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Møde: Bestyrelsesmøde 

Dato: 11. juni 2019 

Deltagere:  Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Dorte West, 
Christian Aagaard, Anders Fuglsang-Abrahamsen, Kristine Buus 
Johansen, Henriette Slebsager, Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, Simon 
Kjær.  
Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Kenneth Holm, Dorte 
Wille. 
 

Afbud:  Lone Børlum, Karin Bjerregaard, Tina Bækgaard  

Referent: Kamilla Kvols 
 
 
Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt.  
 
Pkt. 2  Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt og underskrevet 
 
Pkt. 3    Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde 
 Intet. 
 
Pkt. 4  Siden sidst – orientering ved rektor 

Der er tilsyneladende politisk enighed om at stoppe omprioriteringsbidraget 
fremover, hvilket skolen hilser velkommen. 
I forlængelse af kritikken af den digitale prøvevagt har Datatilsynet udtalt kritik af 
et gymnasiums anvendelse af eksamens cookies ved terminsprøverne for deres 
behandling af personoplysninger. Denne afgørelse har nu fået 
Undervisningsministeriet til at fraråde institutionerne at anvende 
monitoreringssystemet, indtil der er skabt den fornødne afklaring af den kritik, 
som Datatilsynet har udtalt. Afgørelsen slår fast, at institutionen selv er 
dataansvarlig for eventuelle databehandlingsfejl. Herning HF & VUC har valgt ikke 
at benytte digital monitorering, men har skærpet tilsynsopgaven. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i 2019 et tilsyn angående 
lange uddannelsesforløb på Almen Voksenuddannelse (AVU) og hf-enkeltfag. 
Begrundelsen er, at nogle kursister på AVU og hf-enkeltfag læser i meget lange 
perioder. Tilsynet vil fokusere på sammenhængen mellem studietid og 
progression samt visitationsprocedurer for optag på AVU. 

 
Vi har modtaget et hyrdebrev fra ministeren, som pointerer, at Forberedende 
Voksen Undervisning (FVU), som er et tilbud, der oprindeligt er udviklet til 
borgere med manglende basale læse og skrivefærdigheder, ikke må forveksles 
med sprogundervisning. I brevet præciseres, hvem, der er i målgruppen for 
henholdsvis danskuddannelse og FVU. Hyrdebrevet kommer som en konsekvens  
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af, at nogle sprogcentre har tilbudt FVU som gratis sprogundervisning. Kenneth 
Holm og Anne Vandsø har drøftet problematikken på et møde med Lær Dansk, 
som har driftsoverenskomst på FVU-området, og der er udfærdiget et fælles 
notat om visitering og målgruppepræcisering.  
 
HF-afdelingen er i gang med udvikling af parallellægning af forløb i de centrale fag 
på 1. års hf. Dette giver mulighed for at elever kan skifte klasse, klasser kan 
sammenlægges og videndelingen i lærergrupperne styrkes. Endvidere giver det en 
større fleksibilitet, når lærere deler undervisningen eller vikarierer for hinanden. 
 
Anne Vandsø uddelte et notat med en oversigt over fratrædelser og 
nyansættelser pr. august 2019. 

 
Undervisningsministeriet har igangsat en række analyser på ungdoms- og 
voksenuddannelsesområdet. Regeringens ungeudspil har fokus på 
konsekvenserne af de seneste års udvikling i institutionslandskabet og en 
kortlægning af det nuværende taxameter- og tilskudssystem. Aftalen skal blandt 
andet sikre, at afstanden til en erhvervsuddannelse ikke afholder unge fra at 
vælge EUD. Der afsættes 25 millioner kroner til at oprette nye 
uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser i de egne, hvor der ikke 
findes et udbud i forvejen.  
 
Desuden vil udbydere af gymnasiale uddannelser belønnes for at hjælpe elever 
videre til en erhvervsuddannelse, hvis de dropper ud gymnasiet/hf.  Baggrunden 
for det nye henvisningstaxameter er at give de gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner et klart økonomisk incitament til at henvise de unge, der 
har valgt forkert, til en erhvervsuddannelse. Henvisningstaksten udbetales fra 
2020. De første elever, der kan udløse det, er elever, der påbegynder en 
gymnasial uddannelse sommeren 2019, og som i løbet af efteråret fortager et 
omvalg og er aktiv på en erhvervsuddannelse seks måneder senere.  

 
Den 1. september 2020 overgår vi til såkaldt samtidighedsferie, hvor der optjenes 
2,08 dage om måneden, der kan afholdes med det samme. Der er lavet en 
overgangsordning, som skal gøre overgangen til den nye ferielov mere smidig. 
Ordningen betyder, at feriedage som er optjent i perioden 1. september 2019 til 
20. august 2020 indfryses og udbetales, når man går på pension. 
Særligt for lærerne har overgangsordningen ret store konsekvenser for afvikling 
af ferie i næste normperiode. Dette skyldes, at der normalt er afviklet 5 ugers 
ferie for lærerne i sommerferien, og i 2020 har man kun opsparet 16,6 dages ferie 
til afvikling i sommerferien. Det gør sig dog kun gældende for sommeren 2020, 
idet medarbejderne i de efterfølgende sommerferier vil have optjent feriedage 
nok til at afholde 4 ugers ferie. 
Vi har indtil videre arbejdet med en model fra Danske Gymnasier, hvor 
udgangspunktet er, at ingen ansatte holder ferie på forskud, som ellers er en 
mulighed i den nye ferielov, da vi ikke ønsker, at medarbejderne skal trækkes i løn 
ved evt. opsigelse eller fratrædelse. 
Årsnormen august 2019/juli 2020 vil være 51,8 timer højere end ved et normalt 
ferieår. De ekstra dage kan bruges til afvikling af evt. overtid og/eller planlægning 
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af næste skoleår i juli eller afvikles i løbet af året til fx efteruddannelse og 
udviklingsarbejde. Det teknisk administrative personale har hidtil afviklet ferie  
med 3 uger i sommerferien, en uge i efterårsferien og en uge i vinterferien, 
hvilket betyder, at de kun mangler en dag til at afholde ferie som nu. 
 
I forbindelse med orienteringen om skolens implementering af den nye ferielov 
blev det bemærket, at bestyrelsen lægger vægt på, at det giver mening for 
skolens medarbejdere, når normen sættes op for at imødekomme de nye regler.   
 
Det er aftalt med bestyrelsesformanden, at bestyrelsen på sit møde i september 
følger op på måltal om fravær i sammenhæng med øvrig evaluering af årets 
resultater. 
 

 
Pkt. 5 Orientering om status på ansøgertal til det 2-årige HF og VUC 

  
HF2 
Susanne Rasmussen orienterede om, at der dags dato er 237 mulige optagne på 
HF2, hvilket er et noget højere tal end sidste år. Disse ansøgere skal dog bekræfte 
deres karakterer ved folkeskolens afgangsprøver, før de er garanteret en plads på 
skolen. Derudover er der 13 ikke uddannelsesparate elever fra 10. klasse, som 
skal til optagelsesprøve her på skolen i indeværende uge. 

 
HF-enkeltfag (HF-e) 
Dorte Wille orienterede om, at der tegner sig et mere klassisk søgemønster med 
en 4-fagspakke blandt ansøgerne til HF-e, og at der generelt opleves en lavere 
søgning til afdelingen. Skolen afventer de endelige søgetal ultimo juni, før der 
tages stilling til eventuelle holdlukninger. 

 
AVU/OBU/FVU 
Kenneth Holm orienterede om, at AVU formentlig vil opleve en halvering af 
aktiviteten, hvis optaget fortsætter, sådan som det ser ud nu. 
Vi er blandt andet pressede af, at FVU-start hold udbydes flere andre steder end 
hos os, og vi taber naturligvis kursister som en konsekvens af FGU. 

 
I forbindelse med orienteringen om optag på de enkelte afdelinger, ønskede 
bestyrelsen at få belyst, hvordan afgangseleverne fra HF søger videre og få 
afklaret, om de nye reformtiltag har haft en positiv betydning for, om 
afgangseleverne søger videre til professionsuddannelserne, samt en analyse af et 
eventuelt nyt mønster i, hvilke elever, der søger på HF efter reformen. 
På det kommende bestyrelsesmøde i september vil de nye søgemønstre blive 
gennemgået. 
 
Susanne Rasmussen orienterede om, at 29 kommende elever optages direkte fra 
9. klasse, og Dorte Wille orienterede om, at en fuld HF klasse på UNI linjen 
forventeligt giver en søgning videre til universitetet svarende til 17 pct. 
  
Anne Vandsø orienterede om, at de nye karakterkrav har været medvirkende til 
at skabe store forandringer i søgemønstrene. 
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Herning HF & VUC’s ansøgertal til det 2-årige HF ligger meget højt, når man tager 
den nuværende årgangs størrelse i betragtning. 
 
Bestyrelsen havde en dialog om, hvordan man kan skabe kontakt til de potentielle 
hf-enkeltfags-elever, som har brugt webshoppen, men ikke søgt ind.  

  
  
Pkt. 6 Godkendelse af økonomisk disposition i forbindelse med ombygning af 

pædagogisk værksted og drøftelse af etablering af nyt 
lærerforberedelsesområde i tidligere pædagogisk værksted.  
Kenneth Holm orienterede om de ønskede ombygningsplaner på den sidste del af 
skolen, som endnu ikke er renoveret. På grund af værnsreglerne skal bestyrelsen 
godkende ombygningen. 
 
Ombygningsplanen er forhåndsgodkendt af bestyrelsesformand Hans Henrik 
Okstrøm, og bestyrelsen godkendte endeligt. 
 
Anne Vandsø Madsen orienterede om skolens ønske om at etablere nye 
lærerforberedelsesfaciliteter. Det blev besluttet, at ledelsen indhenter tilbud, 
som bestyrelsen kan tage stillig til på mødet i september. 
 

 
Pkt. 7  Orientering om aktuel økonomi 

Kenneth Holm orienterede om skolens aktuelle økonomi. Pr. 1. august 2019 skal 
der laves en opgørelse til brug for udspaltning til FGU, og på baggrund af dette vil 
der efterfølgende blive lavet en budgetkorrektion. 

 
Skolen har en forventning om, at årets resultat kan blive negativt på grund af lidt 
færre indtægter som følge af nedgangen i HF-e aktivitet, samt større 
omkostninger til lønninger på HF.  HF+pakken i efteråret 2019 kræver en 
investering i ansættelser på ca. 2 årsværk. Den forventede hf plus aktivitet er ikke 
med i budgettet under indtægter. Vi håber, at HF+ pakken vil udløse minimum 15 
årskursister. 
 
Bestyrelsen efterspurgte brugen af kvartals/månedsregnskaber fremover, og det 
blev besluttet at overveje indførelsen af sådanne ved næste års budget. 

 
Pkt. 8  Orientering og drøftelse af ny cheflønaftale  

Hans Henrik Okstrøm orienterede om forhandlingerne om en kommende 
fastlønsaftale for rektorer. Aftalen afventer underskrift. 
 
Det blev besluttet, at såfremt en fastlønsaftale falder på plads, vil bestyrelsens 
formand og næstformand deltage i et seminar, for at blive klædt på til indførelsen 
af en sådan aftale. 
  
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af fortsat at være ambitiøse på skolens vegne, i 
tilfælde af at en fastlønsaftale implementeres. Vigtigheden af ikke at gå på 
kompromis med den indflydelse, bestyrelsen bør have, blev i den forbindelse  
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påpeget som væsentlig forudsætning for, at skolen fortsat sætter ambitiøse mål 
for sin retning. 

 
Hvis aftalen ikke er på plads inden det næste bestyrelsesmøde, indgås en ny 
resultatkontrakt, som bestyrelsesformanden udarbejder udkast til i dialog med 
rektor.   

 
Pkt. 9 Godkendelse af mødedatoer for bestyrelsen i skoleåret 2019/2020 

Forslag: 
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 13.00 – 15.00 
Tirsdag den 17. december 2019 kl. 13.00 – 15.00 
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 13.00 – 15.00 
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 13.00 – 15.00 

 
 Planen blev godkendt. 
 
Pkt. 10 Evt. 

Anne Vandsø Madsen orienterede om, at elevrådsrepræsentant Nikolaj 
Rosenkilde Kølbæk dimitterer, og derfor går ud af bestyrelsen. 
Medarbejderrepræsentant Karin Bjerregaard skal undervise på FGU i det nye 
skoleår og erstattes af Lars Bjerg Nielsen. 

 
 
 
 


