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Referat fra bestyrelsesseminar den 9. september 2021 
 

Mødested: Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 

Deltagere: 

- Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Claus Sørensen, Gitte Østergaard, Karsten Fogde, Ulla Jeppesen, Hanne 

Skyum Pedersen, Annette Muldager. 

- Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vibeke Hjort (ref.). 

Afbud:       Britta Bang Larsen, Britt Pedersen 

Dagsordenspunkter 

Tid Punkt 
9.00 Ankomst og morgenmad 

 Bestyrelsesmøde 
9.30 1. Præsentation af dagens program og godkendelse af dagsorden v. formanden 

9.40 2. Direktørens orientering 

10.00 3. Personalestatistik 

Bilag 3 MTU 

Bilag 3.1 Sygefravær og personaleomsætning 

10.10 4. Halvårsregnskab 

Bilag 4: Budgetnotat 1. halvår 

Bilag 4.1: Resultatopgørelse 

10.20 5. Finansiel strategi 

Bilag 5: Notat om finansiel Strategi – opdateret version 

Bilag 5.1Udkast til strategi for finansiel risikostyring 

Bilag 5.1 Brev om finansiel strategi 
Bilag 5.3 Vejledning til strategi for finansiel risikostyring 

10.40 6. Lukket punkt 

10.50 7.Opfølgning på resultatlønskontrakt 
Bilag 7: Status på resultatplan 

11.10 8. Evt. 

11.15 Pause 

 Temadrøftelse 
11.25 Optakt til Temadrøftelse 

12.00 Frokost 

12.45 Temadrøftelse  
v. Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss Leadership 

 
Hvordan bringes bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer og professionelle forankring bedst 

muligt i spil i bestyrelsesarbejdet?  
 

 Ca. 15.30 Tak for i dag 
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Bestyrelsesmøde: 

 

1. Præsentation af dagens program og godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning:  Bestyrelsen godkendte dagsordenen 

 

2. Direktørens orientering 

Direktøren orienterede om seneste status: 

Optag på uddannelsen 

• Optaget på GF1 og GF2 har været mindre end forventet. Dog har skolens afdeling i Svendborg 

haft en rigtig god fremgang, især på GF1. 

• På SSH-optaget har der været direkte tilbagegang. Sandsynligvis sammenhængende med en inci-

tamentsstruktur for at søge SSA uddannelsen, fordi der er garanti for ansættelse.  

• På EUX er der ligeledes tilbagegang. Det mindre optag er en bevægelse, som også ses på andre 

skoler. Derudover er skolen muligvis blevet bedre til at vejlede elever, der som udgangspunkt sø-

ger EUX, men kommer med for skrøbelige resultater fra grundskolen, mod EUD, hvilket kan mod-

virke frafald.  

 

Post Covid19 

Corona-restriktionerne er ved at blive udfaset. Generelt opleves, at organisationen er corona-træt. Det 

har været en kraftanstrengelse at omlægge hurtigt til nye undervisningsformer og håndtere retningslin-

jer, smitteopsporing, testregime, osv. Og den virtuelle mødeform har i det lange løb konsekvenser for re-

lationerne.  

Skemalægning 

Skemalægningen ved opstarten efter sommerferien har været præget af store udfordringer. En ny central 

skemalægningsenhed og nye principper for skemalægning er ikke kommet i mål med den komplekse op-

gave. Skemalægningen udfordrer dagligdagen blandt underviserne i Odense, og ledelsen afholder dag-

lige møder, indtil det er løst, og status er, at det går den rigtige vej. Samtidig er den samlede ledelse i pro-

cessen frem mod lægningen af forårets skema stærkt optaget af at lære af fejlene.  

 

Samarbejdet med de fynske kommuner 
• Skolen indgår i et trepartssamarbejde med Odense Kommune med henblik på at sikre personale til 

velfærdssektoren.  
• Skolen indgår i et bredt uddannelsespartnerskab med Middelfart Kommune. 
• Sammen med Campus Faaborg er der igangsat 10. klasses erhvervsintroducerende forløb 

 
Derudover er det strategiske LUU stadig undervejs. Set i lyset af det stagnerende optag på Social- og 

Sundhedsområdet, er der hårdt brug for det tværgående strategiske samarbejde. 
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SOSU-skolernes censorsamarbejde 

Skolen indgår i et landsdækkende censorsamarbejde, som med større volumen skal sikre, at gældende 

regler, fx mod for hyppig gensidig censur, overholdes. Via netværket er der ansat en administrativ medar-

bejder som fysisk er placeret på SOSU Fyn. 

Hvem skal passe farmor 

Fyens Stiftstidende inviterer til ”topmøde” d. 11. oktober 2021 under overskriften ”Hvem skal passe far-

mor?” Minister Astrid Kragh, flere fremtrædende lokalpolitikere og skolens direktør deltager i en panel-

debat. Arrangementet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Fyn, som i samme forbindelse holder 

åbent hus. Avisen opfordrer alle til at indstille Fyns bedste SOSU-medarbejder, og en kåring vil finde sted 

på dagen. 

 

Medarbejdersiden kommenterede skemalægningsproblematikken. Underviserne er meget udfordrede i 

hverdagen af fejl og manglende pædagogisk sammenhæng i skemalægningen, hvilket giver anledning til 

mange frustrationer. Men man er glad for, at ledelsen anerkender udfordringerne og skaber mulighed for 

åbenhed og drøftelse om dem.  

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning 

 

3. Personalestatistik 

Direktør og ressourcechef fremlagde seneste medarbejdertrivselsundersøgelse og udvikling i sygefravær 

og personaleomsætning. 

Medarbejdertrivselsundersøgelsen viser flere gode resultater. Særligt parametrene ”ledelse” og ”social 

kapital” med ”tillid til nærmeste leders beslutninger” og ”konstruktiv feedback” blev fremhævet.   

Imidlertid er scoren for flere parametre vedrørende samarbejde med kolleger skuffende. Noget af det kan 

være konsekvenser af Corona-nedlukningen, og ledelsen har fokus på en genstart af de samarbejdsfora, 

som skal styrke samarbejdet omkring undervisningen. 

Sygefravær og personalesammensætning 

Det korte sygefravær har været faldende gennem de sidste 3 år, mens det lange sygefravær har været sti-

gende. Ledelsen har analyseret hver enkelt konkret case blandt de langvarige sager. To vedrører stresssy-

gemeldinger, og begge disse medarbejdere er tilbage på arbejde igen. Skolen har en individuel tilgang, 

hvor der fra starten af sygeperioden igangsættes en dialog om tilbagevenden, og sygeperioden vejes op 

mod muligheden for tilbagevenden og hensynet til skolens drift. 

Antallet af barns første sygedag har været faldende. Dette kan skyldes større fleksibilitet ifm. hjemmear-

bejde. 

Personaleomsætningen var meget stor i 2019/2020, hvor der bl.a. var personalereduktion på grund af be-

sparelser, ligesom der på daværende tidspunkt i højere grad blev anvendt midlertidige ansættelser.  

Bestyrelsen drøftede personalestatistikken og tog den til efterretning. 
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4. Halvårsregnskab 

Ressourcechefen fremlagde halvårsregnskabet, som sammenfattende viser en forventning om et samlet 

overskud på 11,2 mio. kr.  

Skolens ledelse har siden årsskiftet arbejdet på en gearing af udgiftsniveauet, så det svarer til den øgede 

indtægt. Der er ansat, hvad der svarer til 124 undervisningsnormeringer mod 115 normeringer ved års-

skiftet 2020/21. Derudover er der foretaget relevante øgede investeringer i inventar og bygningsforbed-

ringer. Men udgiftsvirkningen kan i 2021 ikke nå at modsvare indtægtsløftet. 

Beslutning:  Bestyrelsen godkendte den reviderede prognose og halvårsregnskabet. 

 

5. Finansiel strategi 

Undervisningsministeriet har udsendt nye krav til fastlæggelse af en finansiel strategi. Strategien skal 

mindst hvert tredje år forelægges bestyrelsen. 

Bestyrelsen drøftede bilag 5.1 og tiltrådte de indskrevne forslag. Fx at såfremt renten på variable lån sti-

ger med 2% (svarende til 320.000 kr.) skal bestyrelsen tage stilling til, om lånene skal omlægges. Der var 

ligeledes opbakning til en likviditetsgrad på minimum 80%. 

Bestyrelsen var enig i, at der er stor tryghed omkring økonomien og heller ingen usikkerhed ift. lån eller 

drift.  

Beslutning:  Bestyrelsen drøftede og godkendte den finansielle strategi 

 

6. Lukket punkt 

 

7. Opfølgning på resultatlønskontrakten 

Bestyrelsen erklærede sig tilstrækkeligt opdaterede på status, idet opfølgningen var udsendt skriftligt før 

mødet. 

Bestyrelsen tog den udsendte status på resultatlønskontrakten til efterretning.  

 

8. Eventuelt 
Næstformanden orienterede om, at Danske SOSU-skoler og Danske regioner i samarbejde har udfærdi-

get initiativpapirer om samarbejdet omkring rekrutteringsudfordringen. I den forbindelse var der et ud-

talt ønske fra begge parter om at sætte fokus på fastholdelse af de dygtige medarbejdere ved at tilbyde 

”videreuddannelse i eget fag” for de specialistfunktioner, der er i regionerne. 

Bestyrelsen aftalte, at bestyrelsesmøder med korte beslutningsdagsordener indkaldes virtuelt. Ligeledes 
blev det aftalt, at bestyrelsesmødet i december 2021 indkaldes tidligere på dagen. 

 

Temadrøftelse 
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Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss Leadership førte bestyrelsen igennem en refleksion over: 

 

- Hvad er bestyrelsen sammen om? 
- Hvor meget fylder kontrolfunktionen i forhold til udviklingsarbejdet? 
- Hvilken rolle spiller bestyrelseskompetencerne? 

- Hvad er bestyrelsesmedlemmernes rolle imellem møderne? 
- Hvordan kan bestyrelsen styre, at de folk der vælges eller udpeges besidder de kompetencer, der 

er behov for? 
 
Bestyrelsen drøftede, at der er behov for at introducere nye bestyrelsesmedlemmer til undervisningssek-

toren. Desuden, at det er relevant at arbejde med netværk og rette (radar-) blikket ud mod andre skoler, 

institutioner og kompetencer, der kvalificerer arbejdet i bestyrelsen.  

 
Konklusionen var, at der med temadrøftelsen er opstartet et godt oplæg til dagsordener på kommende 

bestyrelsesmøder.  
 
 
Underskrifter: 

John Arly Henriksen  

Formand  

KKR 

Hanne Skyum Pedersen 

Næstformand 

FOA 

Gitte Østergaard 

Direktør  

Odense Kommune 

 

underskrift: 

 

 

 

underskrift: underskrift: 

Claus Sørensen  

Direktør 

Svendborg Kommune 

 

Karsten Fogde 

Udpeget af Regionsrådet i 

Syddanmark 

Britta Bang Larsen 

Udpeget af UCL 

underskrift: 
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Annette Muldager 

Medarbejderrepræsentant 

Ulla Jeppesen 

Medarbejderrepræsentant 

Britt Pedersen 

Elevrepræsentant 

 

 

underskrift: 
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