REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 017
28. marts 2017 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)
Linda Nielsen (LN)
Torben Nørregaard (TN)
Tilforordnede:
Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)
Afbud:
Marianne Køpke (MK)
Tine Ross (TR)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Poul F. Jensen (PJ)
Thomas Hansen (TH)
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Referat:
Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
01.12.2016 nr. 016
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra Formanden:
Orientering fra mødet mandag 6. marts, MFere på besøg.
Skolen havde indbudt medlemmer af folketinget (MF’ere) for at vise UCRS
frem, der var mødt 3 MF’ere op. Skolen blev præsenteret, og der blev
fremlagt, hvad vi står for i vores campus, de forskellige søjler blev præsenteret.
Ansøgning om HF er genfremsendt til Region Midt
Skolen har til Region Midt med henblik på høring genfremsendt ansøgningen om tilladelse til at udbyde HF. Ansøgningen skal i sidste ende fremsendes til ministeriet og er med høringssvar fra de omkringliggende skoler
i nærområdet, som udbyder HF.
Vi håber på at Regionen vil give os den frihed til at vise, at vi er gode til at
uddanne de unge mennesker, så de også kan få en HF-uddannelse på
UCRS i fremtiden.
Oplæg/forslag til bestyrelsesseminar - emner: Strategi og fremtid.
Hvorfor strategieftersyn? Fordi der er udfordringer på vej:










Omprioriteringsbidrag
Øget konkurrence
Teknologisk udvikling
Forskellige reformer – HF, FU, SKP etc.
Udvikling af læringsmiljøer
Balancering af forskellige styringsparadigmer
Øgede krav om at skærpe skolernes internationale profiler
Efter- og videreuddannelse – udsigter?
Demografi i kommunen

Vigtigt at bestyrelsen får et overblik over hvilke udfordringer, som kan
identificeres, og hvilke valg der kan træffes, for at vi stadig kan være en
god uddannelsesinstitution og i overensstemmelse med vores formål.
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Formand og daglig ledelse fortsætter planlægningen af strategieftersynet.
Dato for seminaret vil blive 14. september 2017, et heldags arrangement
fra ca. kl. 8.00 til 15.30.
Fra Direktøren:
Status for 10’eren. Ny kontrakt/aftale forhandles med kommunen
Ringkøbing-Skjern Kommune, har set på muligheden for at give en tillægstakst til de elever der kommer i 10’eren, og hvor der er særlige hensyn at
tage til eleven. Taksten vil være lig den takst som efterskolerne får til elever med særlige hensyn.
Indgåelse af administrativt fællesskab, om drift af det Studieadministrative System.
Som information til bestyrelsen, har skolen tilkendegivet at de som studieadministrativt system vil vælge Uddata, en del af Svendborg Erhvervsskole.
Uddata har i dag 29 ansatte med en omsætning på ca. 17 millioner, har
stort set samtlige erhvervsskoler som kunder. Efter at STIL har åbnet op
for Markedsgørelse af studieadministrative systemer, gør det at Uddata
som krav skal sælges fra Svendborg Erhvervsskole. For at Uddata ikke
nødvendigvis skal sælges, ses en mulighed for at oprette et administrative
fællesskab,
HT er kommet med i en arbejdsgruppe/styregruppe, som skal se på hvordan det organisatorisk kan komme til at se ud i fremtiden. Der venter et
stort arbejde for at lande det til tilfredsstillelse for alle parter.
Når der er oplysninger, som har indflydelse på hvilket udfald, der kommer
af de kommende forhandlinger, vil der bliver indkaldt til et ekstraordinært
bestyrelsesmøde muligvis som telefonmøde.
Spørgsmålet om hvordan troværdigheden af skriftlige karakterer måles
og bliver fastholdt i en tid, hvor vi gerne vil kendes for at løfte vores elever har været drøftet i direktionen, og der orienteres her fra.
Konklusionen er, at på UCRS afgives der standpunktskarakterer som er
troværdige i sammenligning med efterfølgende eksamen i faget. Skolens
standpunktskarakterer ligger meget tæt på de karakter der opnås ved en
eksamen. Det er fortsat idealet – mere end at ramme et landsgennemsnit.
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Gennemgang af anbefalinger fra ekspertgruppen om bedre veje til en
ungdomsuddannelse.
http://uvm.dk/Aktuelt/I-fokus/Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/Ekspertgruppens-anbefalinger
Udsnit af ekspertgruppens anbefalinger Ekspertgruppen har formuleret i
alt 47 anbefalinger.
• Der etableres en ny Forberedende Uddannelse, som henvender til
sig unge under 30 år.
• Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), kombineret
ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning
(OBU) erstattes af Forberedende Uddannelse. I dag tages de uddannelser på fortrinsvis produktionsskoler, VUC og erhvervsskoler.
• Den Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, faglige niveau og potentiale, integrere nuværende tilbuds styrker og variation, sigte mod beskæftigelse,
produktion og uddannelse, være fleksibel i sin opbygning, m.m.
• Der etableres en enstreget styrings- og finansieringsmodel for Forbedrende Uddannelse, herunder med et statsligt taxameter og en
betydelig kommunal medfinansiering.
• Der etableres en række selvstændige institutioner for Forberedende Uddannelse, der skal tage udgangspunkt i den eksisterende
bygningsmasse og sikre en balance mellem fagligt bæredygtige
miljøer og geografisk spredning.
• Optagelse til Forberedende Uddannelse skal bero på kommunal
anbefaling med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan.
• Indsatsen i udskolingen bør styrkes med et praksisnært karrierelæringsperspektiv.
• Der etableres en ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar
for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.
• SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi), PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), SPS (Specialpædagogisk Støtte), turboforløb, misbrugsindsats og læsevejledning samles i den kommunale ungeindsats.
• Der tilknyttes en gennemgående kontaktperson – en fast hånd i
ryggen - for unge, der har særligt behov for støtte fra flere instanser på vejen fra grundskolen til gennemført uddannelse eller beskæftigelse.
• Der sikres et kædeansvar ved, at alle afgivende institutioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra frem til næste tilbud.
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•
•

Negative konsekvenser af ordblindhed skal modarbejdes systematisk.
95-pct. målsætningen erstattes af en 100 pct. målsætning, som
rummer alle unge.

Bestyrelsen bakker op om ekspertgruppen, og at der etableres en uddannelse til styrkelse af målsætningen om at kunne rumme alle unge så de
for en ungdomsuddannelse. Bestyrelsen beder daglig ledelse stille sig til
rådighed som sparringspartner, og bestyrelsen anser skolen for at være
en potentiel udbudsinstitution, idet der allerede her gennemføres mange
af de omtalte uddannelsestilbud.
Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet under dette punkt.
Ad 4 Årsregnskab 2016
Årselevtallet viser en tilbagegang på eud området, men en fremgang på
gymnasie området. Nøgletal viser at skolen har en stabil omsætning og et
resultat tæt på 0, regnskabet for 2016 viser et underskud på 143.381. Ved
sammenligning med 5-6 andre kombinationsskoler ligger vi på de fleste
parametre på den pæne side i forhold til omkostningsniveauet. Det eneste sted, hvor vi ligger højere, er på bygningsdriften, hvilket kommer af
skolen har en god og vedligeholdt bygningsmasse.
Pengestrømmen blev gennemgået, og den viser at der er betalt meget i
2016, idet skolen har bygget en del, og at der ikke er optaget nye lån.
Der er i protokollatet til årsrapporten 2016 en anbefaling fra revisoren om
det finansielle beredskab.
Skolen har etableret en endnu ikke anvendt trækningsret i et pengeinstitut, som alternativ til realkreditfinansiering. Desuden ligger tilbud om omlægning af realkredit, der imødekommer revisors kommentar, og der er
derfor i kraft af tidligere bestyrelsesbeslutninger med konkret handling
taget stilling til revisors anbefaling.
Bestyrelsestjeklisten – blev behandlet og underskrevet, med ”Ingen bemærkninger” til alle punkter.
Bestyrelsen bemyndigede Marlene F. Andersen og Conny Madsen til at
forestå den elektroniske indberetning af årsregnskabet 2016 til UVM.
Bestyrelsen vil gerne takke hele personalet for den flotte og gode arbejdsindsats i det forgangne år.
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Ad 5 Forslag til omlægning af realkreditfinansiering
De seneste byggerier er finansieret med bankindeståender, og bestyrelsen besluttede at lade den eksisterende finansiering blive videreført.
Ad 6 Kvalitetsårshjul
Tilmeldingstallene pr. 15. marts 2017, her ligger UCRS meget lig tallene
fra 15. marts 2016.
PR viste evalueringssystemet Vis kvalitet, som benyttes på efteruddannelses området. Kompetencegruppen får rigtig fine evalueringer og ligger i et
spænd fra en 2 pladsen og til en 6-7 plads i Danmark. Så rigtig flotte evalueringer.
PR fortalte, at Skjern Tekniske Skole har budt velkommen til de første kursister på skolens nye uddannelse for bilsynsmedarbejdere. På rekordtid
har skolen fået godkendelsen til – og etableret – uddannelsen til bilsynsmedarbejdere, der skal syne tunge køretøjer som lastvogne, anhængere
og busser. Vi er rigtig glade for, at vi har fået uddannelsen.
- Bilsynsuddannelsen er en naturlig forlængelse af vores mekanikeruddannelser. Jo flere engagementer vi har omkring vores uddannelser, jo større
know how får vi, og vores skole bliver bredere.
Uddannelsesaftaler (indgåede) – her foreligger en oversigt, som viser at
indgåelse af uddannelsesaftaler ligger stabilt med tendens til en lille stigning.
Ad 7 Eventuelt
Intet til referat.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.15
Kommende mødedatoer i 2017:
•
•
•

07. juni 2017, kl. 16.00
14. september 2017, Strategimøde – 8.00 – 15.30 (16.00)
07. december 2017, kl. 16.00

Henrik Toft/Conny Madsen
Referent
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen

________________________
Torben Nørregaard

_______________________
Tine Ross, set

________________________
Marianne Køpke, set

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen, set

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Linda Nielsen

________________________
Kim Lund Pedersen

_______________________
Per Hessellund Lauritsen

________________________
Thomas Hansen, set

_______________________
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