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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. Formanden bød velkommen til Nana Højlund Skjødt, som er 
elevrepræsentant for social- og sundhedsuddannelsen. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. marts 2012  

 
Referat godkendt og underskrevet. 

Drøftelsespunkter 

3. Temadrøftelse: Udviklingsprojekter 
 
Marianne Udsen gennemgik de udviklingsprojekter der arbejdes med i øjeblikket. 

 
4. Temadrøftelse: Læring i skole og praktik (Ph.d.-projekt) 

 
Anne-Birgitte Rohwedder gennemgik Læring i Skole og Praktik, som er et Ph.d.-
projekt.  
 
Begge gennemgange førte til gode drøftelser. 

 

Beslutningspunkter 

5. Byggeri, herunder finansiering   
a. Grenaa (bilag 5 a) 

 
Kontrakt med Myhlenberg blev godkendt. 
Besigtigelse af yderbeklædning udmeldes fra Claus Engsted, så bestyrelsen 

får mulighed for at se eksempler på mulighederne. 
 

b. Randers (bilag 5 b) 
I forbindelse med hjemtagelse af det endelige lån skal der være fokus på, 
hvor stor obligationsserien er på henholdsvis 3 % og 3,5 %. Dette skal ta-
ges i betragtning i vurderingen af mulighederne for en tidligere indfrielse / 
omlægning af lånet.  

 
Bestyrelsen bemyndigede byggeudvalget til at træffe beslutning. 
 

c. Idrætshal i Randers (bilag 5 c) 
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Der blev orienteret om kommunens interesse for at anvende hallen uden-

for normal ”skoletid” jfr. folkeoplysningslovens § 21. Bestyrelsen anbefaler, 
at sagen forelægges Bestyrelsesforeningen. 
 

Orienteringspunkter 

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Orientering om studieturen til Sverige 

Diasshow blev fremvist. 

b. Skolernes økonomi 2011 (bilag 6 b)  

Formanden orienterede om sosu-skolernes økonomi. Bestyrelsen opfordrede til bevå-
genhed på områder, hvor skolen afviger fra øvrige. Det kunne være et ønske, at tal-
lene indekseres. 

Jørgen Andersen indtræder i formandskabet for ”Folkesundhed i Midten”. 

 

7. Orientering om uddannelserne (bilag 7 a)  

Vibeke Nielsen orienterede om reformen af uddannelserne. Den forventes at træ-
de i kraft d. 1.1.2013. 

Handlingsplanen for øget gennemførelse, som blev godkendt i februar 2012 er til-
rettet efter ministeriets ønske om ændret opgørelsesform. 

8. Orientering om økonomi  

a. kvartalsregnskabet for 1. Kvartal 2012 (bilag 8a1, 8a2, 8a3) 

Kvartalsregnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 

b. Estimat for 2012 (bilag 8b1, 8b2) 

Estimat for 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. 

Bestyrelsen anbefaler, at der er fokus på udviklingen. 

 

Afsluttende punkter 

9. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 
referatet er omfattet af tavshedspligt   

Alt er offentligt. Enighed om, at det - som vanligt - var et godt og informativt mø-
de, og at det er nyttigt, at bestyrelsen får lejlighed til at høre medarbejdere orien-
tere om udviklingsprojekter mv.  

     10.  Eventuelt 

Bestyrelsen overrakte formanden en gave i forbindelse med formandens 70 års 
fødselsdag. Næstformanden og direktøren udtalte meget positive formuleringer 
om formandens virke på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Ref. 

Claus Engsted 


