REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 022
7. december 2017 kl. 16.00
Sted: Ånumvej 14 – lokale 1

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

Bestyrelsen (uden stemmeret):
Poul F. Jensen (PJ)
Emma Møller Kirkgaard (EK)
Jesper Vadt Dahl (JD)
Tilforordnede:
Per Rahbek (PR)
Gæst:

Marianne Oksbjerre

Fraværende:
Tine Ross (TR)
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Referat:
Der blev budt velkommen til ny direktør pr. 1. januar 2018 Marianne
Oksbjerre og de to nye elevrepræsentanter i skolens bestyrelse.
Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referater fra bestyrelsesmøderne
14.09.2017 - nr. 019, ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.09.2017 – nr.
020 & ekstraordinært bestyrelsesmøde 28.11.2017 – nr. 021.
Referater godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Meddelelser fra formand/konst. direktør
Fra Formanden:
Opstart ny direktør
Marianne Oksbjerre bydes velkommen af direktionen samt bestyrelsesformanden den 2. januar.
Den 3. og 4. januar mødes Marianne ved fællesarrangementer på adresserne Skolebyen/Ånumvej og Vasevej med hele personalet
Organisationen glæder sig til samarbejdet med Marianne. Praktisk vil
samarbejdet påbegyndes ved at Marianne har møder de første uger med
de enkelte afdelinger/chefer.
Marianne vil også blive introduceret til og indmeldt i diverse netværk, herunder Vestjysk Lederforum.
Ny udpegning til bestyrelsen pr. 1. maj 2018
Der skal ske ny/-genudpegning til skolens bestyrelse året efter et kommunevalg. Der skal ny udpegning til fra Handelsforeningerne i RingkøbingSkjern Kommune da Thomas Hansen er udtrådt.
Torben Nørregaard stiller sit kandidatur til rådighed. Hvis der er ønske til
at han fortsætter vil han også gerne takke ja til det.
Medarbejderrepræsentanter skal ligeledes også ny- eller genudpeges.
Udbetaling af engangsvederlag til konstitueret direktør
Bestyrelsen indstiller til at der udbetales det aftalte engangsvederlag.
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Fra konstitueret direktør:
Orientering om Det Blå Gymnasium – Kjeld Kargo Fisker
Kjeld Kargo Fisker, rektor Gymnasiet HHX Skjern, fortalte om idéen at ændre HHX til Det Blå Gymnasium, både for Skjern og Ringkøbing.
Mange opfatter os ikke som et gymnasium men kun som handelsskole.
Det ”Det Blå Gymnasium” giver en klar identitet og øger kendskabsgraden.
Vi tror på at et navneskift vil være gavnlig for vores profil, markedsføring
og elevtal.
Der var herefter en bred og længere drøftelse om fordele og ulemper ved
navnet og navneskifte
Kjeld arbejder videre med navneskiftet og punktet vil senere blive behandlet i bestyrelsen.
Orientering om møde med Uddannelsescenter Holstebro vedr. EUDsamarbejde.
Der er iværksat en undersøgelse om mulighed for at indgå i et samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro på det EUD-tekniske område
Der er nedsat en arbejdsgruppe for at udarbejde idéer til hvilke områder
der evt. kan samarbejdes om. Der vil bliver fulgt op på punktet ved næste bestyrelsesmøde.
Orientering om møde med Uddannelsescenter Holstebro og Herningsholm Erhvervsskole vedr. VEU-samarbejde.
Ny trepartsaftale er vedtaget på efter- og videreuddannelsesområdet.
Trepartaftale sikrer unge praktikpladser og virksomheder tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft
Hovedelementerne i aftalen er:
o Styrket overvågning af arbejdsmarkedet
o Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
o Et mere fleksibelt uddannelsesløft
o Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
o Der bliver tilført området flere midler for at løfte uddannelsesniveauet.
o De geografiske områder bortfalder.
o VEU-centre nedlægges pr. 1. januar 2019.
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Aftalen har givet anledning til overvejelser om det fremtidige samarbejde
Dette har resulteret i at UCH, Herningsholm og UCRS pt. arbejder på at
beskrive et oplæg til et fremtidigt samarbejde på området. Uddannelsescenter Holstebro og Herningsholm Erhvervsskolers bestyrelser er også
orienteret om processen.
Der vil blive fulgt op på næste bestyrelsesmøde.
Status forberedende grunduddannelse.
FGU er målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i
gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
Uddannelsen får 3 spor:
o
o
o

agu - almen grunduddannelse
pgu - produktionsgrunduddannelse
egu - erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25
år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse
(KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu),
forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for
voksne (OBU) under 25 år.
De første elever forventes at starte i Forberedende Grunduddannelse til
august 2019.
Der oprettes nye institutioner med egen bestyrelse og egen økonomi. Det
forventes af der bliver oprettet ca. 30 institutioner med 90 skoler under
institutionerne.
Produktionsskolen, UU, Ringkøbing Skjern kommune og UCRS, er i gang
med at beskrive og undersøge hvordan den fremtidige institutionsstruktur i Ringkøbing-Skjern på dette område kan se ud. Der er enighed om,
efter aftale med forretningsudvalget, at hvis det er muligt går vi efter at
en institution etableres i Skolebyen.
Inden udgang af foråret vil der være sat navn på hvem der får uddannelsen.

Godkendelse af udbud af praktikcenter i uddannelsen til vindmølleoperatør og evt. navneændring til Teknologioperatør eller Serviceoperatør.
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Skolen er blevet godkendt som udbyder af praktikcenter på vindmølleoperatør uddannelsen. Det er desuden på tale at ændre uddannelsens
navn. Dette behandles og besluttes i Uddannelsesudvalget i København.
Svar på ansøgning om tilbud om skolehjem til elever med praktikaftale.
Skolen er godkendt til, som forsøg i 3 år, at kunne tilbyde elever med
praktikaftale muligheden for at bo på skolehjemmet under deres praktikforløb – der er igangsat markedsføring af muligheden.
Job-bro bevilling.
PR orienterede om den ny JOB-bro bevilling som kommunen har fået.
Samarbejdsaftale om udførelse af dette er indgået med kommunen. Her
er det sigtet at sikre at de unge får uddannelse gennem job. Opstart 1.
april 2018. Der kan tilbydes plads til 100 i alt.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde - Indgåelse
af Resultatlønskontrakt til ny direktør
Der indstilles til at Forretningsudvalget udarbejder Resultatlønskontrakt
til ny direktør Marianne Oksbjerre.
Beløbsramme 7/12 af Basisramme kr. 80.000 og ekstraramme kr. 60.000 i
alt kr. 140.000.
Ad 4 Budget 2018
Budget 2018 – udviser et minus 1,7 mio. Forskydning på likviditeten 700.t.kr.
PR gennemgik indholdet af Budget 2018.
Budgettet tages til efterretning og blev godkendt af bestyrelsen.
Ad 5 Udbudspolitik AMU 2018
Udbudspolitikken udsendt før bestyrelsesmødet blev taget til efterretning
og godkendt.

Ad 6 Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
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Den foreløbige handlingsplan for 2018, som er udsendt før bestyrelsesmødet, blev i hovedtræk gennemgået. Handlingsplanen skal være godkendt inden 1. februar 2018.
Den foreløbige orientering tages til efterretning. Når endelig handlingsplan for øget gennemførelse 2018 ligger færdig, indstilles der til at formand godkender handlingsplanen.
Indstilling godkendt
Ad 7 Forslag til ændret forretningsorden LLU-merkantil
De væsentligste ændringer fremgår af flg. uddrag af referatet fra udvalgets forrige møde:
Der fremlægges forslag til bestyrelsen om ny, ændret forretningsorden for
LUU, merkantil, Ringkøbing Skjern.
Iflg. forslaget vil udvalget herefter være paritetisk sammensat af 4 medlemmer udpeget af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Hertil
kommer 2 tilforordnede repræsentanter for skolen samt 1 lærerrepræsentant og 1 elevrepræsentant.
Kun de 4 ordentlige medlemmer med stemmeret.
Der afholdes 2 ordinære møder pr. år. Hertil kommer, at udvalget kan
sammenkaldes ekstraordinært, hvis der opstår behov herfor.
Udvalgets forslag fremgår af vedhæftede ”Forretningsorden for Det Lokale Uddannelsesudvalg”.
Forslaget forelægges konstitueret direktør Per Rahbek med anmodning
om at forslaget forelægges for skolens bestyrelse på førstkommende
møde med henblik på ikrafttræden af ny forretningsorden gældende fra 1.
januar 2018.
Ændringer til forretningsorden LLU-merkantil godkendes af bestyrelsen.
Ad 8 Udbud af Serviceassistent uddannelsen
Serviceassistentuddannelsen har i skolens geografiske område ingen søgning fra elever fra 9.-10 klasse.
Det har derfor været væsentlig at undersøge behovet for uddannelsen
hos blandt medlemmer i 3F, FOA og KRIFA og jobcentret men samstemmende med negativ udmelding. Der har også været undersøgelse af efterspørgsel for uddannelsen blandt virksomheder i områder ligeledes
med negativ udmelding. Bestyrelsen godkender at indstille udbuddet af
uddannelsen i januar 2018 og ser tiden an til næste år om der bliver basis
for at udbyde uddannelsen.
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Det blev foreslået at se på mulighederne for at kunne tilbyde uddannelsen som et kursusforløb i stille perioder.
Det blev besluttet at tage uddannelsen af vores markedsføringsguide.

Ad 9 Kvalitetsårshjul
Punkter iht. årshjulet.
Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2017
Perioderesultatet viser et underskud på 5,6 mio., skolen budgetterer ikke
med indtægter i juli, så kvartalet vil alt andet lige vise et stort underskud.
Det budgettere resultat ligger på et underskud på 3,7 mio. i perioden.
Estimat 3 2017
Der forventes et minus i 2017 på 3,5 mio., hvor budgettet er på 2,2 mio..
Det større underskud opstår som følge af at der er nedjusteret i årselevtal
på et par uddannelser og AMU-området. Der er derfor sat stop for investeringer resten af året. Årets resultat viser dog et lille plus på likviditeten
på små 100 t.kr.
Tilfredshedsundersøgelser – elevernes svarfrist er d. 30. november 2017
Tilfredshedsundersøgelse er kun foretaget på EUD området, da det gymnasiale område venter til januar med at foretage evalueringen.
Skolen ligger rigtig flot sammenlignet med landsgennemsnittet.
Resultaterne vil blive lagt på skolens hjemmeside, hvor de kan ses!
Ad 10 Gymnasial klassekvotient
Den opgjorte klassekvotient på de gymnasialeuddannelser HTX (28,0) og
HHX (26,6) i skoleåret 2017/2018 overskrider ikke det fastsatte loft og
skolen har derved ikke fraveget tilskudsbetingelsen i henhold til de gældende regler på området.
Ad 11 Eventuelt
Bestyrelsen præsenterede sig overfor de nye elevrepræsentanter.

nr. 022 side 7 af 9

Bestyrelsen takkede PR for arbejdet som konstitueret direktør i de forgangen to måneder.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.
Forslag til kommende mødedatoer i 2018:
o 15. marts 2018, kl. 16.00
Der vil blive meldt datoer ud for juni, september og december når der foreligger endelige datoer.
o xx. juni 2018, kl. 16.00 - OBS - Vasevej 20 – Ringkøbing
o xx. september 2018, kl. 16.00
o xx. december 2018, kl. 16.00

Per Rahbek/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

________________________
Kim Lund Pedersen

_______________________
Per Hessellund Lauritsen

________________________
Emma Møller Kirkgaard

_______________________

nr. 022 side 9 af 9

