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Afbud: Helle Dahl Skøtt, Jørgen Andersen, Inger Larsen 

Fraværende: Randi Korne Kistrup 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 8.9.2015 

Referat godkendt og underskrevet 

Beslutningspunkter 

3. Budget for 2016 (Bilag 3a,3b,3c) (Evt. nyt om Finansloven) 

Der er udsendt et nyt budgetmateriale d. 7.12.2015. Dette materiale blev gennem-
gået, og bestyrelsen godkendte budgettet for 2016 udvisende et overskud på kr. 

919.824. Budgettet er udarbejdet på grundlag af et aktivitetsniveau på 609,9 års-
elever. 

Bestyrelsen hæfter sig ved, at det største problem fremover forventes at blive re-
kruttering til Trin 1. 

I det vedtagne budget er der ikke indregnet midler fra ”politiforliget”. Ved den ende-

lige finanslovsvedtagelse blev der hensat 150 mio. kr. til erhvervsskolerne. Puljen vil 
blive fordelt med udgangspunkt i aktivitetsniveauet.  

Bestyrelsen opfordrer til, at ledelsen overvejer at anvende midler fra denne pulje til 
kompetenceudvikling af underviserne og udvikling af fælles undervisningsforløb. 

Ledelsen har udarbejdet et overslagsbudget for 2017. Dette tager udgangspunkt i 
uændret aktivitetsniveau fra 2016, men indeholder en reduktion på 2 % i taxame-

terydelserne. Budgetoverslaget udviser på denne baggrund et underskud på kr. 
446.720. 

Ledelsen forventer inden sommerferien 2016 at fremkomme med et oplæg til besty-

relsen om, hvordan der skabes balance. 
 

4. Udbudspolitik for AMU-området for 2016 og orientering om udvikling af 
AMU (Bilag 4)  

Vibeke Nielsen gennemgik oplæg til Udbudspolitik for AMU-området for 2016. 
Udbudspolitikken blev godkendt.  

5. Strategi for årene 2016 og 2017 (Bilag 5a, 5b) 
Vibeke Nielsen gennemgik oplæg til Strategi for årene 2016 og 2017. Oplægget er 

godkendt af skolens SU (SamarbejdsUdvalg). 

Internationalisering er et nyt afsnit i forhold til tidligere. Bestyrelsen fremhæver, at 
fastholdelse og rekruttering er meget betydningsfulde emner. 

Bestyrelsen udtrykker ros til SU for et flot oplæg. 
Enkelte kosmetiske ændringer er foretaget på side 7. 

Strategien blev godkendt. 
6. Tilretning af skolens vedtægt (Bilag 6a, 6b) 
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På baggrund af konkret henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet god-

kender bestyrelsen enstemmigt en tilføjelse til vedtægternes § 7 stk. 4, således: 
Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt. 

 

Orienteringspunkter 

7. Regnskab for 3. Kvartal 2015 samt estimat for 2015 (Bilag 7a, 7b, 7c, 7d) 

Aktiviteterne er steget meget specielt på grundforløb 2, efteruddannelsen samt 

GVU. Samlet forventes 710,2 årselever mod budgetteret 595,1 årselever. Efter 3. 
kvartal udviser driften et overskud på kr. 5.631.827. For året 2015 forventes samlet 

et overskud på kr. 4.933.686. 

Skolens ledelse anbefaler, at et lån i Danske Bank kr. 5,9 mio. indfries. Lånet stam-
mer fra byggerierne i Grenaa, idrætshallen samt tilbygningen på Minervavej. 

Ved at indfri lånet vil der være en årlig besparelse på kr. 200.000. Dette er positivt i 
forhold til forventningen om en betydelig strammere økonomi i årene, der kommer. 

8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. (Bilag 8a) 

Formanden orienterede om Rigsrevisionens kritik af erhvervsskolerne. På baggrund 

af en konkret henvendelse til skolens revisor, forventes der ikke at være kritisable 
forhold på skolen. Revisionen vil naturligvis sikre dette i forbindelse med revision af 

skoles regnskab. 

Qvarts-rapporten om Omkostnings- og effektiviseringsanalyse af ungdomsuddannel-
serne vil blive gennemgået på det kommende bestyrelsesmøde. 

Formanden orienterede om 6-bysamarbejdets henvendelse til Ministeriet vedr. ud-
dannelserne og sammensætningen af bestyrelserne. 

9. Orientering om uddannelserne (Bilag 9a, 9b, 9c) 

Vibeke Nielsen omtalte problemer med manglende rekruttering i Norddjurs- og 

Syddjurs kommuner. Der er en forventning om at optag reduceres fra 4 til 2 gange 
årligt på Djursland. 

Inge Rasmussen orienterede om ”Fra ufaglært til faglært”. Bedre orientering skal bi-

drage til at flere kan få uddannelse.  

Randers Kommune har tidligere udmeldt en forventning om, at der i 2019 skulle 

være 50 % assistenter. Dette er nu trukket tilbage. Der pågår drøftelser om en ud-
dannelsesstrategi i kommunen. 

10. Studietur d. 4. og 5. februar 2016 (Bilag 10a) 

Spændende program med besøg i Simulationsværksted på Social- og Sundhedssko-

len i Vejle samt besøg på SKILLS i Fredericia. 

 

Drøftelsespunkter 

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2015 
Poul Søe – Særdeles godt materiale som udsendes fra skolens ledelse. 

Hanne Nielsen – Velformuleret orientering. Føler sig klædt på til at tage drøftelser 
uden for skolens regi om emner fra ”skole-verdenen”. 
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Steen Rasmussen – Bestyrelsens deltagelse i strategidagen samt efterfølgende dia-

log er meget velanset af personalet. 
Marianne Carøe – Stor ros til ledelsen og tak for at man altid får god information. 

Generelt – Ros til formanden for en effektiv styring af bestyrelsesarbejdet. 
  

 

Afsluttende punkter 

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

Bilag 9a er omhandlet af tavshedspligt. Ellers ingen bemærkninger. 

13. Eventuelt 

Steen Rasmussen oplyser, at han opsiger sin stilling som underviser ved skolen for 

at gå på pension. I den anledning fratræder han som bestyrelsesmedlem og dette er 
således det sidste møde. Hans Viggo Støving takkede Steen for en stor og langvarig 

indsats i skolens bestyrelse og overrakte bestyrelsens gave til Steen. 

 

Ref. 

Claus Engsted 
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