
 

1 
 

REFERAT 

BESTYRELSESSEMINAR OG BESTYRELSESKURSUS 15.09.2022 
 

Mødested: SOSU Fyn, A P Møllers vej 39, 5700 Svendborg 

 

Bestyrelsesmedlemmer: John Arly Henriksen, Sara Darling, Gitte Østergaard, Hanne Skyum Pedersen, 

Britta Bang Larsen, Pernille Rohde, Irene Ravn Rossavik, Metyoo Sayyad og Katrina Eversen. 

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

Hanne Vibeke Hjort (referent). 

Fra PWC: Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor, varetog bestyrelseskurset 

 

Afbud fra: Annette Muldager 

 

Tid Punkt  

   

Bestyrelsesmøde   

 1. Godkendelse af dagsorden 

 2. Orientering fra direktøren 

Bilag 2.1 udvikling i optaget 2019 – 2022 

Bilag 2.2 Koncept for internt tilsyn 

Bilag 2.3 Imageanalyse VIVE 

 3. Økonomistatus 
Bilag 3 - Budgetnotat 1. halvår 2022 

Bilag 3.1 – Resultatopgørelse halvårsregnskab 2022 

  Pause 

 4. Status på målopfyldelse og strategiske fokuspunkter for det 

kommende år 
(jf. direktørens resultatkontrakt) 

Bilag uddeles på mødet 

 5. Status på sygefravær og personaleomsætning fremlægges til 

orientering og drøftelse 

Bilag 5.1 Sygefravær og personaleomsætning september 2022 

 6.  Seneste status på bygningssituationen 

 7.  Eventuelt 

  Frokost 

Bestyrelseskursus   

  Mette Holy Jørgensen fra PWC gennemgår elementerne i STUK’s 

vejledning til Institutionslovens § 5a om bestyrelsesuddannelse.  

Bilag : Vejledning om bestyrelseskursus (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) 

 

Desuden giver Gunna en præsentation af uddannelsessystemet på 

erhvervsuddannelsesområdet. 
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Bestyrelsesmøde 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering fra direktøren 

 

Elevoptag 
GF+ optaget er stigende mens øvrige GF1-optag viser et fald.  

På EUX ses også en vigende tendens, selvom skolen gør rigtig meget for at gøre opmærksom på 
uddannelsen.  

På GF2 SSH er der en pæn fremgang, mens SSA GF2 viser en tilbagegang.  

 
Stigningen i SSH-optaget kan skyldes, at skolen gennemfører en systematisk screening af eleverne inden 
optag, og i det hele taget har et skærpet fokus på at give den rette vejledning. 

 
På PA ses en stigning i optaget, som især skyldes Odense Kommunes rekruttering af ledige til 

uddannelsen med projektet ”Fra Ledig Til Velfærdsmedarbejder”. 
 

Sammenlignet med andre SOSU-skoler har SOSU Fyn en tilsvarende mere positiv udvikling i optaget. 

 

Læringshjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 
Skolen er gået i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune om et læringshjem. Samarbejdet er 
forankret i skolens afdeling i Svendborg. Læringshjemmet har fokus på læringsmiljø og vil kunne favne 

alle elevmålgrupper, både de meget unge og elever med støttebehov og ældre og mere erfarne samt 
Digi-Tech-elever, der i deres uddannelse har særligt fokus på velfærdsteknologi. I sammenhæng med 

projektet gennemføres en prøvehandling med udbud af et GF1-forløb i Faaborg, betinget af, at Faaborg 
Midtfyn Kommune ansætter et antal PA-elever fra Grundforløb 2 for at sikre et bæredygtigt volumen. 

 

Imageanalyse fra VIVE  
VIVE har udgivet en rapport som tegner et entydigt billede af, at det dominerende negative billede af 

social- og sundhedsfagene påvirker rekrutteringen til fagene i negativ retning. Centrale pointer i analysen 
er, at: 

 
• Den negative fortælling er meget stærk hos de unge, og det det kræver personligt 

kendskab til branchen at bryde fortællingen 
• SOSU-eleverne selv er omvendt positive og stolte af deres fag. 
• Forskellen på SSA og SSH er usynlig for omverdenen 

• EUX er underbelyst 
 

Som løsningsforslag nævnes: 
 

• Muligheden for navneændring 
• Folkeoplysning om fagene og mediestrategiske indsatser 
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• Kvaliteten i oplæringen og bedre overgange skal sikres 

• Reelle udfordringer med arbejdsmiljø og –vilkår eksisterer og skal adresseres 
 
Bestyrelsen drøftede rapportens pointer og skolens muligheder for at iværksætte lokale handlinger, fx i 

samarbejde med kommuner og region og ved inddragelse af elevråd og ambassadørkorps. 

 

Internt tilsyn 
Skolen har udarbejdet et internt tilsynskoncept, der afvikles som et internt audit med en 
læringsorienteret tilgang. I 2022 er der fokus på udarbejdelse af opgaveoversigter for underviserne jf. 
gældende arbejdstidsaftale, elevsagshåndtering iht. ny procedure samt tidlig indgåelse af 

uddannelsesaftaler jf. nye regler, som indfases i 2023 (SSH og SSA) og 2024 (PA). 

 

Status på uddannelsesaftaler 

Der var ros til kommunerne for at være kommet i mål med at ansætte samtlige elever, som har krav på en 

ansættelse og ønsker det. 

 

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning 

 

3. Økonomistatus for første halvår 2022 

 
Der er udarbejdet en revideret prognose for 2022 på baggrund af regnskabet for 1. halvår 2022.  

 
I første halvår 2022 er realiseret indtægter for 65,6 mio. kr. samt udgifter for 60 mio. kr., svarende til et 

overskud på 5,6 mio. kr. Skolens ledelse har siden 2021 arbejdet på en gearing af udgiftsniveauet, så det 
svarer til de øgede indtægter. Der er pt. 124 underviserårsværk mod 115 årsværk ved årsskiftet 

2022/2021.  Desuden er der foretaget relevante investeringer i inventar og bygningsforbedringer. I august 

2022 blev der opsat midlertidige pavilloner på grunden i Odense for at håndtere de senere års 

elevtilgang, indtil en permanent løsning på lokalesituationen er på plads. Dette afspejles også i 
udgifterne for 2022.  

 

Elevtallet er faldende i 2022 og optaget lavere end prognosen. Alligevel ligger årselevtallet omtrent som 

forudsat i budgettet. Dette skyldes, at et elevoptag er tidsmæssigt fremrykket, så flere elever vil være på 

skolen i flere skoleuger i 2022, samt at der er mindre frafald på hovedforløbsuddannelserne end 

beregnet. 

 

Forventningen er pt., at regnskabet i 2022 ender med et overskud på omkring 2 mio. kr. 

 

Bestyrelsen drøftede og tog regnskabsstatus for første halvår 2022 til efterretning 
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4. Status på målopfyldelse og strategiske fokuspunkter for 2023 

Direktøren præsenterede status på opfyldelse af resultatkontrakten for 2022 samt et oplæg til 
bestyrelsens drøftelse af mulige fokusområder i resultatkontrakten for 2023. Bestyrelsen definerede 
følgende pejlemærker for det videre arbejde: 

• Rekruttering: Indsatser frem for måltal for søgning og optag, som skolen kun i begrænset omfang 

kan påvirke 

• Gennemførsel: Forankring af de aktuelle indsatser for med skolens støtteforanstaltninger  

• Mulighed for at iværksætte et DigiTech-spor for PA-uddannelsen 

• LUP-implementeringen kan evt. målsættes i forhold til samarbejdet med praksis. 

• Gerne flere indsatser mhp. at understøtte skolens strategiske målsætninger om at skabe en 

ambitiøs læringskultur  

Beslutning: Direktøren udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde på baggrund af bestyrelsens 

drøftelse. 

 

5. Status på sygefravær og personaleomsætning 

 

Sygefravær 

SOSU Fyns sygefravær er i lighed med andre statslige institutioner steget i perioden efter Covid-19-

nedlukningerne. Desværre ligger niveauet for det seneste år højere end gennemsnittet for alle SOSU-

skoler. Opgørelsen viser, at stigningen især vedrører kort sygefravær og fravær ifm. med barns sygdom. 

Der er desuden en del deltidssygefravær, og skolen arbejder aktivt med at skabe rum herfor for at undgå 

fuldt fravær, når det er muligt. 

 

Skolen følger hver enkelt sag ved langvarigt fravær, og fraværet er ikke kendetegnet ved mange 

langvarige stresssygemeldinger eller lignende, der kunne indikere mistrivsel. Et nyt tiltag er, at lederne 

får advisering, når en medarbejder overskrider et antal sygedage eller sygdomsperioder, så det sikres, at 

der hurtigt igangsættes omsorgssamtaler i tråd med skolens politik på området. 

 

Personaleomsætning 

Personaleomsætningen har efterhånden stabiliseret sig på et væsentligt lavere niveau sammenlignet 

med de foregående år. Skolen har arbejdet intensivt med implementering af normforskydning, og 

resultatet er en markant reduktion i antallet af midlertidige ansættelser.  

 

Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning 

 

6. Bygningssituationen 

Pavilloner i Odense 

Opsætningen af pavillonerne i Odense er færdig. Pavillonerne har meget funktionelle lokaler og fine 

udenomsområder. Der er indgået en midlertidig 3-årig aftale, og prisregulering sker først fra 2024.  
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Flytning i Middelfart 

I Middelfart er GF1 og GF2 flyttet til Østre Hougvej. Der arbejdes med advokatbistand på at indgå en god 

samarbejdsaftale med HF & VUC Fyn, ligesom der samarbejdes med rådgivere om planlægning af 

byggeriet i tilknytning til HF & VUC Fyns bygning. I april 2023 flytter afdelingen ud af Teglgårdsparken, og 

der etableres midlertidige pavilloner til at huse undervisningen indtil den nye tilbygning står klar – 

forventet ultimo 2024.  

På trods af prisudviklingen holder den økonomiske ramme, der er sat for projektet, indtil videre, og det 

tegner til at fællesskabet med HF & VUC Fyn bliver rigtig godt. 

 

Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning 

 

7.  Eventuelt 

 

Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra en elev, som var indkommet via Regionsmedlem Sara Darling / 

bestyrelsen. Der var enighed om, at det er vigtigt at kanalisere sådanne henvendelser frem til skolens 

ledelse for at kunne tage hurtig handling på dem. 

 

 

 

Bestyrelseskursus 

Gunna introducerede bestyrelsen for uddannelsessystemet generelt og på erhvervsuddannelsesområdet 

specifikt med særlig vægt på SOSU-uddannelsernes struktur og placering i uddannelseslandskabet. 

Mette Holy Jørgensen, fra revisionsfirmaet PWC, gennemgik de centrale områder i STUK’s vejledning 

vedr. bestyrelsesuddannelse, samt skolens Årsrapport, Revisionsprotokollat og Bestyrelsestjekliste. I en 

vekslen mellem oplæg og drøftelse fik bestyrelsen et indblik i, hvad bestyrelsesopgaven forudsætter. 

Hermed er kravet til bestyrelsesuddannelse for bestyrelsens medlemmer opfyldt. 
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