
Bestyrelsesmøde 

  
 

Side 1 af 10 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 10. december 2019 kl. 16.00 

Sted: Minervavej 47, 8960 Randers SØ - Lokale A 

Efter mødet afslutter vi sædvanen tro året med fællesspisning. 

 

Afbud: Karin Mathiesen 

Referent: John Strøm 

1.  Godkendelse af dagsorden  

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden. 

Elevrepræsentanten er trådt ud af bestyrelsen. 

Dagsorden godkendes.   

 

 

2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. september 2019 

Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet.  

 

Der er ingen bemærkninger til de udsendte referater, som derfor godkendes og 

underskrives. 

 

 

 Orienteringspunkter 

 

 

3.  Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

a) Erhvervsuddannelsesaftale 2018  

 

b) Professionalisering af bestyrelserne på erhvervsskolerne 

 

Formanden orienterer om implementeringen af erhvervsuddannelsesaftalen fra 

2018.  

 

Endvidere orienteres særligt om punkt 19 i aftalen; professionalisering af besty-

relserne på erhvervsskolerne. 

 

Poul S. 

4.  Status på låneomlægning i Nykredit  

Orientering om status på låneomlægning, herunder de forventede omkostninger, 

provenu og årlig besparelse. 

 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status til efterretning. 

 

Bilag 

Refinansiering af realkredit – Status på låneproces og økonomiske forhold 

 

Økonomi- og administrationschefen orienterer om status for låneomlægning. De 

gamle realkreditlån i LR Realkredit er opsagte og vil blive indfriet ved årsskriftet. 

Ligeledes optages der nye lån i Nykredit med virkning fra årsskiftet som ny real-

kreditfinansiering. Nykredit forestår indfrielse af de gamle LR-lån og vi kan for-

vente at få nettobeløbet fra låneomlægningen udbetalt ultimo januar/primo fe-

bruar 2020.   

JST 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/eudaftale-2018/tidsplan-og-ikrafttraedelse-i-implementering
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/eudaftale-2018/tidsplan-og-ikrafttraedelse-i-implementering
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/eudaftale-2018/aftalens-hovedelementer/professionalisering-af-bestyrelserne-paa-erhvervsskolerne-og-forenkling
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/eudaftale-2018/aftalens-hovedelementer/professionalisering-af-bestyrelserne-paa-erhvervsskolerne-og-forenkling
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De gamle lån i LR Realkredit er fastforrentede på 2%. Den nye belåning kombi-

nerer hhv. fastforrentet realkreditlån på 1% med variabel forrentet realkreditlån 

med et 15-årigt renteloft på 1%.  

 

Der forventes samlet at være et beløb på ca. 5,639 mio. kr. til udbetaling.  

Fremadrettet forventes de årlige finanselle omkostninger til langfristet gæld for 

år 2020, at beløbe sig til ca. 0,995 mio. kr. årligt – hvilket er 1,24 mio. kr. min-

dre end de nuværende finansielle poster. 

Såvel beløbet til udbetaling som beløbet for de årlige omkostninger kan variere 

både positivt og negativt fra det forventede, begrundet i eventuelle udsving i 

renten for den variabelt forrentede del af realkreditten.  

Nykredit gør endvidere opmærksom, at der eventuelt kan forekomme ”mindre” 

udgifter til garantiprovision/rykningsgebyr til andre/andet realkreditinstitut. 

 

Låneomlægningen vil medføre udgifter i indeværende regnskabs år (2019) på ca. 

3,921 mio. kr. ved indfrielse af de gamle LR-lån. 

  

5.  Finanslov 2019  

 Ny praktikpladsaftale og reduktion af færdiggørelsestaxameter. 

Notat fra Børne- og Undervisningsministeriet.  

o Færdiggørelsestaxametret på GF2 reduceres med 300,- kr. i år 2020 

o Praktikpladspræmie på 2.620,- kr. udbetales for alle elever (SOSU 

og PAU), der har underskrevet en ordinær uddannelsesaftale inden 

afslutningen af GF2.  

 Pulje til små erhvervsskoler  

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om finanslov 2020 til efterretning. 

 

Direktøren orienterer om, at den nye finanslov indeholder en ny praktikpladsaf-

tale og ændring af færdiggørelsestaxametret. Færdiggørelsestaxameter for GF2-

elever reduceres med 300,- kr. årligt, til gengæld indføres en praktikpladspræmie 

på 2.620,- kr. for alle elever (SOSU og PAU), der har underskrevet en ordinær 

uddannelsesaftale inden afslutningen af GF2.  

 

For skolens vedkommende forventes det at betyde en samlet nettogevinst på 

godt 0,2 mio. kr. i år 2020. 

 

Endvidere indeholder finansloven tre puljer som skolen får del i med følgende be-

løb i 2020: 

 Løft af erhvervsudd. (frem til år 2023)                           1,0     mio. kr. 

 Små erhvervsskole (frem til år 2022)                             0,843 mio. kr. 

 Styrkelse af SOSU-udd. (frem til år 2022)                      1,0     mio. kr.  

 
Derudover har skolen øje for aftalen om de afsatte midler til kommunale mini-

mumdimensioner som forventes at have en afsmittende positiv effekt på skolens 

aktivitet i forhold til pæd. assistenter. 

 

MDR / 

JST 

https://www.altinget.dk/misc/Praktikpladstaxameter.pdf
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6.  Ny kampagne for social- og sundhedsuddannelserne 

En ny kampagne for rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne er skudt i 

gang - ”Social + Sundhed – Faglighed gør en forskel”.  

Kampagnen skal understrege, at en uddannelse og en karriere inden for social og 

sundhed giver en solid faglig ballast og åbner muligheder for et spændende og 

meningsfyldt arbejdsliv. 

Kampagnen er digital og er bygget op om sitet socialsundhed.dk og Facebook-si-

den Social+Sundhed. ”Social+Sundhed” vil også kunne følges på Instagram og 

Youtube. 

Kampagnen kører fra nu og frem til marts 2020 og er finansieret af puljemidler 

fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orien-

teringen til efterretning. 

Direktøren orienterer om kampagnen. Kampagnen, er rettet mod hhv. unge af 

begge køn i alderen 14-30 år, der højest har en ungdomsuddannelse og forældre 

med børn i alderen 14-22 år.  

Kampagnen har følgende måltal og opfyldelse (pr. 15/11-2019): 

 

Endvidere har kampagnen genereret mere end 300 klik til optagelse.dk. Det er 

CompanYoungs/konsulentbureauets opfattelse, at kampagnen har medvirket til 

at skabe ”en ny styrket fortælling af faget samt en ny fælles platform og identi-

tet, som kan være et stærkt fundament for fremtidens tiltrækning.”  

Bestyrelsen opfordres til at være opmærksomme på kampagnen og sprede kend-

skabet til kampagnen. 

MDR 

 Beslutnings- og drøftelsespunkter  

7.  Regnskab 2019  

 Status på skolens økonomi – Estimat og likviditet fremlægges 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen tager estimat for 2019 og likviditet til efterretning. 

Bilag 

a) Økonomistatus, november 2019 – notat   

b) Aktivitetsoversigt, årselever – 3. kvartalsregnskab 2019 og estimat for 2019  

JST 

http://www.socialsundhed.dk/
http://tiny.cc/kwxpdz
http://tiny.cc/kwxpdz
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c) Regnskab – Estimat for 2019  

d) Likviditet - 3. kvartal 2019 og overslag på likviditet 2019 

e) Likviditet – notat   

 

Økonomi- og administrationschefen orienterer om status for hhv. aktivitet og 

økonomi. 

 

På baggrund af seneste aktivitetsopgørelse er den samlede forventede aktivitet i 

år 2019 på 502,4 årselever. Estimatet sammenholdes med det reviderede budget 

vedtaget af bestyrelsen i 22/5 2019. 

Der forventes 22 årselever færre end det reviderede aktivitetsbudget pr. 22/5-

2019. Nedgangen fordeler sig uændret på ordinære aktivitet, før-uddannelsesak-

tiviteterne, samt kursusaktiviteterne. 

I forhold til estimatet pr. 6/9-2019, der blev fremlagt på seneste bestyrelses-

møde, ligger det nuværende estimat på 2,5 årselever færre.  

 

Det samlede økonomiske estimat for 2019 lyder på minus 9,0 mio. kr.  

Heraf udgør udgifter til låneomlægning 3,9 mio. kr., hvilket isoleret set er 0,9 

mio. mere end tidligere estimeret.  

Ses der bort fra disse engangsudgifter til låneomlægning estimeres således et 

samlet minus på knap 5,1 mio. kr. 

 

I forhold til det reviderede budget pr. 22/05-2019 er det samlede underskud på 

1,8 mio. kr., eksklusiv førnævnte engangsudgifter til låneomlægning. Underskud-

det fordeler sig på henholdsvis reducerede aktivitetsindtægter på 1,2 mio. kr. og 

forværring på 0,6 mio. kr. på andre driftsudgifter.  

 

Det aktuelle estimat, eksklusiv låneomlægning, udgør en lille forværring på ca. 

0,04 mio. kr. i forhold til estimatet pr. 6/9-2019 fremlagt på seneste bestyrelses-

møde. 

 

Se endvidere næste dagsordenspunkt for status vedr. likviditet.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog den grundige redegørelse for status på skolens økonomi til efter-

retning. Som tidligere konstateret bliver regnskabet for år 2019 særdeles util-

fredsstillende med et stort driftsmæssigt underskud. Årsagerne til merforbruget 

er identificerede, og bestyrelsen udtrykker tillid til den daglige ledelse, Bestyrel-

sen udtrykker tillid til, og en forventning om. at der med udgangspunkt i den af 

daglig ledelses udarbejdede handlingsplan udmøntes et driftsmæssigt overskud i 

regnskabet for 2020. 

 

8. Budget for 2020 og 2021 

 Budget 2020, herunder aktivitetsforudsætninger, fremlægges og drøftes. 

 Overslagsår 2021 fremlægges og drøftes tilsvarende.  

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2020 og 2021. 

Bilag 

a) Budgetforudsætninger 2020 - notat 

JST 
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b) Aktivitetsoversigt, årselever – Aktivitetsforudsætninger for 2020 og 2021 

c) Økonomisk budget - Budget 2020 og overslagsår 2021 

d) Likviditet – Overslag på likviditet 2020 

 

Økonomi- og administrationschefen gennemgår budgetforudsætninger og udkast 

til budget 2020 og 2021. 

 

Budgetforudsætninger 

Der er samlet budgetteret med 503 årselever i 2020 og 498,5 årselever i år 

2021. 

 For både år 2020 og år 2021 er der forudsat et optag svarende til 10% 

mindre end dimensioneringen.  

 Der er indarbejdet fordeling af meritelever og almindelige elever samt 

elevfrafald på baggrund af tidligere erfaring.  

 Ændringer som følge af ny finanslov er indarbejdet i budgettet.  

 Midler fra puljen til mindre erhvervsskoler (0,843 mio. kr. i budget 2020) 

er indarbejdet som buffer/puljemidler. 

 Der indarbejdet overenskomstmæssige lønstigninger og pensionsforhøjel-

ser.  

 I budget 2020 er der indarbejdet +1,5 %’s prisregulering på andre drifts-

omkostninger, samtidig med at der på denne budgetpost (modsatrettet) 

også er indarbejdet besparelser på hhv. bygningsvedligehold og kompe-

tenceudvikling.  

 Endelig er de reducerede løbende udgifter til finansielle poster som følge 

af låneomlægningen indarbejdet i budgettet. 

 

Budgetforslag 2020+2021 

I det fremlagte forslag til budget 2020 er der budgetteret med et overskud på 

2,2 mio. kr. Dette er en forbedring på 5,5 mio. kr. i forhold til det reviderede 

budget for 2019 (”renset” for udgifter til låneomlægning i regnskab 2019). Til-

svarende er det en forbedring på 7,2 mio. kr. i forhold til aktuel estimat 2019 pr. 

28/11. I år 2021 er der budgetteret med et overskud på 2,3 mio. kr. 

 

Likviditet 

I henhold til det tidligere sendte notat er skolens likviditet aktuelt udfordret. PÅ 

den baggrund er der pt. indgået aftale med skolens pengeinstitut om kreditfacili-

tet. I 

 starten af det nye år (ultimo januar/primo februar) udbetales det nye realkredit-

lån, hvilket naturligvis vil øge kassebeholdningen, men der kan blive behov for i 

mellemtiden at forlænge kreditaftalen med skolens pengeinstitut. 

Det kan have betydning for skolens fremtidige kassebeholdning, hvorvidt skolen 

vælger at indbetale indefrosne feriepenge, jf. ny ferielov til den oprettede fond 

eller vælger at forvalte midlerne selv. Forinden bestyrelsen skal træffe beslutning 

herom senest 31. august 2020, undersøger skolen, om der findes en alternativ 

finansieringsmulighed gennem Undervisningsministeriet. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender budgetforslaget og budgettet for 2020 og overslag for 

2021. Samtidig udtrykker bestyrelsen tillid til ledelsen og tilkendegiver, at det er 
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et krav og en nødvendighed, at regnskabet for 2020 ender i overskud. Ved nega-

tiv afvigelse i budgetforudsætningerne forventer bestyrelsen hurtige og konse-

kvente initiativer, herunder orientering og evt. indkaldelse til ekstraordinært 

møde, så et overskud i 2020 sikres. 

 

9.  Status på strategi 2018-2020 og proces for udarbejdelse af ny strategi 

a) Status på strategi 2018-2020 (se strategien her) 

Vigtigste milepæle i 2019 og særlige fokus og mål i 2020.  

 

b) Udarbejdelse af strategi 2021-2023 

Drøftelse af bestyrelsens tanker om proces for ny strategi i 2020 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for skolens strategi til efterretning og 

beslutter proces for udarbejdelse af strategi 2021–2023. 

 

Direktøren informerer om skolens strategiske resultater inden for de 5 strategi-

spor og fremlægger mål for 2020. 

 

Bestyrelsen roser skolens ledelse og medarbejderne for der strategiske arbejde 

og opnåede resultaster. 

 

Direktøren foreslår, at den kommende strategiperiode igen gøres treårig, idet en 

toårig periode giver mindre tid til implementering og vanskeliggøre kontinuitet.  

 

Direktøren fremlægger forslag en proces for ny strategi. Processen lægger sig op 

ad processen for udarbejdelsen af nuværende strategi, som havde en høj grad af 

medarbejderinvolvering, hvilket giver større følgeskab og medansvar. 

 

Bestyrelsen udtrykker, at den kommende strategi med fordel kan bygges ovenpå 

de fem nuværende strategispor. 

 

Skolens ledelse udarbejder på baggrund af bestyrelsens input en proces for udar-

bejdelse af ny strategi for perioden 2021-2023.  

  

MDR 

10. Udbudspolitik på AMU  

Skolens udbudspolitik på AMU gennemgås. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager skoles udbudspolitik på AMU-området  

 

Bilag 

Udbudspolitik 2020 

 

Direktøren gennemgår udkast til udbudspolitik for AMU. 

Bestyrelsen godkender politikken. 

 

Under behandling af punktet fremkommer enkelte bestyrtelsesmedlemmer endvi-

dere med følgende konkrete forslag til AMU-kursusudbud:  
 Kvalificering af ufaglærte (ferie)afløsere: dokumentation, hygiejne, medicin-

ordinering, førstehjælp m.v. 

 Plejefamilier 

MDR 

https://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/strategi-2018-2020/
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Endvidere forslås, at skolens ledelse overvejer at udsender pjecer i fysisk udgave 

til SOSU-TR’er og PAU-TR’er på de kommunale og regionale arbejdspladser, da 

disse vurderes at være vigtige interessenter i fht. efterspørgslen efter skolens 

AMU-kurser. Kurserne foreligger nuværende i en digital form. 

 

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2019 
a) Afvikling af bestyrelsesmøderne 

- dagsorden 

- gennemførelse af møderne 

- udsendte/udleverede materialer 

 

b) Information til bestyrelsen  

- er den relevant og rettidig? 

- bliver den kommenterer i tilstrækkelig grad? 

- er referaterne relevante og får de opsamlet de vigtigste pointer?    

 

c) Samarbejdet i bestyrelsen 

- kan alle komme til orde? 

- opleves der respekt for det enkelte bestyrelsesmedlem? 

 

d) Samarbejdet bestyrelse/daglig ledelse 

 

e) Ønsker til ændringer?    

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens arbejde og samarbejde i 2019 

 

Punktet udsættes til mødet i marts. 

 

Poul S. 

12. Drøftelse af indsatsområder i direktørens resultatlønskontrakt 2020 

Direktør Maria Dyhrberg præsenterer overvejelser og forslag til indsatsområder i 

resultatlønskontrakt 2020.  

 

Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til i samarbejde med skolens direk-

tør at færdiggøre resultatlønskontrakt for 2020. 

 

Bilag 

Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt 

 

Direktøren fremlægger et foreløbig udkast til en ny resultatlønskontrakt med 

vægt på følgende overskrifter. 

1. Økonomi og bæredygtig drift, 

2. Rekruttering og gennemførsel  

3. Læringsmiljøer som understøtter fremtidens behov og krav,  

4. En stærkere og tydeligere kompetencepartner på VEU-området 

5. Ny formuleret strategi 2023 

 

Bestyrelsen godkender indstillingen. Formandsskabet færdiggør i samarbejde 

med direktøren resultatlønskontrakten som endeligt godkendes på bestyrelses-

møde i marts 2020. 

MDR 

 Direktørens orientering  
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13. Væsentlige begivenheder 

 Ny ledelsesorganisering  

 Afslutning af regionalt simulationsprojekt  

 Deltagelse i Science II-projekt 

 Anmodning om aktindsigt i skolens ETU og MTU-målinger (bilag vedlagt) 

Bilag 

Anmodning om aktindsigt 

Ad. 1 Bestyrelsen orienteres om ny ledelsesorganisering begrundet i opsigelse af 

en chef. 

Ad. 2 Orientering om at det regionale simulationsprojekt som skolen har været 

end el af og projektejer på gennem de sidste 3 år er afsluttet med en konference 

i november 

Ad. 3 Skolen er blevet partner i et projekt finansieret af socialfonden. Projektet 

er i samarbejde med de jyske SOSU-skoler. SOSU Nord er tovholder. Formålet 

med projektet er opkvalificering af STEM-uddannelserne, det naturfaglige på vo-

res uddannelser. Der er bevilliget ca. 13 mio. kr.  

Ad. 4 Skolen har modtaget en anmodning om aktindsigt i skolens elevtrivsels og 

medarbejdertrivselsundersøgelser. Bestyrelsen er orienteret i vedlagte notat. 

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.  

Samtidig besluttes, at bestyrelsen tilsendes det materiale, der er blevet udleveret 

i forbindelse med anmodning om aktindsigt i skolens ETU og MTU-målinger. 

MDR 

14. Nyt fra undervisningsministeriet 

1. Status på nyt elevadministrativt system Uddata+ 

2. Kvote udmeldt på GF2, pædagogisk assistent 

3. Nyt vejledende takstkatalog for erhvervsskolers undervisning af grund-

skoleelever i valgfag 

4. Udkast til BEK. om grundfag og grundforløb + er udsendt. 

 

Ad. 1 Det nye elevadministrative system er udfordret på udvikling. Foreløbig er 

udmeldt marts som dato. Men den kan trække længere. 

 

Ad. 2 Der er udmeldt kvote på 31 pladser til 2020. Det er en reduktion på 1 elev. 

Reduktionen skyldes at der skal afgives elever til at Bornholm kan starte et hold 

 

Ad. 3 Der er kommet et takstkatalog for samarbejde med folkeskoler om valgfag. 

Skolen arbejder pt. på at få flere aftaler end fremlagt på sidste bestyrelsesmøde 

 

Ad 4 Der er kommet udkast til bekendtgørelse til GF+.  

Forløbet retter sig mod en målgruppe af elever med sproglige udfordringer, uaf-

klarede elever og elever, der af forskellige årsager vil have vanskeligt ved at 

opnå tilstrækkelig kompetence til at kunne bestå overgangskravene fra GF 2 til 

hovedforløb på 20 uger. 

 

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.  

 

MDR 

https://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/
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 Afsluttende punkter  

15. Eventuelt 

 

Det aftales, at det fremadrettet vil fremgå eksplicit af orienteringsskrivelser sendt 

til bestyrelsen, såfremt bestyrelsen/det enkelte bestyrelsesmedlem anmodes om 

at melde tilbage til skolen eller foretage anden aktiv handling på baggrund af den 

pågældende orientering.     

 

 

16.  Evaluering af mødet 

Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavs-

hedspligt / ikke skal offentliggøres. 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med mødet og vedtager, at der ikke er oplys-

ninger i dagsorden/referat, som er fortrolige. 

Det udleverede materiale i fbm. anmodning om aktindsigt i skolens ETU og MTU-

målinger, der vil blive fremsendt til bestyrelsen, jf. pkt. 13, er fortroligt.      

 

17.  Punkter til næste bestyrelsesmøde 

a) Presse og kommunikationsstrategi 

b) Opfølgning på skolens arbejde med CSR og verdensmålene 

c) Regnskab 2019 

d) Projektstrategi 

e) Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2019 

 

18. Glædelig jul 

Vi nyder en let juleanretning og ønsker hinanden glædelig jul. 

 

 

Referatet godkendes: 

 

 

Poul Søe Jeppesen  Inge Revsbæk Rasmussen  

formand   næstformand  

 

 

Hanne Nielsen   Karin Mathiesen  

 

 

Helle Dahl Skøtt  Helle Thomsen 

 

 

Marianne Carøe  Eva Bonke Damsgaard 
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Anette Degn Larsen  Gitte Riisgaard Sørensen 

 

 

 


