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REFERAT

Emne:  Bestyrelsesmøde  Horsens  HF & VUC

Mødeindkalder:  Charlotte  Juhl  Andersen

Dato:  11.  december  2017

Sted:  Restaurant  Oksen

Deltagere:  Charlotte  Juhl,  Andersen,  Jens  Chr.  Sørensen,  Aleksander  Aagaard,  Sinnet  Ellehauge

Haag,  Hanne  Elisabeth  Helleshøj,  Kaj  Aage  Højgaard,  Martin  Skov  Petersen,  Vibeke  Gross-Niel-

sen,  Maria  Hestbek.  Desuden  deltog  Dinna  Balling,  Bo Møller,  Lars  Peter  Schou,  Charlotte  Ege  og

Bjarne  Larsen

Afbud:  Mikkel  Lind

Referent:  Bo Møller

1.  Godkendelseogunderskriftafreferatfrabestyrelsesmøde19.september2017

Referat  blev  enstemmigt  godkendt  og underskrevet  af de tilstedeværende.

2.  Godkendelse  af dagsorden

Dagsordenen  som  fremsendt  blev  godkendt  uden  kommentarer.

3.  Kursisternes  ferieplan  2018/19.  Beslutningspunkt.  Bilag.

Bestyrelsen  vedtog  ferieplanen  som  fremstillet  i bilaget  enstemmigt.

4.  Økonomi

a. Budgetopfølgning  2017.  Orientering.  Bilag.

Lars  Peter  Schou  orienterede  om budgetopfølgning,  som  fremstillet  i bilaget.

Vi forventer  at holde  budgettet  for  2017.  Vi mangler  studenterårsværk  på både  avu og hT, hvilket  be-

tyder  færre  indtægter  end  forventet.  Ved  justering  af andre  budgetposter  herunder  puljen  til uforud-

sete  udgifter  og selvforsikring,  kan indtægtsnedgangen  dækkes.  Aleksander  Aagaard  mente  at pul-

jen til uforudsete  udgifter  bør  dække  uforudsete  udgifter.  LPS kommenterede,  at indtægten  er svær

at forudse,  hvorfor  det  giver  mening  at tage  budgetmæssig  højde  for  den usikkerhed  med  puljen.

Martin  Skov  Petersen  spurgte  om puljens  størrelse  er passende.  Lars  Peter  Schou  mente,  at erfarin-

gen  viser,  at den  er passende,  og anbetalede,  at der  afsættes  en tilsvarende  for  budget  18/19.

b. Budget  2018-19-20.  Beslutning.  Bilag.

Lars  Peter  Schou  orienterede  om budget  18-19  som  fremstillet  i bilaget.  Finansloven  er ikke  vedta-

get,  men  budgettet  er lavet  på baggrund  af forslaget  til finanslov.

2019  er behæftet  med  stor  usikkerhed  på grund  af uklarheden  om overdragelse  af aktivitet  til det  ny

FGU.

På HF forventes  i2018  flere  hf2-e1ever  og færre  hfe-elever.  På avu forventes  uændret  aktivitet  i

2018.  På øvrig  drift  regnes  med  en reduktion  af udgifter  på ca. 150.000,-.

Lønrammen  falder  i takt  med  reduktionen  af undervisningstaksameter  og forventeligt  også  med  virk-

somhedsoverdragelse  til FGU. Der er lagt  puljer  ind til virksomhedsoverdragelse  af bygninger  mm.

Det  forventes  af ca. 20%  af institutionen  som  helhed  skal  virksomhedsoverdrages.  Budgetmæssigt

BOI Th1.'!2.20"[71 Sidel af4



HQRSENS

HF  &  VUC

tages  der  forbehold  for  den store  usikkerhed  på nuværende  tidspunkt,  hvor  rammerne  for  aftaler

ikke  er på plads.  Lovforslag  forventes  fremlagt  i februar/marts  2018.  Det vurderes,  at virksomheds-

overdragelsen  ikke  er kritisk  for  institutionens  fortsatte  drift.

Bestyrelsen  udtrykte  opbakning  til huskursus  for  medarbejdere.  Medarbejderrepræsentanterne  gav

udtryk  for, at der  dog  godt  kan spares  på udgifterne  til huskurset,  ligesom  der  bør kunne  spares  på

udgiften  til bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen  udtrykte  ønske  om, at ledelsen  undersøger  praksis  for  elevbetaling  i forbindelse  med

skolestart  på hf2 til dækning  af undervisningsmaterialer,  introarrangement  mm.  Bestyrelsen  gav  Tor-

mandskabet  bemyndigelse  til på baggrund  af indhentet  information  at træffe  beslutning  om en

eventuel  indførelse  af elevbetaling.

Bestyrelsen  vedtog  enstemmigt  budgettet  som  fremstillet  i bilaget.

c.  Godkendelse  af indstilling  vedrørende  klasseloft.

Bestyrelsen  godkendte  enstemmigt  indstillingen  vedrørende  klasseloft.

d.  Erklæring  vedrørende  styrket  efteruddanneIsesindsats.

Vi har  som  en del af gymnasiereformen  mulighed  for  at modtage  ca. 100.OOO,-  ved  at øge  efterud-

dannelsen  i forhold  til 14/15.  Vi kan ikke  indfri  kravene  til at modtage  pengene,  da vi de senere  år

også  har  måttet  finde  besparelser  på efteruddannelsesområdet  i forbindelse  med  de generelle  be-

sparelser.

5.  FGU og  trepartsaftalen.  Orientering.

Charlotte  Ege og Bjarne  Larsen  orienterede  om FGU, den kommunale  indsats  i forhold  til uddannelse

samt  den politisk  målsætning  om ungdomsuddannelse  og job.

FGU får  3 spor,  som  de unge  op  til 25 vejedes  ind i. FGU giver  ret til ungeydelse  og mulighed  for  speci-

alpædagogisk  støtte.  Sigtet  er primært  at rette  uddannelsen  mod  erhvervsuddannelse  og beskæftigelse,

men  der  er også  et spor  som  retter  sig mod  hf. Lovgivning  forventes  vedtaget  i forår  18 og uddannel-

sesstart  1. august  201 g..

Vi er i gang  med  en proces  for  vores  avu-lærer  som  kigger  frem  mod  både  FGU og den ny AVU-uddan-

nelse.  Vi har  taget  kontakt  til kompetencesekretariatet  i den  anledning.

Trepartsaftalen  er et bud  på mere  fleksibilitet  og styrket  kvalitet  på efteruddannelsesområdet.  FVU star-

ter  op med  nye fag i den  anledning.  Dertil  er der  fokus  på læsning  og matematik.  VEU-centrene  bliver

nedlagt  ultimo  2018  hvor  der  etableres  nye  centre.  Der arbejdes  på standardiserede  screeninger  på om-

rådet.  Fjern-/flexundervisning  forventes  øget,  realkompetencevurderinger  forventes  øget  og e-vejledning

forventes  styrket.  Samlet  må det  forventes,  at vi vil opleve  nye muligheder  for  at bidrage  til VEU-områ-

det.

6.  Fjern-  og  flexundervisning.  Beslutning.  Bilag.

Charlotte  Ege orienterede  om resultatet  af det  undersøgende  arbejde  med  fjern-  og flexundervisning

som  fremstillet  i bilaget.

Bestyrelsen  diskuterede  aspekter  af en investering  på området.

Bestyrelsen  vedtog  enstemmigt  indstillingen  i bilaget,  som  omfatter  en mulig  overskridelse  af budgettet.

7.  Skolens  arbejdsmiljø  -  status  og drøftelse.  Hvilke  gode  ideer  kan  bestyrelsen  bibringe  til  at  ar-

bejde  med  at  fastholde  et  godt  arbejdsmiljø  på skolen  i disse  år?

Bo Møller  orienterede  om mængden  af forandringer  og besparelser,  som  skolen  står  i i denne  periode.

Der opleves  som  følge  heraj  et pres  på arbejdsmiljøet.  Skolens  struktur  for  samarbejde  om arbejdsmiljø
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og arbejdsglæde  blev  der  også  orienteret  om.  I foråret  er der  planlagt  tematiseret  APV  med  inddragelse

af erhvervspsykolog.  I efteråret  18  planlægges  med  deltagelse  i professionel  kapital-undersøgelse  for  3.

gang.

Martin  Skov  Petersen  orienterede  om,  at medarbejderne  er tilfredse  med,  at ledelsen  aktuelt  har  sat

processer  i gang  for  at håndtere  presset  på arbejdsmiljøet.

Sinnet  Ellehauge  Haag  pointerede,  at åbenhed  og kommunikation  er vigtige  nøgleord.  Aleksander

Aagaard  tilføjede  at regelmæssig  kommunikation  og dialog  er vigtig  -  også  for  en usikkerhed  fremtid  for

avu-lærerne.  Formanden  opfordrede  til at prioritere  at tale  med  den  enkelte  medarbejder.  Vibeke  Gross-

Nielsen  mente,  at et huskursus,  vil give  mulighed  for  at styrke  arbejdsglæde  og kollegiale  bånd.

Formanden  vil på bestyrelsens  vegne  sende  julehilsen  med  anerkendelse  af medarbejdernes  indsats

med  håndtering  af de mange  forandringer.

8.  Godkendelse  af  indstilling  fra  formanden  vedrørende  2 nye  selvsupplerende  medlemmer  af  besty-

relsen  pr.  1. maj  2018.  Lukket  bilag  eftersendes.

Formanden  orienterede  om  indstillingen  af 2 nye  medlemmer.  De vil styrke  bestyrelsens  kompetencer

på det  juridiske  og uddannelsesmæssige  felt.

Begge  kandidater  blev  enstemmigt  godkendt  til indtrædelsei  bestyrelsen  pr. 1. maj  2018.

9.  Statuspårektorsresultatkontraktforskoleåret2017/18.Bilag.

Bo Møller  orienterede  om  status  på resultatkontrakten  jf. bilaget.

Der  var  ingen  ønsker  til revidering  af kontrakten

10.  Meddelelserfra

a.  Formand

Bestyrelsesforeningen  har  evalueret  sit  arbejde  med  hensyn  til politisk  interessevaretagelse.

b.  Rektor  -  drøftelser  med  Randers,  Herning  og Th. Langs,  kapacitetsfastsættelse.

Der  er drøftelse  om  samarbejde  på det  administrative  område  med  3 andre  midtjyske  VUC'er.  Det  er

endnu  på et meget  indledende  plan.

Kapacitetsfastsættelsen  er sammen  med  Tormandskabet  justeret  til 3 klasser.

c.  Medarbejderne

GL  oplever  at der  er ringe  politisk  lydhørhed.

d.  Kursister

Maria  oplever  god  trivsel  på skolen  og et godt  samarbejde  med  ledelsen.

Elevrådet  har  bedt  hf2-k1asserne  stille  med  repræsentanter,  hvilket  har  været  med  til at give  et me-

get  aktivt  elevråd.

e.  Andre

Næstformanden  orienterede  om  at der  er afholdt  det  sidste  centerrådsmøde  i VEU-regi.  RAR-ud-

pegninger  er ikke  foretaget  endnu.  På fredag  uddeles  VEU  efteruddanneIsespris.

Sinnet  Ellehauge  Haag  oplevede  det  under  kommunalvalget  som  et demokratisk  problem,  at flere

uddannelsesinstitutioner,  herunder  Horsens  HF & VUC,  ikke  inviterede  alle  opstillingsberettigede

partier  til valgarrangementer.
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11. Eventuelt

Formanden  takkede  for et spændende  2017  med mange  udfordringer,  og en anerkendelse  af medarbej-

dernes  store  indsats.
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Næstformand

Hanne  Elisabeth  Helleshøj

,#Å'Qk>-zrf'
Kaj Aage  Højga/;d Sinnet Ellehauge Haa/  o

Horsens  og  Hedensted  kommuner
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Car-ia  Østergaård  Kristensen

Elev  Å1

Cec';h'NRCx

VMibeedkaerbGeJrdoe7 'Nielsen

Mikkel  Lind

Elev

Martin  Skov  Petersen

Medarbejder
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