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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Formanden bød velkommen til mødet som også omhandler et tema-møde. Dags-

ordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 3 d Samarbejde i Regionen. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24.3.2015 

Referat fra mødet d. 24.3.2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

 

Orienteringspunkter 

3. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Skolernes økonomi 2014 (bilag 3 a) (FORTROLIGT) 

Formanden omtalte sammenligningstal for skolerne. Jørgen Andersen kun-

ne ønske en sammenligning af udgifterne til fastholdelse. 

Punktet taget til orientering. 

b. Ligestillingsredegørelse (bilag 3 b) 

Ingen bemærkninger. 

c. Mail fra formanden for B-SOSU (bilag 3 c) 

Formanden omtalte skrivelsen fra formanden for B-Sosu. Skrivelsen taget 

til orientering. 

d. Samarbejde i Regionen 

Formanden omtalte et møde vedr. samarbejde i Regionen mellem Social- 

og Sundhedsskolerne. Det er vanskeligt at finde mødetider. Men det anbe-

fales, at vi fortsat forsøger at fastholde samarbejdet på udvalgte emner. 

 

4. Orientering om uddannelserne (bilag 4) 

Vibeke Nielsen orienterede om uddannelserne. Der udsendes korrigeret bilag 4. 

Vibeke Nielsen omdelte en ny opgørelse over ansøgere. Det ser meget vanskeligt 

ud. Der skal kontakt til jobcentrene for at få alle pladser besatte. 

Bestyrelsen ser alvorligt på problemstillingen vedr. grundforløb 2 til sosu. 

En anden stor udfordring er dimensioneringsaftalens bortfald. 

Den pædagogiske assistentuddannelse er også under pres. Kommunerne er tilba-

geholdende med at etablere praktikpladser. 
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Jørgen Andersen omtalte en dialog med KL om ansættelse af pau-elever i kom-

munerne. 

5. Orientering om økonomi  

a. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2015 samt Estimat (bilag 5a1, 5a2, 

5a3, 5 a4, 5 a5) 

Økonomien gennemgået og udviklingen belyst. 

Bestyrelsen værdsætter den tætte budgetopfølgning. 

 

Afsluttende punkter 

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

referatet er omfattet af tavshedspligt  

Dette punkt blev afviklet efter pkt. 8. 

Enighed om at det har været et godt møde og en god måde at afvikle temadrøf-

telser på.  

7. Eventuelt 

Intet. 

Drøftelsespunkter 

8. Temadrøftelse om pædagogisk strategi. (Bilag 8) 

 

Uddannelseschefer og uddannelsesledere deltager i dette punkt. 

 

Temadrøftelserne blev gennemført efter nedenstående oplæg og program: 

 

I vores nuværende strategi har vi en tydelig pædagogisk strategi, som vi har ar-

bejdet efter de sidste 1½ år.  

Der bliver mulighed for at se, hvordan vi har arbejdet med at udfolde strategien i 

hverdagen på en markedsplads med indlæg fra de forskellige uddannelser.  

Herefter tager vi fat i skrivelsen ”Kvalitetsmål for fremtidens EUD-uddannelser” 

fra Danske Erhvervsskoler, som gennemgår kravene til kvalitetsmål efter EUD-

reformen og hvad bestyrelsen særligt skal sætte fokus på.  

Det er samtidig et oplæg til årets strategidag, som i år vil handle om, hvordan vi 

udarbejder en pædagogisk strategi, der understøtter UVM’s kvalitetsmål.  

 

 

Kl. 16.30  Præsentation af nuværende pædagogiske strategi og arbejdet med den v. 

Else Ravn Rasmussen 

Kl. 17.00 En mission for alle bestyrelsesmedlemmer v. Anette Degn Larsen 

Kl. 17.10 Præsentation af markedsstande 

Kl. 17.20 Markedspladsen er åben og missionen kan gå i gang 
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Kl. 18.20 Opsamling og perspektiv til en kommende pædagogisk strategi, der indar-

bejder kvalitetsmål og indikatorer fra UVM v. Vibeke Nielsen. 

                  Der var enighed om, at det var værdifuldt for bestyrelsen at få indblik i sko-

lens arbejde, og at det ligeledes var værdifuldt at mødes med hele leder-

gruppen.   

 

 

Ref. 

Claus Engsted 

 

 

 

 

Hans Viggo Støving Jørgen Andersen Inge Rasmussen 

 

 

Marianne Carøe Hanne Nielsen Poul Bak Søe Jeppesen 

 

 

Inger Larsen  Randi Korne Kistrup Helle Dahl Skøtt 

 

 

Ellen Birthe Christensen Steen Rasmussen Kirsten Korsgaard 

 

 

 

 


