Referat

Bestyrelsesmøde nr. 036
3. december 2020 kl. 16.00
Sted: House of Parliament, Skolebyen 18, Skjern
Bestyrelsen (med stemmeret):
Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Henning Boye Christensen (HBC)
Søren Elbæk (SE)
Marianne Køpke (MK)
Tina Rosendahl (TR)
Maibrit Lykke Jepsen (ML)
Jesper Vadt Dahl (JD)
Lene Stejnicher (LS)
Bestyrelsen (uden stemmeret):
Kim Lund Pedersen (KLP)
Tilforordnede:
Marianne Oksbjerre (MO)
Fraværende med afbud:
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Referat:
Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30.09.2020 - nr.
035
Beslutning:
Godkendt og underskrevet.
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra formanden
− FGU – Der er ansat ny direktør – Gitte Vifstrup og kommer fra Århus Universitet.
− FGU har købt ejendommen Svinget 5, Skjern og får nogle fine rammer her.
− UCRS havde budt ind på danskuddannelse af udlændinge – men fik ikke opgaven.
− Formandskabet har haft løbende møde bl.a. omkring Covid-19.
Fra direktøren
− Der er indledt forhandlinger med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring fortsættelse
af 10. klasse. Det besluttes at lave en betinget opsigelse af 10. klasse.
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− Industrielt Teknologi Center (ITC) i Smedenes Hus, Lem har et ønske om et samarbejde med Nexttech i Kolding. Nexttech arbejder med ny teknologi bl.a. 3D print.
− Præsentation af tegninger til eventuelle ændringer af udendørsarealer ved Skolebyen. Der er ønske et om, at der tænkes noget ”fitness” ind, så der kan skabes naturlig bevægelse for eleverne. Overordnet en god ide at åbne op for andre, end dem
som er på skolen i hverdagen. Ideen om at det kan flyttes, hvis der på et tidspunkt
skal udvides/bygges er god. God ide med udstilling af det som laves på stedet.
Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Fremstilling:
Prognose befolkningstal i Ringkøbing-Skjern Kommune er medtaget under punkt 9.
Beslutning:
Se punkt 9.
Ad 4 Estimat 3
Fremstilling:
• Budgetopfølgning – Estimat 3
• Regnskab pr. 30. september 2020
Jens Præstegaard giver en gennemgang og en analyse af Estimat 3 på mødet.
Bilag:
Estimat 3 2020 formålsopdelt
Likviditetsmæssig påvirkning som følge af Estimat 3 2020
Regnskab pr. 30. september 2020 i forhold til budget
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen tager Estimat 3 samt regnskabet pr. 30. september til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Ad 5 Budget 2021
Fremstilling:
Jens Præstegaard præsenterer budget 2021 på mødet.
Bilag:
Budget 2021 formålsopdelt
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Likviditetsmæssig påvirkning som følge af budget 2021
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen godkender budgettet for 2021.
Beslutning:
Bestyrelsen godkender budgettet for 2021.
Det blev besluttet, at man går væk fra den nuværende afskrivingsprofil og over til en ”mildere” profil, som skal bygge på revisorens forslag på baggrund af en realistisk vurdering af
skolens bygningsmasse.
Ad 6 APV/MTU 2020
Fremstilling:
Arbejdspladsvurdering og Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (APV/MTU) er på UCRS
gennemført som én samlet undersøgelse i 2020.
Generelt viser undersøgelsen nogle fine resultater. 94 % af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de er meget tilfreds med at arbejde på UCRS. 91 % af medarbejderne vil anbefale andre at søge et job ved UCRS. Tal som signalerer, at hovedparten af medarbejderne er
tilfredse med deres ansættelse på UCRS.
Omkring skolens strategi og kommunikation ligger hovedparten af svarene i kategorien Enig
ud af de 4 mulige svarkategorier Meget enig, Enig, Uenig eller Meget Uenig. Her vil der være
potentiale i at arbejde med en forbedring i forhold til det generelle informationsniveau og
omkring mål og strategier fra ledelsen og ud i organisationen, et arbejde som allerede er påbegyndt.
Arbejdsmiljøet i forhold til; trygt at kunne ytre sine holdninger, og opleve sig hørt og taget
alvorligt ligger 87 % på enig siden og 13 % på uenig. Et tilfredsstillende resultat, der skal dog
være opmærksomhed på, at der i de enkelte afdelinger kan være medarbejdere som ikke oplever dette.
Ses på arbejdsglæde så finder 96-97 % af medarbejderne at de har et udforende og lærerigt
job, hvor de har indflydelse på deres opgaver og frihed til at træffe de nødvendige beslutninger indenfor eget arbejdsområde.
Svarene på det fysiske arbejdsmiljø viser en generel tilfredshed. Der er lidt udfordringer omkring tilpas temperatur og udluftning samt lidt omkring støj og dårlig akustik. Problematikker
som de enkelte afdelinger skal arbejde videre med.
På det psykiske arbejdsmiljøområde er der helt enkelte medarbejdere, som indenfor de seneste 12 måneder har været fraværende fra arbejde på grund af forhold på arbejdspladsen.
Undersøgelsen er lavet som en anonym undersøgelse, og de enkelte afdelinger hvor dette er
tilfældet opfordre deres medarbejdere til, at gå til enten ledelsen eller deres tillidsrepræsentant, hvis der skal gøres noget ved forholdet.
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Svarprocenter fordelt på afdelinger for APV/MTU 2020
Område
Svarprocent
EUD teknisk
80
VUC og Kompetencegruppen
83
HHX Ringkøbing
75
Gymnasiet Skjern HHX og HTX
62
Broen, EUD/EUX Business
71
It, Viden og vækst, vejlederne, direktionen
56
Skolehjemmet
100
10'eren
78
Serviceafdelingen (pedeller)
90
Rengøring og kantine
57
Administrationen
90
I alt
73

Bilag:
Rapport APV-MTU 2020
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Ad 7 Evt. køb af Tværgade 4
Fremstilling:
På bestyrelsesmødet den 30. september blev det, med baggrund i den stigende belægning af
Skolehjemmet besluttet at arbejde videre med et køb af Tværgade 4 i Skjern.
Drøftelse af køb med baggrund i de foreliggende oplysninger omkring bygningen og kommende renoveringer samt drøftelse finansieringsmodeller for købet.
Bilag:
Beskrivelse af Tværgade 4
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen godkender et køb af Tværgade 4, Skjern samt tager stilling til,
hvilken finansieringsmodel der ønskes anvendt.
Beslutning:
Bestyrelsen godkender et køb af Tværgade 4, Skjern.
Kreditforeningslånet optages med 30-årig finansiering.
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Ad 8 Slutevaluering – Fascination, kreativitet og højteknologi i metalindustrien
Fremstilling:
UCRS har i perioden fra den 1. august 2017 - 31. december 2020 deltaget i et projekt under
Regional Udvikling omkring Fascination, kreativitet og højteknologi i metalindustrien også
kaldet Smedeprojektet.
Teknologisk Institut har som evaluator lavet slutevaluering på projektet.
Konklusion:
Evaluator vurderer, at slutevalueringen samlet viser, at det er lykkedes projektet at udvikle
et nytænkende introduktions- og fascinationsforløb rettet mod 7. klasses elever i grundskolen, som formår at vække elevernes interesse og nysgerrighed for metaluddannelserne. Resultaterne af de tre gennemførte runder viser, at projektets aktiviteter formår at engagere
og udfordre elevernes kendskab til smedefaget og metalindustrien, og dermed at skabe en
bredere orientering i deres fremtidige uddannelsesvalg. Projektet bidrager dermed til at
fremme målsætningen om, at flere unge potentielt vælger en erhvervsuddannelse, der retter sig mod metalindustrien.
Bilag:
Sammenskrivning - Slutevaluering – Fascination, kreativitet og højteknologi i metalindustrien.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Medtages på et senere møde, hvor resultaterne af projektet uddybes.
Ad 9 Prognosetal for bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune
Fremstilling:
Det blev på bestyrelsesmødet den 30. september besluttet at Prognose befolkningstal i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle medtages på næste møde.
Vedhæftet er et udtræk fra Statistikbanken.dk under Danmarks Statistik. Udtrækket viser antal forventede bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune i alderen 0 – 25 år i 2020 og frem
til 2035.
Bilag:
Statistikbanken – Befolkningsfremskrivning 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 071020
Indstilling:
Det indstilles, at befolkningsfremskrivningen tages til efterretning.
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Beslutning:
Befolkningsfremskrivningen blev taget til efterretning.
Ad 10 Gymnasiale klassekvotienter
Fremstilling:
Den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasie hold over stiger ikke 28 elever.
HHX har 6 klasser med et gennemsnit på 25,17 elever.
HTX har 3 klasser med et gennemsnit på 24,33 elever.
Bekræftelse på, at dette er behandlet i bestyrelsen, indføres i revisorerklæringen som efterfølgende sendes til Undervisningsministeriet.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Oplysningerne gælder for 1. årgang - elever optaget i 2020, som er de tal skolen skal opgive
til revisorerklæringen.
Ad 11 Udbudspolitik VEU 2021
Fremstilling:
KompetencePartner MidtVest / UCRSs udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af de
udbudsgodkendelser vi er tildelt og vores øvrige styrkeområder medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov for og efterspørgsel efter kompetenceudvikling.
KompetencePartner MidtVest / UCRS tilstræber derfor i videst muligt omfang et dynamisk
og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, der matcher arbejdsmarkedets
skiftende behov for efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau,
gennemførelsesform mv.
KompetencePartner MidtVest’s samlede udbud kan ses i vedhæftede bilag.
På UCRS udbydes følgende hold:
2250
2266
2750
2775
2858

Fælles kompetence beskrivelser (FKB)
Ledelse
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
Betjening af industrirobotter for operatører
Montage af industriprodukter
Svejsning, skæring og maritim produktion i metal

UCRS
x
x
x
x
x
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Bilag:
Udbudspolitik for KompetencePartner MidtVest/UCRS Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2021
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Ad 12 Mødedatoer i 2021
Fremstilling:
Forslag til møde datoer i 2021:
• Mandag den 22. marts 2021
• Tirsdag den 1. juni 2021
• Mandag den 6. september 2021
• Tirsdag den 7. december 2021
Indstilling:
Det indstilles, at mødedatoer for 2021 fastlægges.
Beslutning:
Start kl. 16.00.
IMA udsender mødeindkaldelser.
Ad 13 Lukket punkt
Ad 14 Eventuelt
Jesper stopper i bestyrelsen, da han bliver færdiguddannet i 2021. Der skal findes en/to elevrepræsentanter.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.40

Referent
Marianne Oksbjerre/Inger Marie Andersen
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen

________________________
Søren Elbæk

_______________________
Henning Boye Christensen

________________________
Marianne Køpke

_______________________
Per Hessellund Lauritsen

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen

________________________
Tina Rosendahl

_______________________
Lene Stejnicher

________________________
Jesper Vadt Dahl

_______________________
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