REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 030
12. juni 2019 kl. 16.00
Sted: Mødelokale 2 – Skolebyen

Bestyrelsen (med stemmeret):
Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Henning Boye Christensen (HBC)
Emma Møller Kirkgaard (EK)
Tina Rosendahl (TR)

Bestyrelsen (uden stemmeret):
Jesper Vadt Dahl (JD)

Tilforordnede:
Marianne Oksbjerre (MO)
Per Rahbek (PR)

Fraværende med afbud:
Kim Lund Pedersen (KLP)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Marianne Køpke (MK)
Søren Elbæk (SE)
Maibrit Lykke Jepsen (ML)
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Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet
den 13.03.2019 - nr. 029
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 CompanYoung
CompanYoung deltog ved Rasmus Mindegaard sammen med Michelle Børsting
Stærk under dette punkt.
Strategiplan UCRS
I forbindelse med UCRS strategiplan er der udarbejdet en imageanalyse der skal
danne grundlag for udviklingen af den fremadrettede tiltrækningsstrategi for
UCRS, samt målopfyldelse af nedenstående.
Strategiens målsætninger om;






At skabe en kommunemodel med en samlet ungdomsuddannelsesinstitution placeret i hhv. nord og syd.
At positionere skolen i et samlet institutionslandskab, som en troværdig
og stærk samarbejdspartner.
At skabe et attraktivt ungdomsmiljø, der også rækker ud over undervisningstiden
At være en attraktiv arbejdsplads
At være en attraktiv samarbejdspartner for kommuner og regionen

CompanYoung har foretaget en analyse blandt nuværende elever og potentielle
elever i markedsområdet mhp. at blive klogere på deres syn på UCRS. Det gælder bl.a. uddannelserne, vigtigste tiltrækningsparametre, styrker, svagheder,
image og fordomme samt holdning & kendskab til det nuværende navn.
CompanYoung kom med deres anbefaling til hvilket navn & udtryk vi skal arbejde videre med samt hvordan afdelingerne bliver synliggjort i dette navn. De
kom ind på behovet for et fælles logo og eventuelt logoskift. Alle tiltag der understøtter UCRS strategi og målsætninger.
Anbefalingerne sker på baggrund af den netop afsluttede imageanalyse, CompanYoung’s store kendskab til det unge segment, samt benchmarking af resultaterne fra CompanYoung’s landsdækkende analyser og undersøgelser af de unges
valg af uddannelse.
Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig omkring dette punkt, vedtægtsændring af skolens navn, blev det besluttet at indhente tilkendegivelser fra de forhindrede bestyrelsesmedlem og deres holdning til at arbejde videre med oven-
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stående. Denne tilkendegivelse afstedkom et positivt svar, så det er en enig bestyrelse der bakker om at navn fremadrettet skal være udgangspunktet for
UCRS´s tiltrækningsstrategi og at navnet ændres fra UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern til UCRS og et behov for logoskift.

Ad 3 Meddelelser fra formand/direktør
Fra Formanden:
Orientering fra Årsmøde i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. Se referat og
oplæg fra årsmødet via dette link
https://deg.dk/aktuelt/fokus/aarsmoede-2019/
Ifm. planerne om en helt ny uddannelsesmodel i DK, blev der blev talt om at indbyde en repræsentant fra DEG, en fra ny regeringsdannelse, en central person,
bestyrelsen og en udvidet deltagerkreds til en bred drøftelse. Når der foreligger
mere konkrete tanker, vil muligheden for et sådant arrangement blive undersøgt.
FN’s 17 Verdensmål.
https://deg.dk/aktuelt/nyhedsbreve-de/deg-ls-nyhedsbrev-maj-2019/erhvervsskolerne-arbejder-med-fns-verdensmaal/
Der vil skulle laves en politik for verdensmålene, hvilke mål og hvordan imple-

menteringen i organisationen skal være.
Fra Direktør:
Reception for Per Rahbek, dato 16. august 2019
Der vil blive afholde reception for Per Rahbek den 16. august 13 til 15 – der vil
blive udsendt indbydelse.
125 Skjern Tekniske Skole + 100 Vestjydsk Handelsskole = 225 års jubilæums arrangement UCRS.
Skal det markeres og evt. hvordan?
Skolen følger med tiden – trods alder – evt. navneskift og nyt logo, kan evt. markeres ved dette jubilæum.
Evt. Jubilæums uge – åbne op for omverden – mestre – elever – medarbejdere.
Inden udgangen af 2019

Ad 4 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Selvsupplerings pladser i bestyrelsen
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God dialog med mulige kandidater.
Det forventes at der er en afklaring til mødet i september.

Til punkterne 5 & 6
UCRS oplever, at indsatsen omkring erhvervsuddannelserne begynder at virke.
Det er dels den politiske dagsorden der gør sig gældende men primært vores
indsats gennem det sidste års tid med at opdyrke nogle aftaler om at blive landsskole, der slår igennem. Vi har således indgået en aftale med Bosch om uddannelse af deres elever, hvilket forventes at give os en pæn fremgang, som det
fremgår af nedenstående case. Vi er i tæt dialog med yderligere et par kæder,
for at lave lignende aftaler.
Vindmølleoperatøren skifter navn til montageoperatør og bliver dermed bredere. Dette forventes at give en øget interesse for uddannelsen. Der er desuden
søgt projektmidler til opsøgende arbejde for at udbrede kendskabet samt skaffe
praktikpladser og elever. Vi har derfor en forventning om et stigende antal elever på dette område.
Som bekendt skal vi i de kommende år forvente et fald i elevtal, da elevgrundlaget i kommunen er stærkt faldende (ca. 500 elever starter i 0.klasse efter ferien i
hele RKSK). Der arbejdes derfor hårdt på at styrke vores erhvervsuddannelser,
hvor vi kan tiltrække elever fra hele landet, hvilet allerede er ved at slå igennem.
Dette medfører, at vi begynder at have pladsproblemer på erhvervsuddannelserne og skolehjemmet. Pladsmanglen på skolehjemmet er også affødt af et stigende krav om enkeltværelser, nogle firmaer stiller det som et krav for, at de vil
sende deres elever til os.

Ad 5 Køb af Applus
Sagsfremstilling, her henvises til dagsorden.
Der er modtaget tilkendegivelser fra forhindrede bestyrelsesmedlemmer omkring dette punkt.
Bestyrelsen kan bakke op omkring køb af grunden, såfremt grunden bliver godkendt miljømæssigt.

Ad 6 Etablering af flere værelser til Skolehjem
Sagsfremstilling, her henvises til dagsorden.
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Ligeledes til dette punkt er der modtaget tilkendegivelser fra fraværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen bevilliger en ramme på 2,5 mill. + inventar til etablering af yderligere
værelser mest hensigtsmæssigt for skolen.

Ad 7 Lån – forhøjelse af lånebeløb
Bestyrelsen har tidligere bevilget hjemtagelse af et lån på 5 mill. til dækning af
ombygningerne i forbindelse med implementeringen af strategien. Da lånet
endnu ikke er hjemtaget, ønskes der til dækning af udgifter til punkt 5 og 6 en
forhøjelse af lånet til 11. mill.
Til dette punkt er der også modtaget tilkendegivelser fra fraværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen godkendte at der kan hjemtages et lån på 11. mill.

Ad 8 Kvalitetsårshjul
Punkter iht. årshjulet.
Estimat 1 -2019
Estimatet 1 -2019 var udsendt med dagsorden, estimat 1 -2019 viser et forventet resultat på kr. 1.846 t.kr. mod et forventet underskud i budet 2019 på kr. 661
t.kr.
Det forbedrede resultat skyldes opskrivning af årselever med 38,77, hvilket giver
en positivindvirkning på driften med ca. kr. 1.691.000
Regionaltilskud til VUC er opskrevet med kr. 419.000
Broen er opskrevet med kr. 2.036.000 pga. flere elever
IV er opskrevet med kr. 360.500 pga. flere kurser
Afledet af ovenstående er årsværk steget med 6 stk. og lønnen er steget med kr.
2.549.000, hvoraf de 1.458.000 kr. er udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejdere.
Låneomlægningen effektueret primo året, andrager kr. 760.000.
Frafald
Et lille fald i frafaldet – der kan kommer lidt større frafald her i slutningen af skoleåret – da nogle af eleverne ikke vil kunne rykkes op til næste skoleår på grund
af at de ikke består det enkelte år, men stadig rigtig flot.
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
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Ad 9 Eventuelt
Per Rahbek, stopper i bestyrelsen som følge af at han har valgt at gå på delvis
pension pr. 1. august 2019 og derfor stopper som vicedirektør og som tilforordnede i bestyrelsen.
Der udpeges ikke nogen ny vicedirektør
Der vil ikke være et fast medlem fra direktionen i bestyrelsen, det vil være efter
behov.
Emma Møller Kirkgaard stopper i bestyrelsen, da hun er færdig med sin uddannelse, der vil i det nye skoleår når elevrådene er etableret blive udpeget et nyt
medlem til bestyrelsen.
Der blev spurt til skolens forretningsorden – herunder hvis der holdes forretningsudvalgsmøder skal der orienteres derfra. Forretningsorden tilrettes og den
underskrives ved mødet i september.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.15
Kommende mødedatoer i 2019:



3. september 2019, kl. 16.00
11. december 2019, kl. 16.00

Referent
Marianne Oksbjerre/Conny Madsen
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen, set

________________________
Søren Elbæk, set

_______________________
Henning Boye Christensen

________________________
Marianne Køpke, set

_______________________
Per Hessellund Lauritsen, set

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen, set

________________________
Tina Rosendahl

_______________________
Emma Møller Kirkgaard

________________________

_______________________
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