Skive-Viborg HF & VUC
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. november 2018

Til stede: Peter Møller Pedersen, Mads Holm Christensen, Claus Kjeldsen, Grethe Kirkeby Poulsen, Cirsten
Justesen, Kai O. Andersen, Kamilla Brøndum, Jessica Anqcheli Christensen, Kent West Kristensen og Erling
Hansen.
Afbud: Henning Poulsen
Formand Peter Møller Pedersen åbnede mødet og velkommen til kursistrepræsentant Jessica Anqcheli
Christensen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt og underskreven.
3. Informationer
Kent West Kristensen informerede om følgende forhold:
o

Ny kursistrådsrepræsentant i bestyrelsen
Formand for kursistrådet i Viborg, Jessica Anqcheli Christensen, er ny kursistrepræsentant i
bestyrelsen.

o

Ansøgning om HF2 på Bjerringbro Gymnasium i et samarbejde med Viborg Gymnasium og
HF
Siden sidst har Regionsrådet har godkendt ansøgningen fra Bjerringbro Gymnasium om i
samarbejde med Viborg Gymnasium og HF at kunne udbyde 1 eller 2 klasser i Bjerringbro i
en forsøgsperiode på tre år. Ansøgning med høringssvar og regionsrådets godkendelse
ligger nu til ministeren, som tager den endelige beslutning. Der er endnuu ikke taget nogen
endelig beslutning.

o

Forhandlinger om EUD-reform og betydning for VUC’erne
Forhandlingerne om EUD-reformen pågår stadig. Danske HF&VUC arbejder på at skabe
bevidsthed blandt politikere og embedsmænd om konsekvenser af evt. forforløb på
professionshøjskolerne og almene forforløb i dansk, dansk som andetsprog og matematik
på erhvervskolerne for udbuddet af VUC-uddannelser – særligt i udkandtsområder. Det
blev endvidere oplyst at der er indgået forlig om at erhvervsskolerne ikke skal fortsætte
med de 2% besparelser.

o

Ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær på det gymnasiale område
Ministeren har haft stor fokus på kursisternes fravær og det har udmøntet sig i en
bekentgørelse om fravær pr. 22. oktober. Centrale elementer er:
- Konkrete regler om registrering af fravær (fysisk/skriftligt)
- Fastsættelse af lokale måltal for fravær

- Offentliggørelse af institutionens fraværstal
- Hver skole skal forholde sig til kursister som har mere end 15% fravær
Vores fraværstal har haft en positiv udvikling idet vores fravær over de sidste 4 år er
reduceret et sted mellem 2 % til 10 %-point, alt afhængig af uddannelsesretning.
4. Aktuel økonomi
Erling Hansen gennemgik perioderegnskabet pr. 30. september 2018 som udviser et resultat på 2
t.kr. mod budgetteret et underskud på 1.337 t.kr. for samme periode. Årsagen hertil kan primært
forklares ved følgende forhold:
o Vores aktivitetsniveau for perioden har i al væsentlighed væres på niveau med det
budgetterede, dog har vi lidt færre kursister på HF, og så har vi næsten lige så mange flere
kursister på FVU, som vi har mindre på de andre uddannelser. Netto er vi kun 7,2
årskursister bagefter budgettet for de første 3 kvartaler.
o Lønninger er i al væsentlighed realiseret som budgetteret på 35.800 t.kr. incl. regulering på
særlig feriegodtgørelse på 585 t.kr.
o Øvrige omkostninger har vi en positiv afvigelse på 1.571 t.kr. Den væsentligste årsag hertil
er, at vi har solgt mange flere censortimer til andre skoler end forventet, og dette bidrager
med 523 t.kr. Herudover har vi ikke forbrugt af hensættelse til selvforsikring på 375 t.kr.
samt et par andre mindre afvigelser.
Vores foreløbige beregninger for aktivitetsniveauet i 4. kvartal 2018 viser, at vi formentlig ikke
kommer helt op på det niveau, som vi oprindeligt har budgetteret for 4. kvartal 2018. Det er
vurderingen, at vi måske kommer til at mangle op til 4-500 t.kr. i aktivitetsniveau. Det er specielt
udviklingen i HF-net kursister, som kan afvige fra det budgetterede.
Bestyrelsen tog orienteringen om aktuel økonomi til efterretning
Der var en kort drøftelse om der var mulighed for at lave nogle driftsøkonmiske investeringer i
undervisningsudstyr på op imod 1 mill. kr. hvilket blev besluttet på baggrund af det forventelige
positive resultat for 2018.
5. Status på FGU-processen
Kent West Kristensen orienterede om, at vi har modtaget udspaltningsprocenten fra
Undervisningsministeriet for Skive-Viborg HF og VUC, som er på 19 % af skolens aktiver og passiver.
Derudover har ministeriet meldt ud, at vi kan overføre personale til de to FGU-institutioner for en
samlet lønsum på 7 millioner kr.
Ledelsen har tidligere anslået, at udspalningsprocenten ville blive 23-25 % og forskellen kan
forklares med undtagelserne der er i FGU-lovgivningen for deltagelse i AVU, FVU og OBUundervisning på VUC for kursister under 25 år. Disse undtagelser har både lokalt og på landsplan
vist sig at udgøre en større del af VUC-aktiviteten end forventet.
I forhold til virksomhedsoverdragelsen af personale er der i SU udarbejdet en politik med kriterier
m.m for overdragelsen, og udmeldingen til medarbejderne er fastlagt til d. 20. november.
I forhold til kommunikationen med de nye institutioner skal vi senest d. 30. november sende dem
lister over det virksomhedsoverdragede personale.
Vi skal senest d. 9. november sende en beskrivelse af vores bygninger til FGU-institutionerne som
et grundlag for forhandling om en lokale løsning med FGU-institutionerne. Det er således
væsentligt, at der tages en beslutning i bestyrelsen om, hvorvidt der overdrages bygninger i Viborg
og/eller Skive.

Der var en del drøftelse herom og der blev bl.a. spurgt ind til de økonomiske konsekvenser for
skolen, og der blev orienteret om at der skal udvikles nye tiltag for at skabe aktivitet til vores
bygningskapacitet.
Bestyrelsen tog en enstemmig beslutning om at der ikke skal overdrages bygninger til FGUinstitutionerne, men at der kan tilbydes en lejeaftale.

6. Budget 2019
Erling Hansen gennemgik det fremsendes udkast til budget for 2019 samt estimat for 2020 og 2021.
Som følge af den omvæltning der sker i 2019, herunder FGU, reduktion i aktivitet, besparelser mv
og det ikke er muligt at lave de nødvendige tilpasninger før medio 2019 er budgettet udarbejdet
således at vores budgetmål på et nul-resultat først opnås i 2020.
Der kan opstilles følgende hovedtal for årene:
2017
2018
Antal årskursister 577
553
Omsætning (T.KR.) 60.882
58.992
Resultat
2.933
3.208

2019
483
51.217
-771

2020
444
45.960
20

2021
445
45.365
-1.164

Som det fremgår er der tale om en væsentlig aktivitetsnedgang på 132 årskursister, eller 23% fra
577 årskursister i 2017 til 445 årskursister i 2021, og de seneste års overskud på ca. 3 mio. kr. er
reduceret til et nul-resultat i 2020.
Budgetforudsætningerne og resultat blev drøftet og der blev gjort opmærksom på at tilpasningen
på medarbejdersiden i al væsentlighed er sket indenfor for undervisningsområdet og ikke i særlig
stor udstrækning inden for ledelse, adminstration samt pedel og rengøring.
Med de budgetforudsætninger som er sat op vil der skulle være en tilpasning således at der vil
kunne opnås et 0-resultat i 2021.
Herudover blev der drøftet de udenforstående forhold som påvirker skolens udvikling, herunder
skolens konjunkturfølsomhed, HF2 på Bjerringbro Gymnasium, udviklingen i tilgang af kursister.
Det blev fastslået at det var vigtigt at tænke på hvorledes den fortsættende skole udvikler sig bedst
muligt og lave de nødvendige investeringer i såvel den daglige drift dvs. såvel medarbejdere,
kursister som skolens øvrige drift. Det var således opbakning til at lave en form for
personaleudviklingsstudietur i efteråret 2019.
Der var enighed om at ledelsen måtte arbejde videre med det nuværende budget og lave de få
tilpasninger som blev drøftet/vedtaget.
7. Status på parkanlæg i Skive
Kent West Kristensen orienterede om at vi har modtaget et forslag til aftale i forhold til Region Midt
og Skive Kommunes anlæg af parkanlægget ”Pusterummet” delvis på VUCs matrikel i Skive. Erling
og Kent har været til flere drøftelser med projektlederen, hvor vores ønske om mageskift og en
aftale om parkering for regionens medarbejdere er blevet drøftet konstruktivt.

I den foreslåede aftale ser Region Midt dog ikke et mageskifte som mulighed, ligesom de ikke er
interesseret i reducere antallet af parkeringspladser. I aftalen accepterer Skive-Viborg HF&VUC
uden betingelser og angivelse af tidsperiode etableringen af haveanlægget. Region Midt ser
desuden meget gerne, at den del af VUC's matrikel, som ligger i parken, bliver tinglyst som park og
vil gerne betale omkostningerne for en sådanne tinglysning.
Der fremgår ikke noget om eventuelle driftsomkostninger af aftaleforslaget, hvilket vil være
væsentligt at få klarlagt.
Bestyrelsen besluttede at forkaste det af Regionen fremsendte forslag til aftale, men at forsætte
forhandlingerne for en aftale med de elementer, der havde været forståelse for på de møder som
var blevet afholdt med Regionen dvs. mageskift og aftale om parkeringspladser.
8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er den 12. december i Skive. Der vil være en julemiddag efter møder.
Herefter blev bestyrelsesmødet hævet.
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