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Mødet indledes med et mindeord og et minuts stilhed for Per Rahbek.
Referat:
Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24.06.2020 - nr.
034
Beslutning:
Godkendt.
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Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra formanden
− Der har været en del møder omkring emner på dagsorden og Covid-19.
− FGU - der lægges op til at købe nye lokaler. Der er åben for et godt samarbejde med
UCRS. Der er sat en proces i gang, med at finde en ny direktør til FGU.
Fra direktøren
− Orientering om byggeprocessen for Skolehjemmet.
− Statistik over trafik på hjemmesiden – præsentation medtages på næste bestyrelsesmøde.
− Danskuddannelse/sprogskole er kommet i udbud.
− Orientering om en sag fra Arbejdstilsynet fra 2019, omkring en grundskoleelev som
var på besøg og kom galt afsted.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Fremstilling:
Ingen bemærkninger.
Beslutning:
Se under punkt 5.

Ad 4 Estimat 2 og halvårsregnskab
Fremstilling:
Økonomi ifølge årshjul:
− Præsentation af halvårsregnskab pr. 30. juni 2020
− Budgetopfølgning – Estimat 2
Jens Præstegaard præsenterer halvårsregnskab pr. 30. juni 2020 og Estimat 2 på mødet.
Bilag:
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2020
Estimat 2 2020 – budgetopfølgning
Estimat 2 med formålsopdeling
Estimat 2 likviditet 2020
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen tager Estimat 2 samt halvårsregnskabet til efterretning.
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Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

Ad 5 Præsentationsform af regnskabet
Fremstilling:
På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev det besluttet, at Forretningsudvalget og den
daglige ledelse skulle drøfte, hvordan regnskabet kan præsenteres på bestyrelsesmøderne.
Drøftelsen går på detaljeringsgraden af regnskabet.
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen tilgår Forretningsudvalgets oplæg.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Ad 6 Optagelsestal
Fremstilling:
Optagelsestal på UCRS pr. august 2020.
Grundforløb EUD/EUX og 10’eren:

Det høje elevtal på Metal, Teknologi & Byggeri i 2019 skyldes, at skolen havde et ekstra hold
montageoperatører fra Siemens Gamesa.
Stigningen i elevtallet på Mekaniker skyldes bl.a. vores samarbejde med Bosch, samt at skolens rygte, om en god autoskole er kommet langt omkring i landet. Dette afspejles også på
antallet af elever på skolehjemmet.
Antallet af EUX-elever er steget på mekanikerområdet, og der er håb om, at alle får en læreplads, så der bliver grundlag for at kører et rent EUX-hold fra august 2021.
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Det stigende elevtal på 10’eren kan hænge sammen med det nye tilbud, hvor 10’eren byder
på to forskellige studieretninger. De 2 studieretninger skal give elever en bedre mulighed
fagligt og personligt udbytte. De to studieretninger er GYM10 i både Ringkøbing og Skjern
samt EUD10 i Skjern.
Samtidigt med at nogle elever har valgt 10. klasse, fordi de i 9. klasse grundet Covid-19 ikke
fik mulighed for at gå til eksamen. Hvilket de gerne vil prøve, før de går videre i uddannelsessystemet.
EUD/EUX hovedforløb:
Tallene er opgjort i årselever på hovedforløbene.
August
2018
2019
2020
2021 (budget)
2022 (estimat) 2023 (estimat)
Mekaniker
50
52
66
77
80
82
Montage11
11
14,6
20
22
25
operatør
Smed
45
45
31,25
42
46
50
Tallene 2020 og 2021 er elever, som er optaget på hold. Tallene for 2022 og 2023 er det forventede elevtal.
Optag på skolehjemmet.
Antal senge til rådighed:
Kursisthotellet
Skolehjemmet
I alt i Skolebyen

43 senge
72 senge
115 senge

Lejemål pr. 7/9 2020 – Tværgade 4
I alt til rådighed

22 senge
137 senge

Pt. lejes også værelser i Kulturcentret og hytter på campingpladsen i Tarm.
Det prioriteres, at elever fra omkring 30 år kan bo på enkeltværelser.
Ved skolestart august 2020 var der 125 elever - til sammenligning var der 78 elever i august
2019.
I ugerne hen over efterår/vinter lejes værelser til kursister på Hotel Skjern pga. pladsmangel.
Forventet belægning på skolehjemmet 2. halvår 2020 (kendt pr. 26/8):
Skolehjemselever
Dato Ank rejser
19.08
28.08
3
31.08
04.09
16
07.09 35
21.09
4
02.10

i alt
125
122
122
106
141
145
145

Kursister bilsyn og el-teknik
RejRej- I
SamAnk ser
Ank ser
alt let
0
125
0
122
8
8
130
8
0
106
0
141
8
8
153
8
0
145
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05.10
09.10
12.10
16.10
23.10
26.10
30.10
02.11
06.11
09.11
13.11
16.11
23.11
02.12
04.12
11.12
18.12

3
42
35
3
3
3
13
2
23
31

3
3
35

148
106
141
141
138
138
135
138
125
127
104
135
135
135
132
129
94

8

8
8

11

8

8
8
8
0
0
19
19
19
11 0
0

11

11
11 0
0
0

156
114
149
141
138
157
154
157
125
127
104
135
146
135
132
129
94

De røde tal er udtryk for antallet af kursister, som vi har måttet bede om selv at finde indkvartering, og dermed indtægt vi går glip af.
Indstilling:
Det indstilles, at optagelsestallene tages til efterretning.
Beslutning:
Prognose befolkningstal i Ringkøbing-Skjern Kommune medtages på næste møde.
Elevtallene for hovedforløb opgøres fremad så der skelnes mellem EUD og EUX-elever.
Tallene er taget til efterretning.
Ad 7 Evt. køb af Tværgade 4
Fremstilling:
EUC Teknisk får flere og flere elever, der ikke er fra lokalområdet, som gerne vil bo på vores
skolehjem. Det gælder særligt uddannelserne til mekaniker og montageoperatør. Vores autoafdeling er blevet meget populær i hele Danmark, hvilket medfører, at et stigende antal
elever vælger at flytte deres hovedforløb til UCRS. Desuden begynder den landsdækkende
aftale med Bosch at slå igennem, da de kommer med hele hold. Derforuden har vi nu for første gang et helt hold EUX-elever indenfor det samme fag (auto), hvilket betyder, at de kommer til at have deres eget hold og dermed et ekstra forløb.
Montageoperatørerne er typisk ældre elever (voksne), og kravet om enkeltværelser er derfor stigende – et ønske vi har meget svært ved at imødekomme p.t.
I 2019 havde vi ca. 85 elever tilmeldt skolehjemmet (hvilket var en stor stigning i forhold til
året før). I 2020 har vi 130 elever tilmeldt skolehjemmet. Et tal der i løbet af de kommende
uger vil stige.
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Som det fremgår af optag tallene på skolehjemmet i punkt 6, har vi desuden måtte sige nej
til indkvartering af 2 x 11 kursister (angivet med rødt), hvilket ikke er optimalt.
Bilag:
Plantegninger Tværgade 4.
Beskrivelse af Tværgade 4.
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen godkender et køb af Tværgade 4, Skjern.
Beslutning:
Beslutning udsættes til næste møde, hvor der foreligger en analyse på området.
Ad 8 Udvidelse af metal-/smedeafdelingen
Fremstilling:
Skal UCRS have flere elever på EUD Teknisk, er det største potentiale at hente på montageog metalområdet, fordi det lokale erhvervsliv består hovedsagelig af produktions- og vindmølleindustri (26,7% arbejdspladser i fremstillingsindustrien. Modsat 3,3% arbejdspladser i
transport, information og kommunikation; VIVE 2018).
Det nuværende metalværksted har to udfordringer
1. Der er ikke plads til det nuværende antal elever i værksted
2. Der er ikke plads til de nye maskiner og robotter, som der er investeret i
Der er ikke plads til de nuværende elever
Både montage og metal bruger metalværkstedet på grundforløb og hovedforløb. Selv nu
hvor montage-elevernes har fået reduceret deres tid i metalværkstedet, kan man ikke planlægge sig ud af, at alle metal-eleverne (både GF og hovedforløb) for tid nok i værkstedet jf.
kravet i bekendtgørelsen.
I brobygningsugerne er presset på værkstedet endnu større. Både faglærere, EUD-elever og
folkeskoleelever har givet udtryk for, at oplevelsen af at være i værkstedet, bliver dårlig på
grund af den manglende plads. Der er ikke plads til at vise brobygningseleverne alle facetterne ved at arbejde i metal, samtidig med at EUD-eleverne også skal have deres normale
undervisning.
Der er ikke plads til de nye maskiner
UCRS har investeret i nogle nye svejserobotter, men der er ikke plads til, at de får en fast
plads – især fordi både montage og metal skal bruge dem. Lige nu flyttes de små robotter
rundt, alt efter hvilke hold der skal bruge dem. Det kan de ikke holde til i længden.
Det nye udstyr, som har fået en fast plads, er der ikke optimale arbejdsstationer omkring,
når eleverne er i værkstedet. Det er en vigtig del af værkstedet som læringsrum, at eleverne
har arbejdsstationer, hvor de kan arbejde med deres opgaver og øve deres færdigheder.
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Bilag:
Tegninger udleveres på mødet.
Notat til udvidelse af metal-/smedeafdelingen.
Indstilling:
Det indstilles, at Bestyrelsen godkender egenfinansieringen, såfremt der kan rejses fondsmidler.
Beslutning:
Tegninger sendes med referatet ud.
Godkendt som indstillet.
Ad 9 Udfordringer med pladsmangel i mekanikerafdelingen
Fremstilling:
Drøftelse af udfordringer med pladsmangel i mekanikerafdelingen på grund af et højt elevoptag.
Bilag:
Udkast til tegning af en evt. udvidelse af mekanikerafdelingen.
Overslag på udgifter ved en evt. udvidelse af mekanikerafdelingen.
Indstilling:
Det indstilles,
- at Bestyrelsen drøfter situationen og
- at den daglig ledelse arbejder videre med en grundig analyse, der kan præsenteres på
bestyrelsesmødet i december.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Ad 10 Opsamling på tiltag og udfordringer siden Covid-19
Fremstilling:
John Lemming deltager på mødet og orientere om hvilke tiltag fra nedlukningen under Covid-19, der arbejdes videre med i de forskellige afdelinger.
Indstilling:
Det indstilles, at orientering tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
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Ad 11 Bemyndigelse af beslutning om nødundervisning
Fremstilling:
Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger (nødprocedurebekendtgørelsen) fastsætter regler for den nødundervisning, som en institution
kan blive forpligtet til at give som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid19.
Ifølge § 5 i nødprocedurebekendtgørelsen kan en bestyrelse på baggrund af en konkret vurdering iværksætte nødundervisning, hvis institutionen ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod covid-19 vil kunne give alle eleverne almindelig undervisning. I
helt ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen beslutte at forlænge den periode, hvor institutionen fortsat giver nødundervisning ud over den periode, som bestyrelsen allerede har fastsat. En sådan forlængelse kan have en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.
Da det kan blive besværligt at skulle samle bestyrelsen, for at der kan træffes beslutningen
om forlængelse af nødundervisning, forespørges bestyrelsen om at give direktør Marianne
Oksbjerre en generel bemyndigelse til at træffe en sådan beslutning. Dette vil lette arbejdet
for direktionen, og gøre det muligt at agere hurtigt, når det er nødvendigt.
Bestyrelsen vil blive orienteret hvis nødundervisningen ekstraordinært forlænges, så bestyrelsen hele tiden er godt orienteret herom.
Bilag:
Nødprocedurebekendtgørelsen
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen giver Marianne Oksbjerre en generel bemyndigelse til at iværksætte og forlænge nødundervisning, når det vurderes nødvendigt af hensyn til smitterisiko
for elever og medarbejdere på UCRS jf. nødprocedurebekendtgørelsen.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Ad 12 Resultater fra projektet SmartSkills.
Fremstilling:
UCRS har sammen med en række andre erhvervsskoler og lokale samarbejdspartnere, gennemført over 100 små og store projekter med støtte fra EUs Socialfond og Region Midtjylland.
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På UCRS har vi blandt andet været med i et forløb omkring ”Markedsføring af tilbud til
grundskolerne samt udvikling af nye forløb for og i samarbejde med grundskolerne på 7. – 9.
klassetrin” og ”Virksomheden i skolen”.
Formålet med forløbet har været at få skabt relationer mellem grundskoler og erhvervsskoler og i samarbejde få udviklet nogle konkrete samarbejdsaftaler og forløb, der kan bidrage
til en praksisnær undervisning i grundskolerne og øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.
Det har været et sigte, at flere elever i grundskolen bliver afklaret på et oplyst grundlag til at
vælge en erhvervsuddannelse.
Der har i februar 2020 været afholdt en afsluttende konference, hvor flere af forløbene blev
præsenteret. Marianne Køpke deltog i konferencen og hæftede sig ved at nogle af forløbene
allerede var i kontakt med skoleelever i 4. klasse, f.eks. med spil om erhvervsfag, for at give
eleverne indsigt i, hvad erhvervsskolerne kan tilbyde. Marianne syntes, at det lød rigtig
spændende og tænker, om UCRS også kunne bruge noget lignende.
Marianne er helt med på, at vi i forvejen har fat i elever omkring 7.-8. klasse, men kan det
give mening at begynde meget før.
Marianne foreslår, at der tages en drøftelse af, hvordan bestyrelsen ser muligheder for, at
skoleelever får endnu mere kendskab til erhvervsskolerne, end de har i dag.
Allan Kristiansen deltager på mødet og præsentere kort, om de projekter UCRS har lavet, og
hvilke der er i støbeskeen i forhold til nye projektmidler.
Bilag:
Idekatalog SmartSkills, som omtaler projektet – på side 6-7 og markedsføring på side 8-9.
Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af, om der skal gøres en indsats for at introducere erhvervsuddannelser på lavere alderstrin.
Beslutning:
Der skal sås nogle frø, så grundskolerne selv ønsker at komme igen.
Det er en balancegang ikke at skabe for megen opmærksomhed.
Det skal være tilbud.
Via netværk ind i grundskolerne tilbydes/foreslås aktiviteter på lavere alderstrin.
Erhvervsskoleforeningen har analyseret hvornår i livscyklussen der tages en uddannelse.
Analysen sendes med ud sammen med referatet.

Ad 13 Statistiktal på elever
Fremstilling:
Frafaldstal
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EUD Grundforløb:

Der har på EUD teknisk, Smed og Personvognsmekaniker været et højre frafald end normalt i
foråret 2020. Frafaldet skyldes blandt andet fjernundervisning i forbindelse med nedlukningen under Covid-19. Der var nogle elever, som var ekstra udfordret og havde svært ved, at
følge den virtuelle undervisning og holde sig motiveret.
EUD hovedforløb:
På hovedforløbet er det ikke almindeligt med frafald. Der kan være enkelte elever, som under uddannelsen laver et omvalg og skifter uddannelses. Disse omvalg tælles ikke som frafald.
Gymnasier:

Der er et stort fald i den %-vis frafald fra 16/17 til 19/20.
De meget lave frafaldstal skyldes, at det ikke længere registreres som frafald, hvis eleverne
vejledes videre til anden uddannelse. Det lykkes næsten konsekvent.
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Klare mål for erhvervsuddannelser:
Frafald fra start på grundforløb til hovedforløb (klare mål 2)

Når man kigger på tallene for klare mål 2 omkring frafald på EUD fra start på grundforløb,
som vises ovenfor, eller frafald på grund- og hovedforløb, så viser tallene, at UCRS ligger rigtig pænt i forhold til landstallene.
Kigges der på beskæftigelsesfrekvensen, klare mål 3 ligger UCRS ca. 10 % højere end landstallene i forhold til, at eleverne er i beskæftigelse et år efter endt færdiguddannelse.
Under klare mål 3 vurderes også på EUX og talentspor. På UCRS startede 24,1 % af alle eleverne på EUX, hvor tallet på landsplan var på 12,5 %.
Klare mål 4 omhandler elevernes trivsel. Den samlede trivsel var på en skala fra 1 - 5 i 2016
på 4,1 og i 2017 og 2018 på 4,2. Landstallet har for alle årene været på 4,0.
Bilag:
Frafaldstal for gymnasier 2016-2020 med årsag.
Udtræk fra Undervisningsministeriets datavarehus omkring klare mål.
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Indstilling:
Det indstilles, at statistiktallene tages til efterretning.
Beslutning:
Tallene er taget til efterretning.
Ad 14 Statistiktal for VUC
Fremstilling:
Udviklingen i antallet af påbegyndte- og årskursister:

Udviklingen i virksomhedshold:

Frafaldstal på VUC:

Kommentarer til de enkelte tabeller fremgår af bilaget.
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Bilag:
Præsentation af statistiktal for VUC.
Indstilling:
Det indstilles, at statistiktallene tages til efterretning.
Beslutning:
Tallene er taget til efterretning.
Ad 15 Årsrapport og revisionsprotokollat 2019
Fremstilling:
UCRS har modtaget følgende mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 29. juni
2020:
”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende
revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2019, der er indberettet og signeret med digital
signatur.
Det indberettede materiale giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger.”
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
Ad 16 Lukket punkt

Ad 17 Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.45.
Kommende mødedatoer i 2020:
3. december 2020, kl. 16.00, Skolebyen 18 – House of Parliament
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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