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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Der tilføjes et pkt. 6A: Mødekalender 2013 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 11.9.2012 
Referat godkendt og underskrevet 

Beslutningspunkter 

3. Strategi for 2012 – midtvejsevaluering (bilag udleveres på mødet) 
Vibeke Nielsen gennemgik materialet som er udarbejdet i forbindelse med midtvejs-
evalueringen. Susanne Krogsgaard orienterede om gennemførelse på SOSU-
hovedforløbene. Bestyrelsen udtalte positiv kritik af evalueringen. Elevrepræsentan-
terne opfordrede til optagelsessamtaler på niveau 1. Ledelsen redegjorde for, at det 
er kommunerne som optager 50 % af eleverne, og at skolen ingen mulighed har for 
at påvirke valg af disse elever. Enighed om, at der skal være opmærksomhed på 
samspillet mellem kommuner og elever. 
 

4. Udbudspolitik for AMU-området for 2013 og orientering om udvikling af 
AMU (bilag 4a, 4b)  
Vibeke Nielsen gennemgik udkast til Udbudspolitik for 2013. Udbudspolitikken blev 
godkendt. 
 

5. Budget for 2013 (bilag 5a, 5b, 5c, 5d) 
Budgetoplægget blev gennemgået. Der er indarbejdet et markant fald i grundforlø-
bet. Samlet er der et fald på 40 årselever i forhold til estimat for 2012. Der er en 
meget positiv udvikling på AMU-området. Budgettet udtrykker allerede indgåede af-
taler.  
Der er i budgettet afsat en omstillingspulje på kr. 2 mio. Der er tale om besparelser, 
som ledelsen vil udmønte umiddelbart efter årsskiftet. Bestyrelsen vil blive oriente-
ret herom på førstkommende møde i 2013.  
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Studietur for bestyrelsen i 2013, herunder evaluering af turen til Vesterås i 
2012.  
Beslutning om studietur i 2013 udskydes. Datoerne fastholdes i kalenderen. 
Evaluering af studieturen til Vesterås: Meget positivt med meget generøse værter. 
Specielt fastholdelse af eleverne var et spændende fokusområde. 
Bestyrelsen opfordrer til at holde fokus på indlægget fra Anders Bjørnstig om Vård 
och Omsorgs College. 
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Det nye forslag til mødekalender blev godkendt. 
 

 

Orienteringspunkter 

7. Regnskab for 3. Kvartal 2012 samt estimat for 2012 (Bilag 7a, 7b, 7c)  

Regnskab for 3. kvartal 2012 samt estimat for 2012 blev gennemgået. For første 
gang i skolens historie opleves en reel nedgang i aktiviteterne. Resultatet opfattes 
dog fortsat som positivt. 

8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. 

Orientering om udsættelse af evaluering af resultatlønskontrakt for direktøren til 
februar 2013 (accept er modtaget fra ministeriet) 

Skrivelsen fra ministeriet vedr. nye regnskabskrav m.v. udsendes til bestyrelsen. 

9. Orientering om uddannelserne (mundtlig orientering om det seneste nye) 

Vibeke Nielsen orienterede om uddannelserne. 

10. Orientering om organisationen (kvartalsnyt er tidligere udsendt)  

Vibeke Nielsen orienterede om organisationen. 

Drøftelsespunkter 

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2012 (bilag 11) 
Modtaget kodex for godt bestyrelsesarbejde fra B-SOSU. Drøftes på mødet i juni 
2013. Jørgen Andersen roste de drøftelser, som bestyrelsen har haft og som anses 
væsentlige for skolen. Det omhandler både dagsordenssatte emner og spontane ind-
læg. Gode processer i forbindelse med byggesagerne. 
Else Birkeskov: Praktikpladser – Hvordan finder vi disse? 
Hans Viggo Støving: Kan vi udvide uddannelsespaletten? Vigtigt at alle føler sig ind-
draget, og at mødeledelsen er tilfredsstillende. 
Jørgen Andersen: Måske en graduering af evaluering. Eks. Proces og resultat. 
Nana Højlund Skjødt: Utrolig effektiv bestyrelse. Præcise. Mindre tid til økonomiske 
oversigter. En præcisering i tekst om væsentlige punkter. 
Medarbejderdeltagelse ved fremlæggelser er positivt. 

 

Afsluttende punkter 

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

Intet at bemærke 

13. Eventuelt 

Tomm Andersen – Er formand for PAU-FOA. Ønsker at udnævne Årets Praktikplads 
(FOA). Bestyrelsen finder ideen som en positiv vinkel til at holde fokus på ”Den Go-
de Praktikplads”. 

 

Ref. Claus Engsted 


