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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. juni 2022, kl. 12.30-13.30 
 

Mødedeltagere - bestyrelsen på Randers Social- og Sundhedsskole 

Poul Søe Jeppesen, formand 

Lotte Helbo Kristiansen, FOA, næstformand 

Bia Ndamukunda, Randers Kommune 

Else Søjmark, Region Midt 

Kirstine Kahr Kvorning, Syddjurs Kommune 

Stinne Thorsen Kvorning, Norddjurs Kommune 

Anna Marie Schnell, elevrepræsentant 

Ena Grønbech Kjær, elevrepræsentant 

Anette Degn Larsen, medarbejderrepræsentant 

Christian Vrist Holm, medarbejderrepræsentant 

Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør 

John Strøm, økonomi- og administrationschef 

 

Afbud: Thomas Krarup (Randers Kommune, selvsupplerende), Kirsten Holmgaard (selvsupplerende) 

 

Referent: Morten Lundholm 

12.30 1. Formalia 

 

1.1 Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer  

1.2 Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

1.3 Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj 2022 

1.4 Godkendelse og underskrivelse af forretningsorden for bestyrelsen 

 
Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden samt referat fra bestyrelses- 

mødet den 2. maj 2022. Det indstilles også til, at bestyrelsen godkender forretnings-

ordenen. 

Bilag 

1.1 Referat 

1.2 Forretningsorden for bestyrelsen 

 

Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt, og det samme gjorde refe-

ratet fra det konstituerende bestyrelsesmøde samt forretningsordenen for bestyrel-

sen. 

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde og forretningsordenen for bestyrel-

sen underskrives digitalt. Det samme vil fremtidige referater blive.  

PSJ 
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12.40 Orienteringspunkter  

12.40 2. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

• Bestyrelseskursus for medlemmer af erhvervsskolernes bestyrelser 

 

Formanden orienterede om og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i 

bestyrelseskursus udbudt af DEG i september 2022. Bestyrelseskurser for bestyrel-

sesmedlemmer ved en erhvervsskole: Bestyrelseskursus for bestyrelsesmedlemmer 

trin 1 | Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (deg.dk) 

Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at have gennemført en bestyrelsesuddannelse 

inden for de første 12 måneder af deres funktionsperiode, hvis ikke man allerede har 

en bestyrelsesuddannelse. 

Formanden orienterede om, at der planlægges en kommende bestyrelsestur til Kø-

benhavn, hvor bestyrelsen blandt andet vil besøge Børne- og Undervisningsministe-

riet samt styrelserne (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og 

Læring). 

 

PSJ/alle 

12.45 3. Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Der er kommet nye bekendtgørelser for begge SOSU-hovedforløb, og for grundforløb 

2 til alle uddannelser. 

Ændringerne er begrundet i 2 evalueringer fra 2021, hhv. for opbygning af grundfor-

løbene, og evalueringen af de 2 SOSU-uddannelser. Endvidere har det sidste års tids 

sager fra plejesektoren sat et aftryk på målene for SOSU-uddannelserne. 

Bekendtgørelserne træder i kraft d. 1. august, men hold som starter efter d. 1. juni 

vil blive justeret ind til at følge den nye bekendtgørelse og deraf følgende uddannel-

sesordninger. 

 

Ændringerne vurderes at understøtte en bedre sammenhæng mellem og i uddannel-

serne, samt at det øgede fokus på refleksion, kommunikation og relationsarbejde vil 

styrke elevernes samlede professionelle faglighed. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Direktøren orienterede bestyrelsen om de nye bekendtgørelser og præsenterede be-

styrelsen for FEVUs (Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser) pejle-

mærker til de nye uddannelsesordninger, som udmunder af de nye bekendtgørelser. 

 

Skolen skal indgive høringssvar til FEVU omkring hvorvidt de nye uddannelsesordnin-

ger forventes at blive dyrere at realisere end de foregående ordninger. Det regnes 

der på lige nu. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

MDR 

https://deg.dk/arrangementer/bestyrelseskursus-for-bestyrelsesmedlemmer-trin-1
https://deg.dk/arrangementer/bestyrelseskursus-for-bestyrelsesmedlemmer-trin-1
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12.50 4. Status på tilsyn 

a. Afslutning på det prædiktive tilsyn  

Skolen har d. 23. maj 2022 modtaget et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet hvoraf det fremgår, at styrelsen har valgt at afslutte det prædiktive eftersyn. Be-

grundelsen herfor lyder, at styrelsen på baggrund af det indsendte årsregnskab for 

2021 har kunnet konstatere, at den positive udvikling i skolens økonomi fra 2020 er 

fortsat i 2021.  

Bilag 

4.1 Afslutning på prædiktivt eftersyn 2020 

 

b. 2. status i det tematiske tilsyn med minimumstimetallet. 

 

Skolen har d. 30. maj 2022 modtaget partshøring fra Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet (STUK) omkring tematisk tilsyn med minimumstimetallet på grundforløbene, 

hvilket indebærer skolen skal sikre  

• at den enkelte elev på grundforløbet skal have modtaget minimum 26 klokke-

timer om ugen i gennemsnit, når de opnår kvalifikation til hovedforløbet.  

• at skolens registreringer i Datavarehuset afspejler elevens faktiske antal til-

budte timer. 

 

Det er STUKs foreløbige samlede vurdering ud fra den foreliggende opgørelse af time-

tallet for elever, der har påbegyndt undervisningen på grundforløbet i perioden fra d. 

1. januar 2021 til d. 31. december 2021 og har opnået kvalifikation til hovedforløbet i 

samme periode, ikke fuldt ud har overholdt § 19.  

 

Opgørelsen viser, at skolen ikke fuldt ud har levet op til minimumstimetallet for 3 ele-

ver, der samlet mangler at få 54 timers lærerstyret undervisning. Det er STUKs fore-

løbige samlede vurdering, at den manglende opfyldelse af timetalskravet ved 2. sta-

tusopgørelse, herunder de akkumulerede timer fra 1. statusopgørelse, ikke giver an-

ledning til yderligere sagsskridt i forhold til det udbetalte undervisningstilskud for de 

manglende undervisningstimer i forbindelse med 1. og 2. statusopgørelse. 

 

Skolen har kvitteret for opgørelsen og taget vurderingen til efterretning. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

4.2 Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. partshøring 

4.3 Høringssvar fra d. 1. juni til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Direktøren orienterede bestyrelsen om afslutningen på det prædiktive tilsyn samt om 

status i det tematiske tilsyn med minimumstimetallet. 

 

Bestyrelsen tog begge orienteringspunkter til efterretning. 

 

 

MDR 



Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2022 

REFERAT 
  
 

 

 
4 

12.55 Beslutnings- og drøftelsespunkter  

12.55 5.  Økonomistatus  

 

Regnskab 1. halvår 2022, estimat og forslag om budgetjusteringer  

• Aktuel status på skolens økonomi og fremlæggelse af kvartalsregnskab 

• Forslag til budgetjusteringer i budget 2022  

Indstilling  

Det indstilles, at: 

• bestyrelsen godkender regnskabet for jan-apr 2022 

• bestyrelsen godkender revidering af budget for 2022 

Bilag 

5.1 Notat - Forventet regnskab 2022 samt indstilling vedr. revidering af budget  

5.2 Elevaktivitet – Status for januar - april og forventet aktivitet for hele året 2022  

5.3 Økonomi – Regnskab januar – april og forventet regnskab 2022. 

 

 

Perioderegnskab jan-apr 2022 

Samlet set udviser aktivitetsopgørelsen for januar-april 2022, at der har været ca. 

175 årselever (ÅE). Økonomisk udvises for regnskabsperioden januar-april et over-

skud på ca. 1,8 mio. kr.  

  

Forventet regnskab 2022 

Skolens aktivitetsniveau i år 2022 forventes samlet set at blive ca. 38 årselever min-

dre end budgetteret, hvilket vil være lavere end aktivitetsniveauet i år 2021 (540 

ÅE), men højere end niveauet i år 2020 (520 ÅE). 

 

Samlet set forventes indtægtsgrundlaget for 2022 at svare til det budgetterede, mens 

det samlede udgiftsniveau forventes at være 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. 

 

Der gøres opmærksom på, at den aktivitetsmæssige effekt af tidligere tiltag i finans-

loven og trepartsforhandlinger medfører usikkerhed, f.eks. i forhold til ændringer i 

mønsteret i elevoptaget grundet løn til GF2-elever over 25 år. 

 

Budgetjustering 

Ledelsens indstilling til bestyrelsen er, at budgettet for år 2022 justeres fra tidligere 

et overskud på samlet ca. 1. mio. kr. til i stedet at udgøre et overskud på samlet ca. 

2,5 mio. kr.  

 

I det justerede budget vil der forventelig være midler til at afholde udgifter til inve-

steringer i læringsmiljø, bæredygtighed, drift og bygninger og personalemæssige fo-

kusområder til glæde for alle interessenter. 

 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte perioderegnskabet for januar-april 2022 samt revideringen af 

budgettet for 2022. 

 

 

 

JST 
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13.10 6. COWI-undersøgelse, behov for velfærdsuddannede i Region Midt 

Vedlagte rapport udarbejdet af COWI er netop sendt ud til det politiske system i KKR 
og Region Midt. Det er KKR/Regionen, der har bestilt rapporten, og vi som direktører 

på SOSU-skolerne i Region Midt har alle været med i styregruppen. Rapporten danner 
grundlag for vurdering af behov for velfærdsuddannede i Region Midt i de kommende 
år, og er således central for de politiske beslutninger om indsatser i de kommende år. 
 
Som direktører er vi ikke på nogen måde enige i rapportens konklusioner. Vi oplever 
grundlæggende ikke, at de afspejler det billede, som vi oplever sektoren står i. 

 
De uddybede rapporter vurderer vi er anvendelige, hvad angår SSH og til dels SSA. 
De har taget vores synspunkter med her, men i den forkortede rapportoversigt har 
man fulgt ”opskriften” for alle faggrupper, og så er de nye udviklingstendenser i for-
hold til de institutionelle rammer ikke ordentligt belyst. Det sker så (til dels) i den 

lange udgave. 
 

Hvad angår pædagogisk assistent, kan vi konstatere, at vores oplevelse af tendenser 
omkring øget opmærksomhed på nedbringelse af antallet af ufaglærte i daginstitutio-
ner, samt den pædagogiske assistents stigende ansættelser ind i den specialiserede 
sektor, samt til dels sundhedssektoren ikke er taget med eller afspejlet i rapporten. 
Der er en meget stærk tendens, som skal tages højde for. Det nævnes heller ikke i 
den korte udgave, hvilket giver et totalt misvisende billede. 
 

Direktørkredsen er blevet enige om at udarbejde en samlet svarskrivelse, hvor vi ud-
dyber vores uenighed med rapportens konklusioner og fremsende den til relevante 
samarbejdspartnere. 
 

Indstilling 

Drøftelse af bestyrelsens mening og vurdering fra deres perspektiv og positioner om 

rapportens konklusioner. 

 

Bilag 

6.1 Hovedrapport – Behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region 2022-

2032 

 

Direktøren orienterede bestyrelsen om rapportens konklusioner, heriblandt de konklu-

sioner som skolen ikke kunne nikke genkendende til.   

 

Bestyrelsen drøftede punktet og tog direktørens orientering til efterretning  

 

MDR 

13.25 Afsluttende punkter  

 7. Eventuelt 

Formanden foreslog muligheden for at afholde kommende bestyrelsesmøder som 

morgenmøder. Det blev aftalt, at skolen udsender en Doodle til bestyrelsesmedlem-

merne, hvori bestyrelsesmedlemmerne kan tilkendegive, om de har mulighed for at 

afholde de kommende bestyrelsesmøder som morgenmøder 
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 8. Evaluering af mødet 

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

pligt / ikke skal offentliggøres. 

Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til mødet. 

 

Referatet er ikke omfattet af tavshedspligt og kan derfor offentliggøres. 

 

 9. Punkter til næste bestyrelsesmøde - 12. september 2022 

Årshjul: 

• Halvårsregnskab  

• Evt. budgetjusteringer  

• Justeringer i personalepolitik 

• Årsrapport GDPR 

Formanden orienterede bestyrelsen om dagsordenspunkter til næste bestyrelses-

møde. 

 

 

 

 

 

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen: 

 

 


