Den fortsatte proces om implementering af FGU følges op på de 

kommende bestyrelsesmøder. 

Punktet taget til efterretning 

 

Pkt. 13   Evt. 

Intet 


