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Dagsorden for bestyrelsesseminar den 20. august 2020 
 

Mødested: Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.  

Deltagere: 

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

Mickael Beck, Ulla Jeppesen, Morten Madsen, Britt Pedersen. 

- Fra skolen: Gunna Funder Hansen, Charlotte Sigurdsson, Thomas Falslund Kjeldsen, Hanne Vi-

beke Hjort (ref.). 

Afbud:   Hanne Skyum Pedersen, Brian Hansen. 

 

Dagsordenspunkter 

Tid        Punkt 

08.30 Ankomst og morgenmad 

09.00 1. Præsentation af dagens program og godkendelse af dagsorden 

09.10 
09.10 

09.30 

2. Temadrøftelse 1: Geografisk placering af skolens uddannelsestilbud 
Bilag 2.1.-2.2. 

Introduktion v. Gunna 
Gåtur til nuværende skole og mulig fremtidig placering i Middelfart 

12.00 Frokost på Park Hotel 

12.45 

12.45 

Temadrøftelse 1 fortsat 

Drøftelse af de fremviste planer for fremtidig placering af skolens uddan-

nelsestilbud  

14.30 Kaffepause 

14.45 3. Temadrøftelse 2: Forretningsorden, årshjul og resultatkontraktkoncept  

Bilag 3.1.-3.5. 

15.45 Pause 
 

 Ordinære bestyrelsespunkter 

16.00 4. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Bilag 4.1.-4.2. 

16.02 5. Orientering fra direktøren 

 

16.15 6. Status på direktørens resultatkontrakt for 2020 

Bilag 6.1. 

16.30 7. Økonomistatus – halvårsregnskab 
Bilag 7.1. 

16.45 8. Evt. 

 
 

Sandwich to go. 
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1. Præsentation af dagens program og godkendelse af dagsorden 
Indstilling:  Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Temadrøftelse 1 
Drøftelse af skolens geografiske placering og skolens uddannelsestilbud i et strategisk perspektiv, herun-

der fremvisning af eksisterende og mulige fremtidige lokaler.  

Indstilling:  Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den geografiske placering med henblik at klarlægge den 

fremadrettede strategiske linje. 

Til den geografiske placering konkluderede bestyrelsen, at der ikke på nuværende tidspunkt, er grundlag 

for at etablere flere afdelinger på Fyn, og at ressourcerne skal anvendes på at fortsætte strategien med at 

sikre uddannelser af så høj kvalitet som muligt i Odense, Middelfart og Svendborg. Samtidigt ønsker be-

styrelsen fremadrettet at fortsætte dialogen om, hvad skolen kan gøre for at tiltrække både flere stærke 

elever og flere af de mange unge, der i dag ikke finder vej til en uddannelse. 

I forhold til Middelfartafdelingen tilsluttede bestyrelsen sig, at skolen fortsætter arbejdet med forbere-

delse af indflytning hos HF & VUC Fyn. Endelig indgåelse af aftale om indflytning afventer dog salg af sko-

lens nuværende bygning i Teglgårdsparken.   

Bestyrelsen opfordrede ligeledes til, at alliancen med Middelfart kommune bliver genbekræftet, så det 

betones, at SOSU Fyn ønsker at indgå i et tæt lokalt samarbejde med relevante institutioner og kommu-

nale arbejdssteder om et mere praksisorienteret læringsmiljø. 

Til sidst indstillede bestyrelsen, at etablering af lokaler i pavillonerne skal matche et nutidigt uddannel-

sesmiljø med plads til fleksibilitet, simulationsundervisning og andre undervisningsformer end tavleun-

dervisning og med videst mulig udbytte af bofællesskabet med VUC. 

 

3. Temadrøftelse 2 
På juni-mødet blev der stillet forslag om at drøfte bestyrelsens opgaver og årshjul samt styring via resul-

tatkontrakten. I forbindelse med det arbejde vurderes det relevant at revidere bestyrelsens forretnings-

orden, så den stemmer overens med aktuelle forventninger og regler for bestyrelsens arbejde.  

Indstilling:  Det indstilles, af bestyrelsen drøfter forretningsorden og årshjul samt giver input til det videre 

arbejde med konceptet for resultatlønskontrakt. 

Til forretningsordenen indstillede bestyrelsen, at der indsættes et afsnit om rollefordeling mellem besty-

relsen og den daglige ledelse, f.eks. inspireret af §2 i den gamle forretningsorden.  Der udarbejdes et ud-

kast, som bestyrelsen skal tage stilling til. 

Til årshjulet havde bestyrelsen et ønske om tilføjelser af informationer om personalesituationen, f.eks. 

personaleomsætning og sygefravær. Desuden ønskes praktiksituationen medtaget. Bestyrelsen ønsker 

ikke, at udbudspolitikken for det kommende år på AMU området, indgår i årshjulet. 
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Til resultatlønskontrakten var det bestyrelsens ønske, at der godt kan indgå elementer, som er en kombi-

nation af noget kvantitativt og kvalitativt, særligt når det gælder langsigtede prioriteringer, så længe der 

er tydelighed omkring, hvordan målopfyldelsen vurderes. Der bør desuden sættes mål med ambitions-

højde, så der kræves en ekstraordinær indsats for at nå 100% målopfyldelse. 

Derudover var der tilslutning til de fremlagte principper. 

4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Indstilling: Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet 25 juni 2020 godkendes og underskrives. 

Referatet blev godkendt 

 

5. Orientering fra direktøren 
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Direktøren orienterede om, at der er sket elevfremgang på ca. 30 årselever set i forhold til skolens oprin-

delige budget. Stigningen er sket på trods af et mindre fald på AMU aktiviteten. 

De stigende elevtal kan blandt andet tilskrives en intensiveret rekrutteringsindsats, og at effekterne af 

flere samarbejdsprojekter nu viser sig. Særligt projektet ’Fra ledig til velfærdsmedarbejder’ i samarbejde 

med Odense Kommune begynder at vise resultater, og flere kommuner tager skridt til lignende indsatser. 

På EUX er der ligeledes en fremgang, og alle lærere er nu ansat på SOSU Fyn i modsætning til tidligere år, 

hvor undervisere blev indlånt fra Kold College. EUX teamet er dygtige undervisere, som udover EUX-un-

dervisning bidrager til øvrige undervisningsopgaver på SOSU Fyn.  

I forhold til Corona situationen har der ikke været eksempler på smittede elever. Hvis det bliver nødven-

digt at indsætte nødberedskab på undervisningen, vil bestyrelsen blive inddraget via John og på mail. 

6. Status på direktørens resultatlønskontrakt for 2020 
 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status. 

Status på Direktørens resultatlønskontrakt blev taget til efterretning med stor ros for de milepæle direk-

tionen har nået.  

7. Økonomistatus - halvårsregnskab 
 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status. 

Bestyrelsen gav opbakning til dispositionerne og tog orienteringen til efterretning. 

 

8.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
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Underskrifter: 

John Arly Henriksen  

Formand  

KKR 

Hanne Skyum Pedersen 

Næstformand 

FOA 

Gitte Østergaard 

Odense Kommune 

 

underskrift: 

 

 

 

 

underskrift: underskrift: 

Claus Sørensen  

Svendborg Kommune 

 

Karsten Fogde 

Regionsrådet Syddanmark 

Mickael Bech 

UCL 

underskrift: 

 

 

 

 

underskrift: Underskrift: 

 

 

 

Brian Spangård 

Medarbejderrepræsentant 

Ulla Jeppesen 

Medarbejderrepræsentant 

Britt Pedersen 

Elevrepræsentant 

 

underskrift: 

 

 

 

 

underskrift: Underskrift: 

   

Morten Madsen 

Elevrepræsentant 

 

Underskrift: 

  

 

John Arly Henriksen (Feb 5, 2021 13:56 GMT+1) Hanne S Pedersen (Feb 8, 2021 14:12 GMT+1)
Hanne S Pedersen

Gitte Østergaard (Mar 14, 2021 08:14 GMT+1)
Gitte Østergaard

Claus Sørensen (Mar 14, 2021 11:29 GMT+1)
Claus Sørensen

Karsten Fogde (Mar 14, 2021 18:44 GMT+1)
Karsten Fogde

Brian Spangård Hansen (Mar 17, 2021 07:19 GMT+1) Ulla Jeppesen (Mar 17, 2021 07:30 GMT+1)
Ulla Jeppesen

Britt pedersen (May 21, 2021 06:06 GMT+2)
Britt pedersen

Morten Madsen (May 21, 2021 17:41 GMT+2)
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