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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4.12.2012 
Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Regnskab for 2012, herunder Årsrapport 2012. Revisionen deltager fra 
kl. 16.00 (bilag 3 a,) 
Revisor Mogens Hald gennemgik skolens regnskab for 2012. Regnskabet udviser 
et overskud på kr. 420.494. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2012 kr. 21.160.110. 
Bestyrelsen opfordrer til fremtidig opmærksomhed omkring årsværk i forhold til 
årselever. 
Bestyrelsen bemyndigede Claus Engsted til på bestyrelsens vegne at godkende 
regnskabstallene indlæst elektronisk. 
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Revisionsprotokollat 2012 (bilag 4 a) 
Mogens Hald gennemgik Revisionsprotokollatet for 2012. Protokollatet indeholder 
ikke bemærkninger, som skal besvares eller kommenteres i forhold til ministeriet. 
Der var fokus på centrale nøgletal. Det er bestyrelsens opfattelse, at der skal ske 
en konsolidering, således at skolen har et økonomisk fornuftigt fundament. 
Bestyrelsen udtalte anerkendelse af ledelsens – og medarbejdernes indsats for at 
opnå de fine resultater. 
Protokollen blev godkendt. 
 

5. 2012 i tal og ord. Beskrivelse af året 2012 (bilag 5 a) 
Vibeke Nielsen og Else Ravn Rasmussen gennemgik den udarbejdede beskrivelse 
af årets gang på Randers Social- og Sundhedsskole. 
Bestyrelsen tog beskrivelsen til efterretning. 
 

6. Revideret budget for 2013 (Bilag 6 a, 6 b, 6 c) 
På baggrund af bestyrelsens godkendelse af det oprindelige budget for 2013 er 
der foretaget en revision. Ledelsen fremlægger således et revideret budget som 
er i balance. Budgettet tager højde for en reduktion i antallet af ansatte.. 
Det reviderede budget for 2013 blev godkendt. 
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7. Revideret personalepolitik godkendt af MIO d. 25.2.2013. (bilag 7 – sen-
des kun elektronisk) 
Personalepolitikken blev godkendt. 
 

8. Handlingsplan for øget gennemførelse (bilag 8 a og 8 b) 
Der er kommet nye obligatoriske indsatsområder i handlingsplanen i forlængelse 
af finansloven. Skolen har udarbejdet et pædagogisk didaktisk grundlag og vist, 
hvordan der arbejdes med differentieret undervisning, samt hvordan der arbejdes 
på at skabe sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.  
Bestyrelsen drøftede mulighederne for dokumentation og evaluering i forhold til 
de obligatoriske indsatsområder og fandt, at det i visse henseender kan være 
vanskeligt at evaluere indsatsen, men den finder, at de obligatoriske indsatsom-
råder fortsat er væsentlige, og at det giver god mening at fokusere dem i det 
daglige arbejde.  
 
 

9. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2012 (bilag 9 a) 
Under dette  og det følgende punkt punkt deltog Vibeke Nielsen og Claus Engsted 
ikke. 
Formanden fremlagde indledningsvis sine vurderinger af direktørens indsats i for-
hold til resultatlønskontrakten for 2012.  
Der blev foretaget en grundig afvejning af hvert enkelt punkt. 
 
Sammenfattende godkendte bestyrelsen følgende: 
Ordinær ramme 84 % af kr. 80.000=  kr. 67.200 
Ekstraordinær ramme 75 % af kr. 40.000 = kr. 30.000 
Samlet udbetaling   kr. 97.200 

 

10. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2013 (bilag 10 a) 
På baggrund af et oplæg fra formanden godkendte bestyrelsen en ny resultat-
lønskontrakt for 2013. Den omhandler en ordinær pulje på kr. 80.000 samt en 
ekstraordinær pulje på kr. 40.000. 
Resultatlønskontrakten vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside. 
Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvri-
ge Chefer. 
 

11. Studietur for bestyrelsen (bilag 11 a) 
Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at fremkomme med et forslag til en studietur 
indenlands i 2013. Forslaget fremlægges på førstkommende møde. 
Det blev besluttet, at skolens vision skal drøftes på førstkommende møde. 
Kodex for godt bestyrelsesarbejde optages på dagsordenen i september. 
Ny uddannelse optages på dagsordenen i september. 
 

Orienteringspunkter 

12. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a.  Benchmarking fra PWC (bilag 12 a) 
Formanden orienterede om benchmarking-rapporten fra PWC. Rapporten in-
deholder dele, som er fortrolige, idet andre skoler omtales. 
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b. Cowi-rapport om behovet for velfærdsuddannelser i Region Midtjyl-
land (bilag 12 b) 
Rapporten er bestilt af KKR og Region Midtjylland. Indholdet blev drøftet. 

c. Byrådsbesøg d. 16. maj (bilag 12 c) 
Indbydelse blev udleveret. Når der foreligger yderligere, vil bestyrelsen blive 
orienteret. 

13. Orientering om uddannelserne og organisationen  

a. Orientering om overtagelse af vej Paderuplundvej (bilag 13 a) 
Til efterretning 

b. Orientering om varslet lockout (bilag 13 b) 
Bestyrelsen er tidligere orienteret om lockoutvarslet via Nyhedsbrev fra Danske 
Sosu-Skoler (tidligere Sosu-Lederforeningen). 
 

Afsluttende punkter 

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

Det har været et langt og omfattende møde. Fremover ønskes materialet udsendt 
samlet i 1 fil.  

Materialet vedr. benchmarking er omhandlet af tavshedspligt. 

15. Eventuelt 

 

Ref. 

Claus Engsted 


