Referat fra mødet i bestyrelsen for Campus Vejle
Torsdag 19/9 2019 Kl 16.00
Tilstede: Finn Dyhre Hansen (formand), Lene Roed (næstformand), Morten Hansen, Tony
Quist, Solsikke Frølunde
Afbud: Thomas Sokolowski, Henriette J Stewart, Christoffer Melson, Per R. N. Nielsen
Deltagere fra direktionen: Morten Weiss-Pedersen (direktør), Lotte Nyboe (gymnasierektor),
Tonny Haxgart (økonomidirektør)
Referent: Jacob Lund

Formanden bød velkommen og bød særligt velkommen til den nye
elevrepræsentant Solsikke Frølunde fra HF.
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Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt - dog med rettelse til korrekt dato for referat fra
seneste møde
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Godkendelse af referat fra mødet 17/6 2019
Godkendt

3

Orientering
Timetalstilsyn
se referatbilag: timetalstilsyn
Endelige tilmeldingstal og evaluering af elevernes start
HHX
2017

483

2018

372

2019

420

EUD
2017

39

2018

35

2019

40

EUX
2017

59

2018

83

2019

78

HF
2017

144

2018

126

2019

114

En undersøgelse af HHX-elevernes start på uddannelsen viser meget stor
tilfredshed med at være begyndt på Campus Vejle. Således svarer mere end
95% at de er helt enige eller enige i udsagnene: “der er en god stemning i
klassen”, “jeg fik en god start”, “jeg har fået nye kammerater” og “jeg er glad
for at gå på skolen”.
På spørgsmål om hvorfor de valgte HHX på Campus Vejle scorede “med en
HHX kan jeg kan få en god karriere” højest. Besøg på Campus Vejle vurderes
af eleverne til at være den faktor, der har størst påvirkning på deres valg.
På HF er eleverne blevet bedt om at tage stilling til hvorfor de valgte en HF og
hvorfor de valgte at tage den på Campus Vejle. Væsentligste årsag til at vælge
HF er, at man kan opnå en adgangsgivende eksamen på kun to år, og de
væsentligste årsager til at vælge Campus Vejle er at der på Campus Vejle er
plads til flere forskellige typer af personer end på Rosborg og beliggenheden.
Udspaltning til FGU:
Regnskabet vedrørende udspaltningen underskrives af bestyrelsen på
baggrund af de vurderinger, der er foretaget af skolen og skolens revisor.
Regnskabet blev delt rundt til underskrift.
Der er endvidere udarbejdet et regnskab for kantinen i forbindelse med, at
denne overgår til Campus Vejle. Regnskabet og protokollen blev delt rundt til
underskrift.

Regnskaberne medsendes referatet.
Sygefravær
sygefravær i årsværk
2017/18

2018/19

Kort-tids sygdom

6,6

6,4

Lang-tids-sygdom

5,1

4,5

Delvis sygdom

0,7

0,5

Barns 1.sygedag

0,9

0,9

Barns 2. sygedag

0,0

0,1

13,3

12,4

Total

Der er et fald i det samlede sygefravær på 0,9 årsværk
Tonny Haxgart præsenterede nyt Business Intelligence System “Qlik”, der gør
det muligt at følge, blandt andet, elevernes fravær i “real-time”, så der kan
gribes hurtigt ind ved uhensigtsmæssigt fravær. I systemet vil der endvidere
være mulighed for at udarbejde analyser hvor fravær, karakterer, køn m.v.
indgår. Der kan også laves analyser på medarbejdernes sygefravær og den
påvirkning, det giver på afviklingen af undervisningen
Systemet vil blive implementeret på alle afdelingerne på Campus Vejle.
Bestyrelsen bliver orienteret efterhånden som systemet udvikles.
Professionel Kapital
Afdelingslederne har udvalgt de indsatsområder, der vil blive fokus på i
perioden indtil næste afdækning af den professionelle kapital i 2021.
Indsatsområderne blev præsenteret og drøftet på møde i samarbejdsudvalget
10/9 2019.
Regler for oprykning på HHX
På mødet i juni blev der spurgt til hvorvidt en elev, der ikke har opnået et
gennemsnit i årskaraktererne i 1.g på mindst 2,0, kan gå videre i 2.g, hvis
eleven har klaret de interne årsprøver med en høj karakter.
Det er ikke noget krav i bekendtgørelsen, at en elev skal opnå et gennemsnit
på mindst 2,0 for at kunne gå videre i uddannelsen. Eleven har et retskrav på
at gå videre, såfremt han/hun har opnået et gennemsnit på 2,0.

Hvis ledelsen, efter indstilling fra studievejlederne, vurderer, at en elev har
tilstrækkeligt potentiale til at gennemføre uddannelsen, bliver eleven rykket op,
selvom vedkommende har et gennemsnit lavere end 2,0.
Regler for advarsler
På bestyrelsesmødet i juni blev der spurgt til reglerne for høring af eleverne
ved skriftlige advarsler. Bekendtgørelsen af Studie- og ordensregler for de
gymnasiale uddannelser dækker området.
Skolen tolker bekendtgørelsen således, at iværksættelse af selve sanktionen
(evt. udmeldelse på grund af fravær) kræver, at eleven bliver hørt, men at der
ikke skal ske høring, når der gives advarsler forud for sanktionen.

B17 - status
Det er stadig planen at sælge bygningen Boulevarden 17. Det tidligere e-sportog mediecenter anvendes for øjeblikket til bolig for sports-college-elever.
Et salg vil give et bidrag til likviditeten, da der ikke er belåning i bygningen
Formanden kommenterede, at der tidligere har været et behov for bygningen til
at huse aktiviteter, men at man med flytningen til Farveriet ikke længere har
dette behov. Tiden er således inde til at sælge bygningen

Økonomiudvalgsmøde
Morten Hansen udtrykte ros til ledelsen og administrationen for effektivt og godt
arbejde.
Der skal gennemføres et helikoptersyn på skolens fremtidige behov,
eksempelvis angående det fysiske miljø på skolen. Der er behov for en
længere planlægningshorisont, og det bør være en del af det kommende
strategiarbejde at skabe et kvalificeret grundlag for dette. Skolens fremtidige
udvikling skal sikres, og dette kan naturligt ske i sammenhæng med hele
campus-miljøet i området omkring Boulevarden.
Vejle Kommune er også interesseret i at se på en udbygning af
uddannelsesområdet. Det startede med tankerne om uddannelsesstrøget for
omkring 15 år siden.
Campus Vejle er i konkurrence med de andre skoler i området om såvel elever
som medarbejdere, hvilket stiller krav til gode faciliteter.
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Regnskab 1. halvår
Regnskabet for 1. halvår 2019 blev gennemgået.

Regnskabet indeholder en positiv afvigelse på 1,1 mio i forhold til budgettet
EUD/EUX, HF, AspIT og KCV har formået at skabe et godt resultat. Der er til
gengæld udfordringer på Handelsgymnasiet og AVU.
Formand spurgte til hvilke ændringer, der har bevirket at et budgetteret
underskud på 1 mio. kr. i halvårsregnskabet er vendt til et resultat på omkring 0
kr
Årsagen skal findes i, at der er gennemført besparelser på driften og at enkelte
dele af besparelses-planen er slået igennem tidligere end forventet.
Lene Roed spurgte til konsekvenserne af besparelserne og hvorvidt det havde
været behandlet i skolens samarbejdsudvalg. Hun gjorde opmærksom på, at
når ny løn-midler ikke tildeles et enkelt år, vil det betyde at beløbet også er væk
de følgende år. Direktøren fortalte, at det har været behandlet i
samarbejdsudvalget.
Formand spurgte til de aftaler, der på tidligere møder er blevet præsenteret eksempelvis aftaler om oprydning m.v. i klasserne.
Lokaler låses, hvis eleverne har efterladt dem i en stand, så
servicemedarbejderne ikke kan gøre deres arbejde. Eleverne får først adgang
til lokalerne når der er ryddet op. Ordningen fungerer fint på HHX - på HF er
der ikke oplevet et problem med uorden i klasserne.
Skolens ledelse forsøger at gøre det til en naturlig del af lærernes rolle også at
lære eleverne at rydde op efter sig.
Tony Quist spurgte til rygning på skolens område. Det opleves, at elever står
og ryger direkte ovenpå rygning forbudt-skilte. Direktøren fortalte, at man
arbejder på at skabe fælles opbakning på alle skoler om at opretholde et
rygeforbud.
Tony Quist udtrykte bekymring for at strenge krav til rygeforbud blot vil medføre
at eleverne står på fortovet, hvilket er uhensigtsmæssigt både i forhold til
trafiksikkerhed og svineri på fortovet. Formanden støttede dette og
kommenterede, at det ikke er pænt at se på, at rygere står foran skolen og
ryger.
Det blev besluttet, at rygning bliver et punkt på bestyrelsens dagsorden ved
lejlighed.
Der er en plan for nedbringelse af den forholdsvis høje lønprocent på HHX årsagerne skal undersøges nærmere, men blandt årsagerne er lav
klassekvotient og sygdom. På december-mødet præsenteres en specificeret
opgørelse over årsagerne.
Formanden spurgte til posten “Mad og kaffe ordninger”, der udgør et højt
beløb. Ledelsen gjorde opmærksom på, at den høje omkostning modsvares af

en tilsvarende indtægt fra kursuscentret.
Lene Roed udtrykte håb om, at folketinget er indstillet på at genoprette en del
af det, der er gået tabt ved omprioriteringsbidraget.
Formand afsluttede punktet med at kommentere, at det var godt at se, at det
kunne lade sig gøre at skabe et fornuftigt resultat for 1. halvår.
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Eksamenskarakterer
Formanden kommenterede, at der har været fokus på udfordringen i flere år
og, at det fortsat er en stor udfordring for skolen fremover - ingen tvivl om at
indsatsen skal opgraderes.
Faggrupperne vil blive indkaldt til drøftelse af de udfordringer, der er med
løfteevnen. Ledelsen vil samtidig hente inspiration fra andre skoler, hvor man
med succes har formået at få en god løfteevne. Der vil blive udarbejdet
handleplaner på baggrund af drøftelserne og inspirationen udefra.
Der er gjort tiltag angående fravær, skemalægning m.m., som også forventes
at have en positiv effekt på elevernes læring.
Analyser viser, at skolen har en særlig udfordring med drengenes motivation
og læring. Der vil derfor blive arbejdet med at skabe en mere motiverende
pædagogik for drenge.
Lene Roed foreslog, at man skal udnytte, at eleverne vælger Campus Vejle på
grund af, at de ser gode karrieremuligheder.
Skolen vil desuden arbejde mere fokuseret på, at elever, der har det meget
svært fagligt, skal hjælpes til andre uddannelser, da det heller ikke er til gavn
for eleverne at komme ud med meget dårlige eksamener.
Solsikke Frølunde bad om at der kom mere fokus på trivsel.
Formanden konkluderede. at det skal diskuteres hvor fokus skal være, da der
er modsætningsforhold mellem at arbejde for høj gennemførelse og for at
højne niveauet. Det er vigtigt at balancen findes. Der venter således en stor
opgave forude.
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Strategi 2020 - 2023: indledning af processen
I efteråret identificerer ledelsen de væsentligste indsatsområder for strategien –
de præsenteres på bestyrelsesmødet i december sammen med forslag til
model for hvorledes bestyrelsen inddrages i udformningen af strategien. Der
afholdes strategiseminar i jan/feb 2020.
Formanden efterspurgte mere konkrete oplysninger vedrørende processen.

Ledelsen kommer med oplæg til debat på møde i december.
Lene Roed mente, at der I processen skal indtænkes, at bestyrelsen kan
brainstorme på indhold i den kommende strategi - eksempelvis vil det være
naturligt at inddrage hvorledes Campus Vejle forholder sig til de 17
verdensmål.
Formand udtrykte store forventninger til det kommende strategiarbejde.
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Bygningers vedligehold
Bilag 3 til dagsorden
Morten Hansen fandt at den lange liste kunne være et udtryk for efterslæb i
vedligeholdelse af skolens bygninger, men at det naturligvis er nødvendigt hele
tiden at prioritere.
Lene Roed støttede dette og sagde at der ikke må være en forventning om, at
alt kan iværksættes.
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My Fence
Et forslag fra virksomheden My Fence til opførelse af studieboliger blev
gennemgået.
Formanden fik forsikring om, at elever på Campus Vejle har fortrinsret til
boligerne. Han fandt det i øvrigt godt og naturligt, at der etableres boliger, der
kan understøtte et Campus-miljø.
Ifølge konceptet stiller Campus Vejle grunden til rådighed og afholder
udgifterne til ejendomsskatter. My Fence står for etablering og administration.
Aftalen gælder for en periode på ti år.
Forslaget fremsendes bestyrelsen til skriftlig høring.
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Tilsynssag
Bilag 5 til dagsordenen
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Direktørens resultatløn 2018/19
Bilag 6 til dagsordenen
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Direktørens resultatløn 2019/20
Lene Roed bad om, at bestyrelsen bliver orienteret om de ændrede muligheder
for aflønning.
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Evt
Skolen arbejder på launch af “Inkubator”, der er et samarbejde med
Spinderihallerne om iværksætteri for unge.
Campus Vejle har fået stor ros fra politiets repræsentanter i uddannelsesrådet
for at være offensiv og åben i forhold til udfordringer med hash. Det har givet
anledning til, at de andre ungdomsuddannelser i byen også vil tage fat i
problemstillingen.
Lene Roed spurgt hvorvidt, det er muligt på EUX på Campus Vejle at hæve
enkelte fag, så man afslutter på et højere niveau, hvilket kan udløse ects-point.
Ledelsen undersøger dette til næste møde.
Formanden takkede for et godt møde.

Bilag 1: timetalstilsyn
Skolens redegørelse for opfyldelse af minimumstimetallet for lærerstyret
undervisning på erhvervsuddannelsen.
Campus Vejle var en af de ca. 60 skoler, der modtog timetals-tilsyn vedr. ugentligt antal
lærerstyrede klokketimer.
EUD/EUX eleverne skal have 26 klokketimers lærerstyret undervisning om ugen i hele
grundforløbsperioden. Campus Vejle lå før tilsynsbrevet på 23,4. timer om ugen opgjort i
april 2019. Dette skyldes dels, at studieture og projekter hen over eftermiddage og
weekender ikke har været talt med, da der administrativt ikke kunne registreres
undervisningstimer i disse tidsrum. Herudover har dele af eksamensperioderne ikke været
skemalagt, og mesterlæreelevers tilstedeværelse har ikke været registreret korrekt.
I Juni 2019 var tallet på 24,6 timer efter de opdaterede data.
Vi har iværksat forskellige tiltag for at sikre, at vi kommer op på det påkrævede timeantal, og
Ministeriet har pr. 1/8-19 indført en ny eksamensform, der forkorter eksamensperioden,
hvilket også medvirker til at skolerne kan opfylde målet.
Vl vil fremadrettet sørge for at:
Undervisningsrelaterede aktiviteter uden for almindelig skoletid synliggøres i skemaet.
Eksempel er projektforløb med deltagelse i markeder en fredag aften/lørdag, eller når
eleverne er på studieture, der rækker ud over normal arbejdstid.
Aktiviteter i eksamensperioden er skemalagte og dermed fremgår af statistikken
Mesterlæreelever alene registreres med en skoleforløbsperiode, der svarer til den tid,
eleverne er på skolen.
STUK foretager fornyet opfølgning i september 2019, når STIL offentliggør data for Campus
Vejles minimumstimetal for elever, der afslutter grundforløbet i første halvår af 2019.
På bestyrelsesmødet i december, vil tallene fra september tællingen blive forelagt.

