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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. juni 2014 

Referat godkendt og underskrevet. Fremover anføres navne på referatet, således 

at det kan ses hvem der har underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Mødekalender for 2015 (bilag 3a) 

Møde tirsdag d. 24.2.2015 (fejlagtigt angivet i det udsendte forslag) 

Mødeplanen godkendt. 

 

Orienteringspunkter 

4. Økonomi  

a. Aktivitetsoversigt 1. Halvår 2014 og estimat 2014 (bilag 4a) 

b. Halvårsregnskab og estimat for året 2014  (bilag  4b) 

c. Likviditet 1. halvår bilag 4c) 

d. Finanslov 2015 og konsekvenser (bilag 4d, 4 e) 

Aktivitetsoversigt, halvårsregnskab, estimat pr. 25.8.2014 samt likviditet gen-

nemgået og drøftet. 

Finanslovsforslaget for 2015 giver stort set uændret provenu, når udgangspunktet 

er estimat pr. 25.8.2014. 

5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a) Udlægning af grundforløb til Rønde (bilag 5a, 5b, 5c) 

Formanden orienterede om forløbet af høringen. Der er senest modtaget hørings-

svar fra Norddjurs kommune. 

Bestyrelsen forventer, at sagen får en positiv behandling i Regionsrådet. 

Formanden orienterede om møde i B-SOSU d. 29.9.2014 i Fredericia. 

Formanden orienterede om, at han er valgt som 2. næstformand i VEU-centeret. 

6. Orientering om uddannelserne   

a) Konsekvensen af Erhvervsuddannelsesreform (bilag 6a, 6b, 6c) 

b) Kursusvirksomheden i 2014 og forventningen til 2015 (bilag 6d 

c) Kvalitetsindsatsen i 2015 (bilag 6e) 
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6a) 

Vibeke Nielsen gav en historisk gennemgang af uddannelserne. Dimensionering-

saftalen udløber i 2015, og der er bekymring for om kommunerne fremover vil 

være opsøgende på antal praktikpladser. Det vil være ønskeligt med statslig regu-

lering for at sikre det fremtidige optag. Der er store udfordringer for både skolen 

og aftagerne. 

Jørgen Andersen mener, at kommunerne har interesse i at indgå aftaler om plad-

ser. 

Bestyrelsen mener, at KL skal engagere sig. Ligeledes at KKR også forholder sig til 

sagen. 

2015/2016 bliver vanskelige år for skolen. 

6 b) 

Forventningerne til fremtiden er bekymrende. 

6 c) 

Det interessante er, hvordan vi bruger kvalitetsindsatsen fremadrettet. 

7. Orientering om organisationen  

a) Implementering af lov 409 

Vibeke Nielsen orienterede om de nye arbejdstidsregler, som nu efter en måned 

er ved at finde et leje. Medarbejderrepræsentanterne tilkendegiver, at der er 

mange udfordringer i det, da det er en meget anerledes måde at arbejde på end 

man er vant til. Der skal findes nye måder for samarbejde og nye måder at  forstå 

undervisning på. ”Vi bygger på skibet mens vi sejler”  Bestyrelsen ønsker at høre 

om processen på et senere møde. 

8. Ministeriets tilbagemelding på Handlingsplanen for øget gennemførelse 

(bilag 8a) 

Der er sket en reduktion med 25 %. Bestyrelsen tager ministeriets skrivelse til ef-

terretning.  

Drøftelsespunkter 

9. Oplæg fra international koordinator Pia Ohnemus 

Pia Ohnemus orienterede om de internationale projekter, som skolen deltager i.  I 

øjeblikket har skolen elever i et 3-ugers forløb i Norge. Et nyt projekt i samarbejde 

med Sosu Århus, Sosu Nord og Sosu Nykøbing Falster. Det finder sted på Island. Det 

vedrører assistenter og senere pædagogiske assistenter. Vi har elever på praktikop-

hold i Norge, Island, Finland, Tyskland, New Zealand og Ghana. 

Internationalt udvalg er på tværs af uddannelserne og arrangerer studieture til bl.a. 

London og Berlin. 

Vi har haft besøg fra Findland, Norge, Island. 

Afsluttende punkter 

10. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 

referatet er omfattet af tavshedspligt   
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Intet hemmeligt. 

11. Eventuelt 

Steen Rasmussen spurgte til, om antallet af  sygemeldinger er steget. Han mener li-

geledes, at der er flere opsigelser end vanligt. 

Ledelsen kan ikke genkende denne udlægning. Vibeke Nielsen tilkendegiver, at talle-

ne vil blive offentliggjort i forbindelse med skolens årsberetning.  

 

Ref. 

Claus Engsted 
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