REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 016
1. december 2016 kl. 16.00
Sted: lokale 1 – Ånumvej 14 – Skjern

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)
Thomas Hansen (TH)
Linda Nielsen (LN)

Bestyrelsen (uden stemmeret):
Poul F. Jensen (PJ)

Tilforordnede:
Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)
Afbud:
Torben Nørregaard (TN)
Tine Ross (TR)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
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Referat:
Der var endnu ikke udpeget repræsentanter til bestyrelsen fra Elevrådet.
Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
15.09.2016 nr. 015
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra Formanden:
På Teknisk EUD i Skjern er der en mere permanent organisering af opgaverne vedrørende ledelse af uddannelsen.
Hans Uhd Jakobsen får titel af udviklingschef, EUD, og han får fortrinsvis ansvar for udvikling af undervisning og –materialer samt en række relationer til virksomheder, UVM, UU og projektparter i udvalgte projekter.
I øjeblikket og to et halvt år frem repræsenterer Hans desuden
UCRS/Kompetencegruppen i et lokalt virksomhedsopsøgende samarbejde. Her er formålet at få flere til at bruge mulighederne for betalt efteruddannelse, som er kommet via de overenskomstaftalte kompetencefonde.
Allan Kristiansen er nu uddannelseschef for teknisk EUD og får ansvar for
daglig planlægning, personaleledelse og økonomi.
Dermed er de daglige ansvarsområder for Hans og Allan velkendte for alle
i UCRS, og de får begge desuden en plads ved direktionsmøderne, idet de
på et mere langsigtet og overordnet plan er ansvarlige for og repræsenterer de erhvervsuddannelser, som vi i dag har godkendelsen til.
John Lemming har fortsat ansvaret for Teknisk EUX og HTX, ligesom Ole
Iversens vejlederopgaver er uforandrede. Per Rahbek vil på direktionsniveau fortsat have ansvaret for uddannelsen til serviceassistent, som vi er
godkendt til at gennemføre fra sommeren 2017.

Fra Direktøren:
Der er aftalt møde med Danske Bank for at få kigget på mulig låneomlægning, låneomlægningen vil bliver iværksat ud fra finansieringspolitikken
som er vedtaget på bestyrelsesmødet juni 2015.
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Hvis låneomlægningen kommer til at bevirke yderligere pantsætning, vil
der for at få bestyrelsens godkendelse, være behov for et bestyrelsesmøde – formentlig næste ordinære møde.
Der er bygget for ca. 40 millioner uden lån i de sidst 2 år, lånebeløbet vil
ligge i størrelsesorden på ca. 7-8 millioner.
Bestyrelsen ønsker også i årene fremover at der er plads til nye investeringer på skolen.
UCRS har sendt ansøgning til kommunen, omkring opbakning til idéen om
at oprette et college og få det bredt ud med henblik på at tiltrække elever
fra efterskolerne, så de fortsætter deres ungdomsuddannelse i området.
Samarbejdsudvalget har ønsket at der bliver udarbejdet retningslinjer for
ophavsrettet til uddannelsesmaterialer. Der er et Udvalg til beskyttelse at
videns materiale – man vil i samarbejdsudvalget se på hvilke retningslinjer
de har og på denne baggrund udarbejde retningslinjer som kan anvendes
på UCRS.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet under dette punkt.

Ad 4 Budget 2017
Det har desværre ikke været muligt at præsentere et budget 2017. Der
var d.d. endnu ikke offentliggjort de endelige takster for finansloven
2017.
HT gennemgik et foreløbig budget 2017, som viser en likviditetsforskydning på ca. 0,5 million i 2017.
Bestyrelsen vedtog ud fra det fremlagte forslag budget 2017, som var baseret på takster i FFL 2017, et resultat på 0-1 million i likviditetsforskydning.
Investeringer i 2017 vil blive minimale, men når vi ser fremad, er vi allerede nu proaktive for at skabe rum til investeringer i 2018.
Omprioritetsbidraget på 2% består frem til og med 2020 og det betyder
for UCRS ca. 3 millioner kr.
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Der udsendes budget 2017 til bestyrelsen, når endelige taksterne fra finanslov 2017 er indarbejdet i budgettet.

Ad 5 Ansøgninger om oprettelse af 2 årigt HF på Uddannelsescenter
Ringkøbing Skjern
Regionsrådet og VGT har udtalt sig om UCRS ’s ansøgning om at udbyde
HF.
HT gennemgik status, politikerne har travlt med at gøre opmærksom på
at bekendtgørelsernes forbedrede muligheder for erhvervsrettethed i HF
ikke har til hensigt at true EUX, men erhvervsskolerne frygter, at truslen
er reel. 18 erhvervsskoler har søgt de respektive regioner om høringssvar
ang. HF.
Fristen for at søge om udbudsgodkendelse hos ministeriet hedder omkring september 2017.
Skolen er parat til at kunne udbyde HF, vi har allerede kendskabet til de
erhvervsrettede fag og de gymnasiale undervisere til at kunne opfylde
kravet til fagligheden.
Sagen udsættes, indtil lovgivningen vedrørende gymnasiereformen er
vedtaget, og sagsfremstillingen suppleres på dette tidspunkt med en samlet oversigt over kapaciteten på og søgningen til den 2-årige HF-uddannelse i regionen.

Ad 6 Udbudspolitik AMU 2017
PR gennemgik i udbudspolitikken og med fokus på indsatsområderne i
2017
Den formulerede udbudspolitik for VEU-center MidtVest / Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern skal lokalt og regionalt understøtte:


Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering samt almene
kompetenceudvikling af arbejdsstyrken.



Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse
med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering.



En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken.
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Et væsentligt kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse
og efteruddannelse inden for teknisk-faglige områder og almene fag, herunder at der bliver øget fokus på samspillet mellem grundlæggende almene og erhvervsrettede kurser samt en fortsat fokusering på IKV og
EUV. Særligt EUV vil i 2017 blive et fokusområde.
Bestyrelsen vil gerne at der bliver fremlagt måltal og effekttal for området, hvilke måltal ligger der i VEU-centret?
Ros fra bestyrelsen til VEU-centret på skolen.
VEU-centret er med på finansloven i 2017, men der er stor fokus på området.
Bestyrelsen godkendt udbudspolitikken, med en rettelse af årstal på side
4 i politikken.
Ad 7 Kvalitetsårshjul
Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2016 - Estimat 3 2016
HT gennemgik estimat 3 – som indikerer at der kan forventes et resultatet
for år 2016 på ca. kr. 600.000.
Bestyrelsen kommenterede at det er trygt at budgettet følges, og hvor aftaler overholdes. Bestyrelsen var tilfreds med det fremviste og kommenterede Estimat 3.
Tilfredshedsundersøgelser
De netop gennemførte tilfredshedsundersøgelser blev gennemgået af HT.
Til spørgsmålet om hvad elever og kursister, siger når de bliver spurgt om
de vil anbefale skolen til andre, siger en gennemsnitlig score på 8,7 point,
at det vil man meget gerne.
Undersøgelsen viser i stor grad at elever/kursister er meget tilfredse med
at gå på UCRS, der er få punkter der skal evalueres nærmere.
Der blev også gennemgået VTU som også viser at de elever der har praktikaftaler ligeledes gør det godt ude på deres praktiksteder/lærerpladser.
8,6 point giver virksomhederne i forhold til samarbejdet med skolen.
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Mest positive besvarelse på teknisk EUD var på spørgsmålet ”Lærerne respekterer mig”, hvilket er en rigtig god kulturindikator og opfyldelsen af
en væsentlig målsætning.
Stor ros fra bestyrelsen til personalet, for at frembringe så gode tilfredshedsmålinger på alle uddannelser.
Ad 8 Eventuelt
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.45
Kommende mødedatoer i 2017:





28. marts 2017, kl. 16.00
07. juni 2017, kl. 16.00
14. september 2017, kl. 16.00
07. december 2017, kl. 16.00

Conny Madsen/Henrik Toft
Referent
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen

________________________
Torben Nørregaard, set

_______________________
Tine Ross, set

________________________
Marianne Køpke

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen, set

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Linda Nielsen

________________________
Kim Lund Pedersen

_______________________
Per Hessellund Lauritsen

________________________
Thomas Hansen

_______________________
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