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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 16. juni 2020 kl. 12.30-13.30 

Afbud: Hanne Nielsen og Marianne Carøe 

1.  Formalia 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

2. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 24. marts 2020   

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsorden samt referat fra bestyrelsesmødet 

den 24. marts 2020.  

Bilag 

1A Referat fra bestyrelsesmødet 24. marts 2020 

Dagsorden godkendes. Ligeledes godkendes referat fra ordinært møde den 24. marts 

2020.  

 

Poul 

S. 

 Orienteringspunkter  

2. Økonomistatus -  

Regnskab 1. kvartal 2020, estimat og forslag om budgetjusteringer  

 Aktuel status på skolens økonomi og fremlæggelse af kvartalsregnskab 

 Forslag til budgetjusteringer i budget 2020  

Indstilling  

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2020. 

 Bestyrelsen godkender budgetjusteringer for 2020 

Bilag 

2A Aktivitetsoversigt 1. kvartal 2020 og forventet aktivitet for hele året  

2B Regnskab 1. kvartal 2020 og estimat 

2C Økonomistatus inkl. forslag til budgetjusteringer i budget 2020 

 

Aktivitet 

Aktivitet i 1. kvartal 2020 

Den samlede aktivitet i 1. kvartal udgør 130,7 årselever, hvilket er 17,5 årselever mere 

end budgetteret for perioden. Den større aktivitet skyldes hovedsagelig et større optag 

på GF2 SOSU end budgetteret, samtidig med at frafaldet ligger lavere end beregnet. 

Forventet aktivitet i 2020 

Under den fysiske lukning af skolen, hvor vi har kørt med digital undervisning, har elev-

frafald været stort set ikke-eksisterende. Endvidere ligger optaget af elever på GF2 

SOSU i både januar og maj, samt optaget af elever på SSH i april, væsentligt højere end 

budgetteret. Omvendt ligger optaget af elever på SSA i april lavere end forventet. Der er 

ingen aktivitet på AMU under coronalukningen. Der er iværksat en statslig kompensati-

onsordning på AMU for at afbøde de økonomiske konsekvenser af den manglende aktivi-

tet. Samlet forventes en aktivitet på 542 ÅE, hvilket vil være 39 ÅE mere end budgette-

ret (fordelt på ordinær: +40,7 og AMU -1,7). 

JST 
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Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed omkring de aktivitetsmæssige konsekven-

ser af corona for både den ordinære aktivitet og for aktivitet på AMU.   

Når vi ser frem mod år 2021 forventes et reduceret optag på SSA grundet udfordringer 

med at få indgået et tilstrækkelig antal uddannelsesaftaler. Skolen er i dialog med kom-

munerne om det reducerede optag, og om vi kan lave nogle fælles indsatser. 

Økonomi 

Regnskab for 1. kvartal  

Regnskabet for 1. kvartal udviser et overskud på 0,09 mio. kr., hvilket udgør et over-

skud på 0,8 mio. kr. for perioden i forhold til budgetteret.  

Overskuddet stammer altovervejende fra den øgede ordinære aktivitet, jævnfør beskri-

velse ovenfor. 1. kvartals merforbrug på engangsudgifter til løn modsvares af tilsvarende 

besparelse på andre driftsomkostninger. 

I forbindelse med, at den nye ordning med praktikpladspræmie for hovedforløb (inden 

for vores uddannelsesområde) er trådt i kraft pr. 1. januar 2020, er der i 1. kvartal alene 

udløst præmie for 7 elever. Dette skyldes en periodiseringsforskydning mellem ordnin-

gens start 1. januar. Det betyder en reduktion i år på ca. en fjerdedel i forhold til den 

budgetterede indtægt herfor på samlet 0,288 mio. kr. 

Estimat 2020 

Estimatet i år er præget af ekstra stor usikkerhed, da de økonomiske konsekvenser af 

coronalukningen af skolen er nye ukendte faktorer. Dette gælder såvel de aktivitetsmæs-

sige konsekvenser med tilhørende indtægter, såvel som det gælder udgifterne.  

På indtægtssiden har vi for de kommende optag på hovedforløbene justeret estimatet 

med de aktuelt kendte tal for optagne elever, mens indtægter fra kommende optag på 

GF2 SOSU estimeres som hidtil. De samlede indtægter fra den ordinære aktivitet forven-

tes at blive 2,7 mio. kr. større end budgetteret, mens indtægter fra AMU omvendt for-

ventes at blive 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Indtægter fra projekter opjusteres i estimatet til næsten det dobbelte, samlet 1,2 mio. 

kr., på baggrund af revideret gennemgang.  

Skolens indtægter forventes samlet at udgøre ca. 54,7 mio. kr., hvilket vil være 3 mio. 

kr. større end budgetteret. 

På omkostningssiden har skolen haft både besparelser og merudgifter som følge coro-

nalukningen. Den samlede konsekvens vil blive opgjort, når grundlaget herfor foreligger i 

efteråret. 

Lønudgifter estimeres til ca. 0,1 mio. højere end budgetteret, mens andre driftsomkost-

ninger omvendt estimeres til knap 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. De samlede om-

kostninger forventes at blive ca. 49,1 mio. kr., hvilket vil være knap 0,4 mindre end 

budgetteret. 

Samlet set forventes et overskud på ca. 5,5 mio. kr., hvilket vil være ca. 3,4 mio. kr. 

større end budgetteret.  

Forslåede budgettilpasninger 

Det er indstillet til bestyrelsen, at budget 2020 opjusteres med henblik på finansiering af 

følgende poster; 
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• Indkøb af nye mobiltelefoner til alle ansatte. Tilpasning til aktuelt funktionalitet, tek-

nologi og sikkerhedsniveau 

• Energirenovering, evt. yderligere solceller.  

• Renovering og evt. reparation af bygninger. Beløb kvalificeres ved ekstern bistand.) 

• Udskiftning af gammelt udstyr i køkken (ovne, opvasker, røremaskine m.v). Under-

støtter skolen som verdensmålsskole ved mindre brug af strøm og rengøringskemi-

kalier. 

• Fremrykning af investering i bygningsvedligehold 

• Strategiinternat for hele skolen samt ledelsesudviklingsforløb.  

Beslutning 

Bestyrelsen godkender 1. kvartals regnskab og udtrykker stor tilfredshed med, at første 

kvartal udviser et overskud. Overskuddet er hovedsageligt baseret på stigende elevakti-

vitet, samt omkostningsmæssig tilbageholdenhed. Ligeledes glæder det bestyrelsen, at 

der estimeres et overskud væsentligt større end budgetteret, ikke mindst set i lyset af 

det særdeles utilfredsstillende resultat i 2019. Samtidig udtrykker bestyrelsen ros til så-

vel den daglige ledelse som skolens medarbejdere for det udviste resultat. 

Bestyrelsen godkender en budgetjustering, således at der nu samlet budgetteres med et 

overskud på 4 mio. kr. i 2020. Endvidere godkendes, at den daglige ledelse disponerer 

frie midler, ud over overskuddet på 4 mio. kr., på de indstillede udgiftsposter ud fra en 

vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling. Bestyrelsen prioriterer i denne sam-

menhæng det indstillede strategiinternat for personalet og ledelsesudviklingsforløb højt. 

3. Orientering om uddannelserne og organisation 

 

a) Genåbning af skolen 

Direktøren orienterer om status på genåbningen samt tanker om lærings- og  

erfaringsopsamling. 

 

Såvel nedlukning og genåbning af skolen har været præget af mange løbende tilpasnin-

ger. 

Skolen er aktuelt genåbnet for alle elever. Undervisningsformen er stadig underlagt lov-

givningen omkring nødundervisning, men skolen har leveret alle planlagte undervis-

ningstimer trods nedlukningen.  

Vi opsamler erfaringer fra lukningsperioden med henblik på læring, der kan anvendes 

fremadrettet. Fjernundervisning er blevet implementeret og vi har erfaret, at denne un-

dervisningskanal er blevet taget godt imod blandt både elever og undervisere. Erfaringer 

med forskellige mødestrukturer og –fora fra nedlukningsperioden er noget af den læring 

som vi vil arbejde videre med ved forskellige prøvehandlinger. 

Endvidere har skolen oplevet, at frafald blandt elever har været stort set ikke-eksiste-

rende og der har ligeledes ikke været sygefravær blandt ansatte i nedlukningsperioden. 

Årsagerne til det er vi som skole undersøgende overfor. 

Bestyrelsen kvitterer for den store indsats som skolens daglige ledelse og ansatte har 

lagt i at få det hele til at fungere under udfordrende vilkår. Ligeledes opfordrer bestyrel-

sen til at følge op på de gjorte erfaringer fra nedlukningsperioden og således evaluere 

potentialet for at tilpasse skolens drift og ydelser fremadrettet. 

MDR 
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b) Ny ledelsesorganisering gældende fra 1. august 202 

På baggrund af beslutningen i maj måned om at samle uddannelserne under én Uddan-

nelseschef, oprettes 3 nye uddannelseslederstillinger til at varetage den daglige ledelse.  

Målet er at styrke og understøtte den tætte pædagogiske ledelse gennem nærved-le-

delse, som der fortsat vurderes at være brug for. 

Ledelsesstrukturen er ændret i forbindelse med, at en Uddannelseschef har fået nyt job. 

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. 

c) Nyt ledelsesgrundlag 

Ledelsen har gennem det sidste halve år arbejdet med at udarbejde et nyt ledelses-

grundlag. Formålet med ledelsesgrundlaget er at sikre, at ledere, medarbejdere og sam-

arbejdspartnere oplever, at lederne på skolen har en fælles forståelse af, hvordan vi ar-

bejder med at skabe helhedsorienterede løsninger af høj faglig kvalitet, hvor vi samtidig 

udvikler medarbejderne og organisationen. 

 

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og kvitterer for arbejdet. 

  Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 Tilsyn med direktørens resultatkontrakter 2018 og 2019 

 

Formanden orienterer omkring udtagelse af resultatlønskontrakt til eftersyn, hvilket ikke 

er usædvanlig. Endvidere forklarer formanden proceduren for sådanne tilsyn. Endelig op-

lyser formanden, at revisor har dokumenteret, at skolens praksis for området følger god 

og gængs praksis. 

    

Poul 

S. 

 Beslutnings- og drøftelsespunkter  

5.  Skolens kvalitetsresultater 2019 

 

a) VIS KVALITET 2019  

Udviklingschef René præsenterede de overvejelser og indsatser, som VIS KVALITET giver 

anledning til. 

 

Skolen har tidligere oplevet en nedgang i resultaterne vedrørende kvaliteten i skolens 

gennemførte AMU-kurser. På denne baggrund har skolen fulgt op og handlet på resulta-

terne. Blandt andet viste det sig, at en del svar ikke relaterede sig til læringsmålene, 

men til andre parametre. Skolen har endvidere tilknyttet en konsulent til udvikling af 

kursusaktiviteten. 

Skolen har kunnet konstatere, at det er lykkedes at vende udvikling og opnå stigning i 

den målte kvalitet ved kvartalsvise opfølgninger i 2019.      

b) Elevtilfredshedsundersøgelse 2019 (ETU) 

Direktør Maria Dyhrberg præsenterede de overvejelser og indsatser, som elevtrivselsun-

dersøgelsen giver anledning til. 

 

Generelt viser undersøgelsen, at vi har både tilfredse og motiverede elever, der samtidig 

har selvtilliden til at lade sig udfordre fagligt. Endvidere oplever eleverne tilfredshed med 

praktikken.  

Skolen arbejder videre med at styrke den pædagogiske ledelse for at skabe optimale læ-

ringsmiljøer, og undervisningen søges løbende udviklet, således at eleverne opnår det 
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højest mulige faglige niveau. Ligeledes arbejdes der fortløbende med at sikre god sam-

menhæng mellem skoleforløb og praktik. 

Endvidere drøfter bestyrelsen vigtigheden af de fysiske rammer for skolens læringsmiljø 

og sociale miljø, om end eleverne ikke nødvendigvis altid selv angiver denne parameter 

som vigtig. 

 

c) Virksomhedstilfredsundersøgelse 2019 (VTU)  

 

Maria Dyhrberg præsenterede de overvejelser og indsatser, som Virksomhedstilfreds-

hedsundersøgelsen giver anledning til. 

 

Generelt får skolen gode tilbagemeldinger fra de samarbejdende praktiksteder og til-

fredsheden ligger over landsgennemsnittet. Endvidere har skolen fået stor ros fra samar-

bejdspartnere i forbindelse håndteringen diverse forhold under coronalukningen. 

Som led i skolens strategi arbejdes der målrettet med at skabe gode partnerskaber.  

 

d) Skolens selvevaluering 2019 

Skolens selvevaluering 2019 er udført i perioden februar-marts 2020. 

 

Fokus for selvevaluering har været skolens simulationsundervisning.  

 

Der har det sidste år været arbejdet målrettet med at implementere den høj- 

teknologiske simulationsundervisning på skolen. 

Evalueringen er publiceret på skolens hjemmeside 

 

De overordnede fokusområder for interviewene var: 

a. Simulationsundervisning som læringsform 

b. Elevernes læringsudbytte 

c. Strukturering og organisering af simulationsundervisning på Randers Social- 

og Sundhedsskole 

 

Konklusion 

 Simulationsundervisningen vurderes at være rigtig meningsfuld set fra såvel et elev- 

som et underviser- og chefperspektiv. 

 Baseret på selvevalueringsresultaterne fremstår der et behov for at vi som skole ud-

arbejder en strategi for arbejdet med simulationsundervisningen, som understøtter 

den struktur, vi gerne vil have ind på de forskellige uddannelsesretninger. 

 Med omdrejningspunkt i ovenstående er der udarbejdet handleplaner for det videre 

arbejde frem mod udarbejdelsen af en simulationsstrategi.  

 

Der vil blandt andet blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med im-

plementeringen af de erfaringer, og den viden, vi har fået ved det 3-årige simulati-

onsprojekt vi afsluttede ultimo 2019.  

 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne om skolens kvalitetsresultater til ef-

terretning. 

https://sosuranders.dk/media/3227/selvevaluering-2019-simulationsundervisning-paa-randers-social-og-sun.pdf
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Beslutning 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed og anerkendelse i forhold til de opnåede resultater og 

roser skolens indsats i arbejdet med kvalitet.    

6.  Skolens standardvedtægter  

Skolens nuværende vedtægter er fra 2015 og underskrevet af den daværende besty-

relse. Standardvedtægterne bør opdateres. 

 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver de opdaterede vedtægter. 

Bilag 

6A Skolens standardvedtægter 

 

Beslutning  

De opdaterede vedtægter godkendes. 

 

 

7. Strategi for projekter på Randers Social- og Sundhedsskole  

Bestyrelsen besluttede på møde i september 2019, at man ønskede en fremlæggelse af 

skolens strategi for ansøgning af projekter, som understøtter skolens kerneopgave - un-

dervisning - og som også understøtter skolens økonomi.  

 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om skolens projektstrategi til efterretning.  

Bilag  

7A Strategi for projekter 

Vi har fået sat skolen på dagsorden på det digitale område. Vi er blevet kendte for at 

være dem, der har styr på projekter (aktuelt deltager vi i 19 projekter). 

Skolen oplever, at der er stor interesse for at bruge os som samarbejdspartner og vi får 

henvendelser fra virksomheder, der ønsker at arbejde sammen med os. 

Vi forsøger, at kommercialisere vores innovation, således at den kan omsættes til ind-

tægtsdækket virksomhed. 

Skolens projektvirksomhed er vokset hurtigt og vi arbejder med at blive endnu mere 

trænede og professionaliserede og i at tænke tværgående og helhedsorienteret i såvel 

udvikling som implementering af projekter. Skolens tilgang til projekter og innovation er 

at være åbne omkring vidensdeling. 

Beslutning 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med orientering og status, og opfordrer til tværgående 

at udnytte hinandens ressourcer forskellige skoler i mellem.  

 

8.  Evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsens arbejde og samarbejde  

Der udtrykkes generel tilfredshed med bestyrelsens arbejde og samarbejde. Der ønskes, 

at samarbejdet fremadrettet skal foregå på uændrede vilkår. Der udtrykkes endvidere 

Poul 

S. 
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anerkendelse af den måde formanden styrer møderne på og lader forskellige synspunk-

ter blive fremført, inden der evt. træffes beslutning. 

 Direktørens orientering, vedlægges skriftligt til orientering  

9. Væsentlige begivenheder 

a) Etablering af forskningssamarbejde med AAU 

b) Status på indgåede uddannelsesaftaler 2020 ift. dimensioneringsaftalen 

c) Tematisk tilsyn med minimumstimetal for lærerstyret undervisning på  

    erhvervsuddannelsernes grundforløb 

d) Verdensmålsskole 

e) PA-kampagne og dimensioneringsaftale 

f) Grundforløb 1 i Grenå i nyt samarbejde 

 

Bilag 

9A Skriftligt notat om væsentlige begivenheder på skolen til bestyrelsens orientering. 

Direktøren henviste til det udsendte notat, hvori følgende begivenheder fremgår. 

Ad a) Skolen har sammen med SOSU Østjylland taget initiativ til et formaliseret partner-

skab med Aalborg Universitet. Formålet med partnerskab for SOSU-uddannelsesforsk-

ning er at udvikle social- og sundhedsuddannelserne som forskningsfelt og uddannelses-

politisk fokusområde og at skabe forskningsmæssig opmærksomhed på de mange aspek-

ter af læring og uddannelse, der er relevante at studere i SOSU-uddannelsernes praksis. 

Ad b) For SSA er der indgået samlet 110 uddannelsesaftaler, hvor dimensioneringen er 

107. For SSH er der efter 2 ud af i alt 3 optag indgået samlet 112 aftaler, hvor dimensio-

neringen er 208. Skolen er i dialog med kommunerne.   

Ad c) Skolen modtog d. 3. juni et påbud fra Undervisningsministeriet. STUK har fulgt op 

på sidste års tilsyn med kravet om 26 timers lærerstyret undervisning i gennemsnit pr. 

uge målt pr. elev på grundforløbsholdene. Vi må desværre konstatere, at vi endnu ikke 

er i mål. 

Vi går nu i gang med at lave en ny analyse og handlingsplan med henblik på at få tilpas-

set timetallet, så vi overholder vores timetal fremadrettet. 

Ad d) Som tidligere meddelt, er skolen blevet en del af UNESCO´s verdensmålsskole-

familie. Vi er den første SOSU-skole i landet, som bliver det. Det vil vi udnytte i rekrutte-

ringsøjemed. 

Ad e) I uge 23 skulle kommunerne indmelde deres behov for pædagogiske assistenter til 

KKR. I bestræbelserne på at få kommunerne til et øge antallet af de meget få uddannel-

sespladser, arrangerede vi i samarbejde med de øvrige udbydere af uddannelsen i Re-

gion MIDT en mediekampagne, som resulterede i to debatindlæg. Bestræbelserne har re-

sulteret i flere uddannelsespladser i Randers kommune i indeværende år og der er etab-

leret en positiv dialog med Norddjurs kommune. 

Ad f) I et forsøg på at fastholde GF1 som et forholdsvist rentabelt og pædagogisk for-

svarligt uddannelsestilbud i Grenå og derved bevare en fødekilde ind til uddannelserne, 

har vi indledt et alternativt samarbejde med Viden Djurs, hvor de står for at levere un-

dervisning i grundfagene (svt. 2/5), mens vi selv står for erhvervsfagene (3/5). 

MDR 

10. 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

MDR 
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a) Rapport fra Task force om rekruttering til SOSU 

b) Ny trepartsaftale 

Bilag 

10A Skriftligt notat om nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet til bestyrelsens orien-

tering. 

Direktøren henviser til det udsendte notat. Bestyrelsen har ingen bemærkninger. 

 Afsluttende punkter  

11. Eventuelt 

Ingen punkter. 

 

12.  Evaluering af mødet 

Herunder beslutning om hvorvidt dele af dagsorden/referat er omfattet af tavshedspligt / 

ikke skal offentliggøres. 

Referatet kan offentliggøres. 

 

13.  Punkter til næste bestyrelsesmøde - 15. september 2020  

 Halvårsregnskab (jf. årshjulet) 

 Evt. budgetjusteringer (jf. årshjulet) 

Punkterne sættes på dagsorden til næste møde. 

 

 

 


