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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 

Rektor redegjorde for skolens ansøgerprofil til hf i henholdsvis 2018 og 2019. 
2019 optaget viser en langt større andel af ansøgere direkte fra 9. og 10. klasse og 
et mindre antal ansøgere fra unge, som har påbegyndt en anden 
ungdomsuddannelse. Aldersfordelingen viser flere ansøgere under 20, mens 
fordeling på køn stadig er en overvægt af piger.  Skolens indsats i foråret mod en 
større andel af ansøgere direkte fra folkeskole/efterskole er lykkedes, idet der er 
optaget 9 klasser i forhold til de budgetterede 8 klasser. 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at følge hf-elevernes overgang til 
videregående uddannelse, da disse tal først er tilgængelige 27 måneder efter 
eleven har afsluttet sin ungdomsuddannelse.  

 
Det blev besluttet, at punktet opfølgning på beslutninger fremadrettet skal 
fremgå mere tydeligt i dagsordenen. 

 
Pkt. 4  Siden sidst – orientering ved rektor 

Vi har haft en god skolestart med vellykkede introaktiviteter, og skolens nyansatte 
lærere er kommet godt i gang. Der ansættes en elev i studieadministrationen pr. 
1. oktober. Skolen har i forvejen en supporterelev i it-afdelingen. Endvidere har vi 
pt. tre virksomhedspraktikanter fra Herning Kommune i arbejdsprøvning i 
henholdsvis it, rengøring og pædagogisk værksted.   
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I begyndelsen af september afholdt rektor og skolens kommunikationschef et 
eksternt seminar med det nyvalgte elevråd med fokus på skolens værdigrundlag 
og vision, herunder en stærk hf-profil. Elevrådet valgte repræsentanter til 
bestyrelsen og diverse udvalg. 

 
Back on Track projektet blev officielt igangsat ved en kick off konference på 
skolen den 4. september. Projektet er en del af et større EU Socialfond/Region 
Midt finansieret inklusionsprojekt, ”Alle unge med imidt”, som skal udvikle 
initiativer til at støtte udfordrede unge mellem 16 og 24 år i at påbegynde og 
fuldføre en ungdomsuddannelse.   
Herning HF & VUC samarbejder med FGU MidtVest og headspace om en 
helhedsorienteret indsats for denne gruppe af unge i Herning Kommune.  
Der er bevilget 2,7 mio. til projektet, som løber over 2 år. 
 
Der er politisk enighed om at fjerne omprioriteringsbidraget, og den nye 
undervisningsminister er lydhør i forhold til at sikre VUC-uddannelser i hele 
landet. Flere VUC-afdelinger i tyndtbefolkede områder er sårbare og i risiko for på 
sigt at lukke.  
 
I HF & VUC sektoren er der pt. et stort fokus på ønsket om at kunne levere valide 
data til det politiske system. I ungdomsuddannelserne udarbejder ministeriet 
fælles standarder (KPI’er), mens der i enkeltfagssystemet ikke findes nationale 
monitoreringssystemer til at dokumentere uddannelsesresultater som 
overgangsfrekvens, gennemførsel, løftevne mm.        
 
Arbejdet med styrkelse af skolens hf-profil fortsætter i efteråret 2019. Alle hf-
lærere deltager i en ekstern arbejdsdag 8. oktober. Der er igangsat en proces i 
AVU–afdelingen med fokus på nytænkning af skolens voksenuddannelsesprofil.  
De to uddannelsesspor kører parallelt i efteråret med et fælles afsæt i visionen 
om, at vi vil være en værdibaseret skole med stærke holdninger til demokrati, 
medborgerskab, miljø og bæredygtighed. 

 
I foråret 2020 integreres administration, it, kantine, pedel og rengøring i 
processen, og i 2020 udarbejdes en overordnet fælles skolevision og strategi, hvor 
bestyrelsen inddrages mere aktivt med henblik på ekstern kommunikation ift. 
skolens samarbejdspartnere. 
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Pkt. 5 Orientering om status på ansøgertal til det 2-årige HF og VUC 

 Rektor redegjorde for ansøgertal august 2019 
HF2 
Vi har optaget 227 elever fordelt på 8 klasser ud over aspergerklassen. Dette giver 
et gennemsnit på 28,4 elever pr. klasse. Vi er forpligtet til at overholde 
klasseloftet på max 28 elever i gennemsnit pr. klasse på tælledagen i november.  

 
På HF Plus er optaget 21 elever, som ønsker en supplerende overbygning på deres 
afsluttede hf-uddannelse. Eleverne kommer fra mange forskellige geografiske 
områder, da mange mindre hf-skoler i Region Midt ikke udbyder 
overbygningsforløbet. 

  
På hf-enkeltfag har vi en nedgang på 40 årskursister. Med højkonjunktur og 
jobmuligheder vælger mange enkeltfagskursister job fremfor uddannelse, hvilket 
er en tendens, som også gør sig gældende på landplan  

  
AVU: 
Almen Voksenuddannelse har som forventet en ca. 50% nedgang som følge af 
udspaltningen til FGU. Også på FVU området ses et fald i aktiviteten, da mange 
tosprogede kursister vælger at fortsætte på sprogskolens FVU-kurser. 
Ordblindeundervisningen har i de senere år oplevet en markant nedgang i 
aktivitet, hvilket også afspejler tendensen på landsplan. 

 
Pkt. 6 Beslutning om udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2018-2019 

Bestyrelsen godkendte udmøntning af resultatløn til rektor og bemyndigede 
formanden til brug af muligheden for udbetaling af engangsvederlag til rektor 
og øverste ledere. Ledelsen deltog ikke på mødet under dette punkt. 
 

 
Pkt. 7  Godkendelse af lønpolitik for chefer på Herning HF & VUC  

Bestyrelsen godkendte lønpolitikken med tilføjelse af rektors nuværende 
lønramme. Ledelsen deltog ikke på mødet under dette punkt. 

 
 
Pkt. 8  Drøftelse af skolens fremadrettede indsatsområder i henhold til skolens 

kvalitetsstyring  
Rektor gennemgik udkastet til den fremadrettede proces for resultatvurdering. På 
bestyrelsesmødet i mart måned fastlægger bestyrelse og ledelse det kommende 
års særlige indsatsområder i henhold til de nationale uddannelsesmål og skolens 
strategiske mål. På bestyrelsesmødet i september det kommende år fremlægger 
rektor en redegørelse for de opnåede resultater som grundlag for bestyrelsens 
evaluering af institutionens arbejde. Skolens ledelse udarbejder en 
opfølgningsplan, som lægges på hjemmesiden.  Bestyrelse og ledelse definerer 
kortsigtede og langsigtede mål indenfor områderne: vision og strategi, økonomi 
og skoledrift, personaleledelse og undervisning. Ledelsen har prioriteret følgende  
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indsatsområder i 2019-2020:  
 

 Styrket feedback/feed forward ift. den enkelte elevs faglige 
læringsprogression både mundtligt og skriftligt. 

 

 Fortsat styrkelse af HF Plus udbud. Målet er 30 elever på Plus forløbet i 
efteråret 2020 og 15 elever på Plus forløbet i foråret 2021 

 

 Fortsat styrkelse af en ambitiøs hf-profil. Målet er 8 nye hf-klasser i 
august 2020 

 

 Samlet skolevisions- og strategiproces gennemføres i 2020 
 
Bestyrelsen efterlyste et fokus på uddannelses-outcome og samarbejde med 
aftagerinstitutioner, herunder overgangsfrekvens til videregående uddannelse og 
hf-elevers studiemæssige overgang til videregående studier.  Det blev besluttet at 
tilføje dette indsatsområde som et pilotprojekt med en undersøgelse af hf-elevers 
start på/gennemførsel af videregående uddannelser på henholdsvis VIA 
University i Ikast og Erhvervsakademi MidtVest. Formålet med pilotprojektet er at 
kvalificere skolens professionsretning og understøtte elevernes 
studiekompetencer i overgangen til videreuddannelse.   
 
Endvidere drøftede bestyrelsen IT / digitalisering i og af fagene/ digital dannelse i 
en tech-tid samt vigtigheden af at have vækststrategi på de enkelte 
uddannelsesområder. Herunder muligheden for at udvikle skolens virtuelle 
undervisning i hf-enkeltfagsregi med henblik på de kursister, som fortsat gerne vil 
dygtiggøre sig, men har brug for fleksible tilrettelæggelsesformer, som kan 
kombineres med et arbejde. 
 
Bestyrelsen besluttede at tilføje udvikling af virtuel undervisning/ digitalisering i 
og af fagene samt outcome/overgangs-pilotanalysen til indsatsområderne. 

  
 
 

Pkt. 9 Orientering om aktuel økonomi 
Kenneth Holm gennemgik bilaget om aktuel økonomi. Der foreligger en 
resultatopgørelse pr. 31. juli 2019 på baggrund af udspaltningen til FGU. 
Elevaktiviteten på hf2 er højere end budgetteret, hvilket skyldes både en ekstra 
klasse og en bedre fastholdelse, mens hf-enkeltfag aktiviteten er mindre end 
forventet. På omkostningssiden er ejendomsudgifter lavere end budgetteret, og 
den forventede stigning i lønudgifter modsvares af stigende indtægter på 
statstilskuddet.  Resultatopgørelsen viser et estimeret overskud på 930.000 kr.   

 
 
Pkt. 10 Beslutning om renovering af nye lærerforberedelsesfaciliteter 

Skolen har indhentet 3 tilbud på etablering af fælles lærerforberedelsesfaciliteter. 
Der er forventeligt plads til omkostningen på ca. 900.000 kr. i budgettet i 
indeværende skoleår.   Bestyrelsen besluttede at igangsætte denne ombygning   
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samt renovering af omklædningsrum i gymnastiksalen, hvor et utæt vandrør skal 
udbedres.  
Bestyrelsen indstiller, at arbejdet udføres i efteråret 2019. 

 
 
Pkt. 11  Redegørelse for og godkendelse af spaltning og åbningsbalance iht. FGU 

virksomhedsoverdragelse pr. 31.08 2019 (bilag) 
Bestyrelsen godkendte spaltningsplanen.  Revisor har godkendt åbningsbalancen, 
som underskrives af bestyrelsen. Der skal overføres 3.5 mio. til FGU. 
 
 

Pkt. 12  Eventuelt 
VUC Fyn har vundet VUC’s uddannelsespris for et projekt om bedre fremmøde, 
som kunne være en inspiration for skolens fraværshåndtering.  

 


