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Underskrivelse af referat. 

 

Til beslutning: 

1. Godkendelse af forårsopfølgning maj 2019 
Forårsopfølgningen viser, at vi stadig forventer et positivt resultat på samme 
niveau som i det vedtagne budget.  
Forventet antal årskursister er nedjusteret. Det er HF-e, der ligger under det 
forventede niveau. AVU ser fornuftigt ud.  
Bilag vedlagt. 
Forårsopfølgningen godkendes. 

Til orientering 

2. Første drøftelse af resultatlønskontrakt.  
Den nye resultatlønskontakt skal vedtages på oktober mødet. Indtil da vil 
processen være:  
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Bestyrelsen drøfter i dag om de har områder, de gerne ser udmøntet i kontrakten. 
 
Der er fortsat fokus på lærer/kursisttid samt fastholdelse. Andre fokuspunkter 
kunne være: Tilsynets fokus på ”SU-rytteri”/omgængeri., håndteringen af FGU 
overdragelsen og tiden efter, MTU’ens opmærksomhed på anerkendelse fra 
kolleger. 
 
Der udarbejdes forslag til ny kvalitetssikringsplan i sommeren 2019, som skal 
godkendes af bestyrelsen i oktober 2019. Kvalitetssikringsplanen skal hænge 
sammen med vores vision og værdier, og tage afsæt i evalueringen af 
kvalitetssikringsplanen for sidste kursusår.  
 
På baggrund af ovenstående laver forstanderen sammen med 
medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen et forslag til ny resultatlønskontrakt.  
 
Denne drøftes med formandskabet. 
 
Det endelige resultat fremlægges til bestyrelsen oktober 2019. 
 
Vi er opmærksomme på, at der lige er kommet en ny aftale på cheflønsområdet.  

 

3. Status på årets pædagogiske udvikling og indsatsområder i det kommende år v. Henrik Stentebjerg 
 

Første år med ny udvalgsstruktur. 2 fra AVU, 2 fra HF samt Henrik, der er pædagogisk faglig 
koordinator.  
Årets pædagogiske fokuspunkter; motivation og evaluering. (Evaluering blev udskudt til 
næste år) 
Motivation:  
Oplæg fra Svend Erik Schmidt om den karismatiske underviser i september. Underviseren har 
ansvaret for at motivere kursisterne. Opmærksomhed omkring hvad der motiverer 
kursisterne, og at dette er forskelligt. Vakte stor genkendelse og lydhørhed hos 
underviserne. 
Motivationsvidensdeling på tværs af faggrupper og niveauer til pædagogisk eftermiddag i 
november. Hvad motiverer lærerne? Hvad motiverer kursisterne?  
PR-møde i april om mindset og motivation. Det fastlåste mindset overfor det udviklende 
mindset. ”At skabe rammer for at tilskynde det udviklende mindset”. 
Næste år: fokus på evaluering samt den kommende visionsproces. 
 

4. Kort nyt fra VUC – se bilag.  
Der er lavet aftale med FGU omkring huset i Struer, hvor de lejer sig ind. Der er lavet økonomiske 
aftaler omkring leje pr. årselev, leje af inventar osv. Indledende snakke om studie-ordensregler.  
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5. Personalesituationen – se bilag.  
 

6. Kort nyt fra kursisterne. Der arbejdes på at få flere tilmeldte til sommerfesten.  
 

7. Videregivelse af information. Intet at bemærke. 
 

8. Evt.  
Moderniseringsstyrelsen har vedtaget at afskrivninger, der er vedtaget inden 01.01 2011 ikke må 
ændres. Det bliver således ikke aktuelt at ændre vores vilkår herom.  
 
Venlig hilsen 
 
Asbjørn Christensen   Gert Jensen 
Formand   forstander 
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