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Ekstraordinært bestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag den 20. januar 2021 kl.13-15 
Sted: Microsoft Teams 
 
Mødedeltagere: 
Anne Mette Vind (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Vejle 
Kommune og Kolding Kommune), Erik Vinther (Region Midt og Region Syddanmark), Jakob Bille (Horsens 
Kommune og Hedensted Kommune), Jane Lønbæk (FOA), Jens Mejer Pedersen (selvsupplerende medlem), Lars 
Ejby (Fredericia Kommune), Lone Dybdal (FOA), Lone Rasmussen (FOA) og Steen Kjeldsen (SOSU FVH) 
  
Afbud: 
Anne Mette Lund (selvsupplerende medlem) og Jane Andresen (elev) 
 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Lone Dybdal 
Dagsordenen er godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
Pkt. 2 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Lars Ejby, samt kort præsentationsrunde 
Lone Dybdal, næstformand i bestyrelsen og udpeget af FOA 
Anne Mette Vind, direktør på SOSU FVH 
Dan Skjerning, udpeget af Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening, valgt til byrådet i Vejle 
Jane Lønbæk, udpeget af FOA 
Berit Staal, SOSU FVH medarbejderrepræsentant uden stemmeret 
Erik Vinther, udpeget af Region Midt og Region Syddanmark i forening, valgt til regionsrådet for Midtjylland 
Claus Bull Andersen, SOSU FVH medarbejderrepræsentant med stemmeret 
Lone Rasmussen, udpeget af FOA 
Jens Mejer Pedersen, selvsupplerende medlem og rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
Jakob Bille, udpeget af Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening, valgt til byrådet i Horsens 
Steen Kjeldsen, tilforordnet i egenskab af økonomi- og administrationschef på SOSU FVH 
Mai Ly Nguyen, sekretær for bestyrelsen og udviklingskonsulent med ansvar for projekter på SOSU FVH 
Lars Ejby, udpeget af Fredericia Kommune, valgt til byrådet i Fredericia 

 
 

Pkt. 3 
  

Valg af formand 

Ansvarlig for 
punktet 

Anne Mette Vind 

Varighed for 
punktet 

10 min. 

Sagsfremstilling 
  

Jacob Bjerregaard er stoppet som borgmester i Fredericia Kommune og 
dermed også som formand i bestyrelsen. Der skal derfor vælges en ny 
formand, hvilket er særlig vigtigt med hensyn til de forestående beslutninger i 
forhold til Campus Fredericia. 
 
Dan Skjerning foreslår Lars Ejby som ny formand, og Lars Ejby stiller gerne op. 
Næstformand, Lone Dybdal, og FOA Lillebælt samt den øvrige bestyrelse 
bakker op om dette forslag. 
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Indstilling 
  

 

Bilag 
  

 

Konklusion 
  

Lars Ejby er valgt som ny bestyrelsesformand. 
 
Anne Mette Vind og Steen Kjeldsen tager initiativ til at orientere Lars Ejby om 
skolens opgaver. 

Pkt. 4 
  

Campus Fredericia 

Ansvarlig for 
punktet 

Steen Kjeldsen 

Varighed for 
punktet 

45 min. 

Sagsfremstilling 
  

Steen Kjeldsen gav en kort opsummering af situationen og orienterede om nyt 
siden det sidste bestyrelsesmøde i december, herunder tilkendegivelser fra de 
øvrige parter, som er interesseret i at etablere sig på campus. 
 
Siden bestyrelsesmødet i december har Fredericia Kommune igangsat en 
analyseproces med henblik på: 

• Afdækning af interesserede aktører 

• Kortlægning af behov i dialog med alle parter, herunder evt. fælles lokaler 
og funktioner 

• Afklaring af kommunes engagement i uddannelsescampussen, da 
kommunen har reserveret et byggefelt 

• Skitsering af en udbygningsplan, herunder evt. opdeling i etaper, da de 
involverede aktører kan have behov for afklaringer i forskellige tempi 

 
Processen forventes afsluttet med udgangen af marts, og Anne Mette Vind og 
Steen Kjeldsen har løbende møder med Fredericia Kommune og dennes 
rådgiver. Næste møde er placeret kommende fredag. 
 
Den aktuelle interne proces på skolen omfatter: 

• Afklaring af lokalebehov i forhold til fremtidigt elevgrundlag og 
udbudssteder 

• Vurdering af synergieffekter ved deltagelse i en uddannelsescampus, 
herunder tidshorisonten 

• Mulighed for deling af lokaler, faciliteter og funktioner 

• Afklaring af priser og vilkår i øvrigt 

• Beregning af økonomi i forhold til alternative muligheder 
 
Der er flere parallelle og samtidige spor: 

• Intern vurdering af perspektiver og økonomi 

• Ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til Folketingets 
finansgrundlag, herunder elevgrundlag, driftssituation før og efter, 
investeringsramme i Staten samt gældssituation 
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• Afdækning af finansiering 

• Afdækning af alternativer på kort og lang sigt, herunder lokalesituation, 
hvis en varig løsning ikke er på plads, når skolens lejemål udløber 

 
Det vurderes, at der vil skulle træffes endelig beslutning om skolens deltagelse 
i campus senest i løbet af et halvt år. Den igangværende analyse fra 
kommunens side vil være en del af grundlaget for beslutningen. 

Indstilling 
  

 

Bilag 
  

 

Konklusion 
  

Skolen afventer Fredericia Kommunes proces, men skal senest om et halvt år 
have afklaret beslutningsgrundlaget. Det er dog under alle omstændigheder 
hensigtsmæssigt snarest at afklare lokalesituationen, indtil der kan flyttes ind 
på campus. 
 
Der skal være fuld fokus på uddannelsescampussen på de kommende 
bestyrelsesmøder. 

Pkt. 5 
  

Kort orientering fra skolen 

Ansvarlig for 
punktet 

Anne Mette Vind 

Varighed for 
punktet 

30 min. 

Sagsfremstilling 
  

Kort orientering om: 

• Skolens håndtering for at undgå smittespredning med COVID-19 

• Partnerskab med Videnscenter for Velfærdsteknologi i Vestdanmark og 
Østdanmark 

• Elevoptag januar 2021 
 
Skolens håndtering af COVID-19: 

• Skolen er lukket ned ligesom landet øvrige uddannelsesinstitutioner 

• Skolen følger tæt alle udmeldinger fra myndighederne med henblik på at 
efterleve lovgivningen, retningslinjer og anbefalinger vedr. COVID-19 

• Til trods for coronatræthed har både medarbejdere, elever og kursister 
vist sig omstillingsparate i forhold til de mange ændringer, der er blevet 
meldt med kort varsel henover december og januar 

• Retningslinjerne giver hjemmel til, at skolerne selv kan beslutte, hvorvidt 
planlagte prøver gennemføres under nedlukningen. Skolen har således 
besluttet at afholde afsluttende prøver på alle uddannelser og i de 
uddannelsesspecifikke fag fysisk som planlagt for at sikre bedst mulig 
kvalitet i uddannelserne og det arbejdsmarked, skolen uddanner til 

• Ligeledes har skolen af pædagogiske hensyn besluttet, at alle nystartede 
hold kommer ind på skolen i 2 timer på 1. skoledag for at modtage bøger 
og koder samt at synkronisere med IT-systemer. Dette med henblik på at 



 
 

4 
 
 

     
 
Pkt. 6 Eventuelt 
 
 

Referent: Mai Ly Nguyen 

sikre, at eleverne kan tilgå Teams m.v., som skal bruges til den online 
nødundervisning under nedlukningen 

• Skolen har sørget for, at såvel prøver som introduktionen på 1. skoledag 
er afviklet i forhold til myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand 
og hygiejne 

• Alle medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemmefra under nedlukningen, 
og planlagte møder er omlagt til online møder 

• Skolen er opmærksomme på, at der skal tages ekstra hånd om 
arbejdsmiljøet, når nedlukningen ophører 
 

Videnscenter for Velfærdsteknologi: 

• Skolen har været partner ind i Videnscenter for Velfærdsteknologi i 
Vestdanmark og i Østdanmark fra 2018 til 2020 sammen med SOSU Fyn 
og SOSU Nord, men skal udbredes til alle SOSU-skoler 

• Der er kommet en ny bevilling, således at videnscentrene videreføres i 4 
år mere, og i den forbindelse vil de fleste SOSU-skoler blive partnere ind i 
videnscentrene 

• Videnscentrene vil sammen med SOSU-skolerne have fokus på både 
SOSU-uddannelserne og SOSU-området i al almindelighed 

• Med mindre bestyrelsen opponerer mod dette, vil skolen underskrive en 
ny samarbejdskontrakt med de to videnscentre. Dette indebærer bl.a., at 
partnerskolerne skal finansiere lønnen til den koordinator, som 
videnscentrene hidtil har finansieret 

 
Elevoptag 2021: 

• Skolens GF2-optag er på niveau med 2020: 
- 81 GF2 PAU-elever svarende til den kvote, vi har fået tildelt 
- 228 GF2 SOSU-elever, herunder 10 GF2 EUX-elever 

• Dimensioneringen til august lyder på 101 SSH’er og 141 SSA’er, dvs. at 
skolen kommer til at mangle elever i forhold til dimensioneringen, men 
der er mange tiltag i gang med henblik på rekruttering i samarbejde med 
kommuner og jobcentre. Desuden er der indgået en politisk aftale på 
området, som giver brancheskiftere mulighed for at tage en GF2 på 110% 
dagpenge og for, at voksne på 25+ år kan ansættes allerede på GF2 

• Skolen har svært ved at gennemføre EUX-uddannelsen med det lave 
ansøgertal 

Indstilling 
  

 

Bilag 
  

 

Konklusion 
  

Bestyrelsen bakker op om det fortsatte partnerskab med videnscentrene.  
 


