REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 014
9. juni 2016 kl. 16.00
Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole

Til stede:
Bestyrelsen (med stemmeret):
Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Bent Brodersen (BB)
Marianne Køpke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Torben Nørregaard (TN)

Bestyrelsen (uden stemmeret):
Poul F. Jensen (PJ)
Tilforordnede:
Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)
Afbud:

Linda Nielsen (LN)
Thomas Hansen (TH)
Tine Ross (TR)
Christian David Rasmussen (CDR)
Anton Arn Lundstrøm (AL)

Fraværende:

-
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Referat:

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
07.04.2016 nr. 013
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra Formanden:
DE-B har netop udgivet to nye udgaver af Kort og Godt
Den ene handler om bestyrelsernes arbejde med et trygt og sikkert undervisningsmiljø. Den anden om bestyrelsernes rolle idet praktikpladsopsøgende arbejde.
http://danskeerhvervsskoler.dk/fileadmin/4._Medlem/Kort_og_Godt/142006-1_Kort_og_godt-arbejdet_med_trygt_og_sikkert_studieliv.pdf
Alle planer for trygt og sikkert studieliv er pt. ved at blive sammenskrevet,
og lægges derefter på intranettet.
http://danskeerhvervsskoler.dk/fileadmin/4._Medlem/Kort_og_Godt/Kort_og_godt_bestyrelsens_rolle_i_det_praktikpladsopsoegende_arbejde_april_2016.pdf
Med baggrund i UCRS’s situation er mangel på praktikpladser ikke det,
der skal prioriteres. Vi har fokus på nuværende og kommende elever.
Fra Direktøren:
Byggeriet i Ringkøbing går godt, der er dog akustikproblemer i en del af
det byggeri, der er afleveret - udbedringer i gang. Bygningerne står rigtig
flot.
Gymnasiereformen - der er noget at indrette sig efter, ser positivt ud, karakterkrav et miskmask, værst for UU. Det kommer nok ikke til at påvirke
optagelse af nye elever.
Nye idéer til fagpakker som retter sig mod bacheloruddannelserne – vil vi
også udbyde på EUX - som nu også skal kaldes en studentereksamen.
Målsætning vil stadig være: lave frafald – stor løfteevne – god trivsel.
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I Gymnasiereformen er der lagt op til øget udbredelse af HTX, men hvordan vides endnu ikke.
Hvad med de elever der ikke opnår det krævede karaktergennemsnit
spurgte PHL – hvad kan vi gøre for at samle dem op? 10’eren – VUC –
Broen og ellers henvise til produktionsskolen og evt. nye tilbud som er under udarbejdelse i samarbejde med kommunen.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet

Ad 4 Kvalitetsårshjul
HT gennemgik estimat 1 2016 – bestyrelsen ønsker frem over den detaljerede visning.
Frafald – HT gennemgik oversigterne. For EUD grundforløb er der et markant fald i frafald på uddannelserne.
Skolen har ikke noget mål for, hvad frafaldet skal være i begyndelsen af et
skoleår, men skolen ønsker selvfølgelig et lille frafald. Det lave frafald indikerer, at vejledningen i grundskolerne har været tilfredsstillende, når
der skal vejledes til en uddannelse.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU – udsættes til 3. kvartal 2016.
Der bliver stort set benyttet standardskema fra ”lederevaluering i staten”.

Ad 5 Resultatløn
Resultatkontrakt 2015/2016
HT gennemgik afrapportering – Bestyrelsen tilsluttede sig afrapporteringen og tilkendegav stor tilfredshed med den daglige ledelses arbejde.
Resultatkontrakt 2016/2017
HT fremlage oplæg til ny resultatkontrakt - bestyrelsen spurgte ind til forskellige punkter i kontrakten, heriblandt løfteevne og ”dannelse” – hvad
og hvordan skal/kan man forstå dannelse?
Troværdige karakterer – bestyrelsen tilkendegiver at, 0+ er målet.
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Med få justeringer godkender Helge Albertsen og Bent Brodersen på bestyrelsens vegne, den fremtidige kontrakt på baggrund af oplægget.

Ad 6 Eventuelt
BB fortalte om mulighed for at bruge regionen/kommunen i forskellige
sammenhænge – her blev bl.a. nævnt regionens kontor i Bruxelles og muligheden for at få medfinansieret forsøgsarbejde - Vi søger kun medfinansiering til de ting, som vi alligevel ville have gjort.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.56

Kommende mødedatoer i 2016:



15. september 2016, kl. 16.00 – OBS Vasevej 20, Ringkøbing.
01. december 2016, kl. 16.00

Conny Madsen
Referent
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen

________________________
Torben Nørregaard

_______________________
Tine Ross (set)

________________________
Marianne Køpke

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Linda Nielsen (set)

________________________
Kim Lund Pedersen

_______________________
Christian David Rasmussen (set)

________________________
Thomas Hansen (set)

_______________________
Per Hessellund Lauritsen
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