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Møde: Bestyrelsesmøde 

Dato: 17. december 2019 

Deltagere:  Hans Henrik Okstrøm, Dorte Østergaard Lorentzen, Dorte West, 
Anders Fuglsang-Abrahamsen, Tina Bækgaard,  
Anne Vandsø Madsen, Susanne Rasmussen, Kenneth Holm, Lone 
Børlum, Henriette Slebsager, Dorte Wille, Astrid Berthelsen, 
Andreas Mørk-Pedersen 
 

Afbud:  Christian Aagaard, Kristine Buus Johansen 

Referent: Kamilla Kvols 
 
 
Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. 
 
Pkt. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde  
 Siden sidste bestyrelsesmøde er rektors cheflønsaftale godkendt. De ørige 

ledelsers cheflønaftaler er ligeledes afsluttet og godkendt af formandsskabet. 
 

Færdiggørelsen af nye lærerforberedelseslokaler, som blev præsenteret på sidste 
bestyrelsesmøde, er forsinket på grund af fund af asbest i den gamle 
loftkonstruktion. De nye lærerforberedelseslokaler forventes at stå færdig til 
februar 2020. 
 
Der er siden sidste bestyrelsesmøde blevet offentliggjort fraværstal fra STUK, som 
viser, at Herning HF & VUC ligger helt i top i forhold til fremmøde i alle afdelinger. 

 
 
Pkt. 4 Siden sidst – orientering ved rektor og bestyrelsesformand 

Hans Henrik Okstrøm orienterede om, at han har været til topledermøde i VUC 
bestyrelsesforening.  Af overskrifter fra topledermødet kan nævnes: 
 

1. Fremover vil STUK føre en dialogbaseret ”styring” af udvalgte VUC’er. 
Herning HF & VUC er ikke iblandt disse VUC’er. 

2. 10 ud af 24 VUC’er har underskud, og derfor skiller Herning Hf & VUC’s 
økonomi sig om muligt endnu mere positivt ud. 

3. På 7 år er VUC’ernes samlede gæld vokset til det 4-dobbelte. 
4. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om VUC sektoren som et hele taler for 

meget indefra og ud, sådan at vores kunder – elever og kursister, faktisk 
ikke forstår, hvilke produkter, vi sælger.  
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I forhold til det sidste punkt har skolen i første omgang valgt en ny 
kommunikationsstrategi i forhold til det 2-årige HF. Her fokuseres der på at 
kommunikere direkte til de potentielle elever frem for deres mødre, som ellers 
har været den primære modtager i den tidligere kommunikation og 
markedsføring. 
 
Rektor orienterer om, at bestyrelsen skal dokumentere, at skolen på tælledagen 
den 8. november overholder max klasseloftet på gennemsnitlig 28 elever i 1. års 
hf-klasserne. Bestyrelsesformand Hans Henrik Okstrøm har underskrevet denne 
dokumentation. Skolen havde på tælledagen en gennemsnitlig klassekvotient på 
27,6 elever i de 8 nye hf-klasser.   
 
Hf plus-eleverne afslutter i øjeblikket deres eksamener. Der startede 21 elever i 
august, og 13 har gennemført deres uddannelsesforløb med flotte resultater. 
Frafaldet er på niveau med det generelle frafald på de gymnasiale 
suppleringskurser.   
 
Ungdomsrådet har deltaget i et fælles møde med kommunes børne- og 
familieudvalg samt beskæftigelsesudvalg, hvor de enkelte ungdomsuddannelser 
fik mulighed for at præsentere deres særlige uddannelsesprofil og drøfte 
ungdomsuddannelse med politikerne. 
   
Statens institut fra folkesundhed har netop udgivet en rapport om 
gymnasieelevers sundhed og trivsel. Rapporten peger på, at en langt større del af 
hf-eleverne mistrives sammenlignet med øvrige gymnasiale uddannelser. Det er 
et billede, som vi ikke kan genkende på Herning HF. Den nyligt afsluttede 
nationale trivselsundersøgelse viser, at skolens elever trives godt, og resultatet er 
identisk med landsgennemsnittet. Skolen arbejder med elevtrivsel ud fra 3 
overordnede indsatsområder: Undervisning og arbejdsformer, faglige 
fællesskaber – sociale fællesskaber på skolen, støttetilbud i form af elevcoach, 
vejledere, klasseledere.     
Den samlede trivselsundersøgelse præsenteres for bestyrelsen på mødet marts.  
 
Tilmeldinger på januar-hold 
Tilmeldingerne til januar-hold ser på avu bedre ud end forventet, mens hf-
enkeltfag aktiviteten på nuværende tidspunkt er vigende.  
 
Brobygning fra 10. klasse.  
Vi har haft 86 elever i brobygningsforløb fra 10. klasse, og evalueringerne peger 
på, at eleverne har haft en positiv oplevelse af forløbet. 22 elever overvejer 
seriøst HF, mens 27 svarer, at det godt kunne være noget for dem.  
I foråret har vi planlagt brobygning med 10. klasse på Herningsholm, som en dag 
om ugen i 10 uger vil deltage i et hf-brobygningsforløb. 
Desuden er vi i dialog med FGU MidtVest om et brobygningsforløb fra FGU til HF.     
 
HF-klasse for ordblinde elever 
Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at udbyde en 3-årig hf-klasse for 
ordblinde elever, som har brug for kompenserende ordblindeundervisning 
sideløbende med deres hf-uddannelse. Da skolen har ordblindeekspertisen i 
huset, vil det være oplagt at tilbyde en sådan klasse. 
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Fraværsbekendtgørelsen ophæves  
Den 1. januar 2020 træder en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler i 
kraft, som ophæver den tidligere fraværsbekendtgørelse. Den enkelte skole kan 
nu igen selv definere egne procedurer for fraværsregistrering, og bestyrelsen skal 
ikke længere fastsætte måltal, som skal offentliggøres på hjemmesiden.   
Skolen har valgt at fortsætte sin praksis med, at registrering af fravær sker ved 
begyndelsen af en lektion, og at der registreres fravær for en hel lektion (45 
minutter), hvis en elev ikke er til stede, når der føres fravær. 
Skolen har forbedret fastholdelse og elevfremmøde markant, og vi vurderer af en 
tæt fraværsopfølgning er en af de faktorer, som medvirker positivt til denne 
udvikling.     

 
 
Pkt. 5 Budgetopfølgning 2019 og budgetforslag 2020  
 KHO orienterede om det vedlagte bilag.  
 

Kenneth Holm gennemgik budgetopfølgning 20129 og budget 2020. 
 
Af væsentlige punkter kan nævnes: 

 Vi forventer en mindre søgning til HF-e samt AVU, som en konsekvens af 
udspaltningen til FGU. 

 Vi budgetterer med 8 nye hf-klasser samt 1 A-klasse til august 2020. 

 Det forventede resultat for 2019 er et overskud på 85.000 kr. 

 For budget 2020 forventes et overskud i størrelsesordenen 20.000 kr. 

 Budget 2020 indeholder usikkerheder i form af det forudsatte elevantal, udgifter 
til selvforsikring samt usikkerhed om omkostninger til renovering af 
omklædningsrum. 
 
Bestyrelsen godkendte budget 2020. 

 
 
Pkt. 6 VUC-fagudbud og valg af fagpakker for skoleåret 2020-2021 
 AVU: 

Kenneth Holm orienterede om, at der lige nu er omkring 90 pct. 2-sprogede 
kursister på afdelingen. Denne kursistsammensætning forventes uændret i næste 
skoleår, og derfor vil skolen udbyde de samme fag på AVU i 2020/21, som i 
indeværende skoleår.  
 
HF: 
Dorte Wille orienterede om det planlagte udbud på HF-enkeltfag. Dette bygger på 
en optimering af samarbejdet med det 2-årige HF, hvilket vil understøtte 
udbuddet af valgfag på det 2-årige hf. 
 
Det bør nævnes, at skolen er mere konservative i forhold til udbud af fagene 
dansk og engelsk på baggrund af erfaringerne fra de sidste år. 
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Pkt. 7 Kommunalbestyrelsens fastsættelse af måltal for det kommende års søgning til 

ungdomsuddannelserne 
Anne Vandsø Madsen orienterede om, at kommunalbestyrelsen, på baggrund af 
sidste års søgetal til ungdomsuddannelserne, skal fastsættes måltal for elevers 
søgning til ungdomsuddannelserne i 9. og 10. klasse i 2020. Kommunalbestyrelsen 
måltal skal i høring i de enkelte ungdomsuddannelsers bestyrelser.  

 
Ungdomsuddannelsesrådet har drøftet kommunens indstilling og har 
tilkendegivet, at det er positivt, at kommunens fastholder en ambitiøs søgning til 
de gymnasiale uddannelser, og at gruppen øvrige uddannelser ønskes flyttes til 
erhvervsuddannelserne.  

  
 Bestyrelsen godkendte, at Anne Vandsø Madsen i samarbejde med Hans Henrik 

Okstrøm afgiver høringssvar. 
  
   
 
Pkt. 8 Eventuelt 

Hans Henrik Okstrøm orienterede med stor beklagelse om, at Anne Vandsø 
Madsen har ønsket at fratræde som rektor ved udgangen af maj 2020 for at gå på 
pension. 
 
Bestyrelsesformanden pointerede, at Anne Vandsøs fratrædelse netop nu, hvor 
Herning HF & VUC står historisk stærkt på grund af rektors meget stærke ledelse 
af skolen gennem de sidste 10 år, vil blive et stort tab for skolen. 
 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af: 
 
Hans Henrik Okstrøm (bestyrelsesformand) 
Lone Børlum (næstformand) 
Henriette Slebsager (medlem af bestyrelsen) 
Kenneth Holm (ledelse) 
Dorte Wille (ledelse) 
Susanne Rasmussen (ledelse) 
Bjarne Frits Petersen (Tillidsrepræsentant for GL) 
Maj Fjord (Tillidsrepræsentant for UF) 
En medarbejderrepræsentant fra TAP 
En elevrådsrepræsentant 
 
Ansættelsesudvalget afholder sit første møde torsdag den 9. januar 2020. 
 
Kenneth Holm orienterede om, at skolens spiritusbevilling skal underskrives hver 
gang, der indtræder nye bestyrelsesmedlemmer over 21 år.  
Kenneth Holm vil fremover stå for at rundsende spiritusbevillingen til digital 
underskrift i bestyrelsen. 
  

 
 


