
 

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget ved Herning 
HF og VUC tirsdag d. 24. maj 2011 kl. 16.00 - 17.30 
 
Til stede: Willy Grøn, Kirsten Bjørn-Thygesen, Birgitte Frydensbjerg, Anna Ølgaard, 

Bengt Meyer. 

Afbud: Poul Siggaard, Anne Vandsø Madsen 

Fravær: Knud Engedal, Ole Haunstrup Christensen 

 

 
1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til Kirsten Bjørn-Thygesen, som deltog i sit 
første møde. 
 
 

2. Tilmeldingssitationen lige nu 

a. FVU 

b. OBU 

c. AVU 

d. HF 

e. 2-årigt HF 

f. Studenterkursus 

De aktuelle tal vil blive fremlagt på mødet. 

 

FVU og OBU havde ingen tilmeldinger endnu, da kursisterne først sættes 

på hold efter sommerferien. Man forventede vækst på OBU og uændret 

eller lille tilbagegang på FVU. 

Årskursisttallet på AVU var i indeværende skoleår ca. 105. På 

nuværende tidspunkt er der tilmeldt 31 årskursister til næste skoleår. 

Tallet er en anelse højere end sidste år ved samme tid. 

På HF enkeltfag er der pt. tilmeldt 35 årskursister til næste skoleår. Det 

er lavere end sidste år. I indeværende skoleår er der 166 årskursister. 

Der var i øjeblikket 178 tilmeldte til det toårige HF, hvilket svarer til de 

normale 6 klasser. 

Endelig var der 25 tilmeldte til Studenterkurset, hvilket var væsentligt 

bedre end sidste år. 

 

 

3. Driftsoverenkomstfornyelse 

De nuværende driftsoverenskomster udløber ved årets udgang. Center 

for kommunikation ønsker ikke at forny aftalen, og der har i den 

nuværende periode været udtrykt interesse for fvu-overenskomst fra 

såvel FOF som LærDansk. 

 

e overenskomsten med eksisterende 



 

udbydere uden at lave et egentligt udbud. Såfremt vi også vælger denne 

fremgangsmåde, skal aftalerne justeres på nogle punkter. 

 

De nye aftaler bør indeholde regler for dækning af udgifter ved 

supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger anvendes, 

såfremt udbyderen finder en fejl i en tidligere indberetning. Det betyder, 

 

 

tilbageholdt 35 % af fællestaksametret ved FVU, og 160 kr. af 

arbejde har været Ludus-support, og her har behovet været meget 

forskelligt for de forskellige overenskomsttagere. 

 

Undladelse af udbud kan i praksis medføre, at interesserede ansøgere 

står uden overenskomst, hvis vi vurderer at området er dækket. 

Argumentet for at have mange driftsoverenskomsttagere er, at så har 

man større chance for at nå målgruppen. Modargumentet er dels at det 

kan være svært at opnå et fagligt miljø med et lille udbud, dels at 

konkurrerende tilbud kan føre til at ingen udbyder får bæredygtige hold. 

 

 

Forslag til tidsplan, hvis udbud vælges 

Medio juni: Bekendtgørelse af udbud 

Anden halvdel af juni: Informationsmøde for eventuelle interesserede. 

22. august: Tilbud skal være modtaget 

30. august: Uddannelsesudvalget drøfter tilbuddene og indstiller til 

bestyrelsen. 

6. september: Bestyrelsen behandler tilbuddene. 

26. oktober: Regionsrådet tager stilling. 

1. januar 2012: De ny overenskomster træder i kraft. 

 

Udvalget anbefalede, at man foretog en udbudsrunde med følgende 

tidsplan: 

Primo juni: Bekendtgørelse af udbud på hjemmeside og annonce i 

Herning Folkeblad 

27. eller 29. juni: Informationsmøde for eventuelle interesserede. 

22. august kl. 12.00: Tilbud skal være modtaget 

30. august: Uddannelsesudvalget drøfter tilbuddene og indstiller til 

bestyrelsen. 



 

6. september: Bestyrelsen behandler tilbuddene. 

26. oktober: Regionsrådet tager stilling. 

1. januar 2012: De ny overenskomster træder i kraft. 

 

Man drøftede forslaget om ekstra betaling ved supplerende 

indberetninger, og om man alternativt kunne fakturere særligt for Ludus-

support.  Ingen af forslagene vakte begejstring hos 

driftsoverenskomsttagerne. Herning HF og VUC arbejder nu videre med 

udbudsmaterialet. 

 

 

4. Fastlæggelse af mødedage i skoleåret 2011-2012 

Møderne foreslås afholdt tirsdagene 30.09, 08.11, 13.03 og 29.05 kl. 

16.00  17.30 

 

Vedtaget, dog med den ændring at første møde er tirsdag d. 30.8. 

 

 

5. Eventuelt 

Knud Engedal udtræder nu af udvalget, da han ikke længere kan 

repræsentere DA. Formanden og skolens repræsentant Bengt Meyer 

beklagede at Knud Engedal i dag var forhindret, så at han ikke kunne 

modtage en tak for sin indsats gennem flere år. 

 

 

Referent: Bengt Meyer 


