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Pkt. 1 Fremmøde 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard 
 
Pkt. 3 Punkter til drøftelse 
3.a. Strategier for SOSU FVH 
Sagsfremstilling:  
Skolens bestyrelse fastsætter skolens strategi for en 4 årig periode. Den nuværende strategi gælder 
således for 2017-2020, men den kan selvfølgelig både ændres og justeres.  
 
Strategien er opbygget, så strategi for skolens fyrtårne, som er Internationalisering og Simulation først er 
beskrevet. Dernæst følger strategien for skolens kerneområder  

 Pædagogik og pædagogisk udvikling,  

 Rekruttering, optag og fastholdelse samt  

 Økonomi, ressourcestyring, administration og bygningsmasse. 
 
Status for strategi 2017-2020 vedlagt som Bilag 1.  
Der ønskes en drøftelse af den/de valgte strategier mhp. tilføjelser, ændringer eller justeringer.  
 

    3.b. Rekruttering, optag og fastholdelse 
Sagsfremstilling:  
På det konstituerende møde i skolens nye bestyrelse den 3. maj 2018 blev det besluttet at bringe 
området rekruttering, optag og fastholdelse til debat, da både rekruttering og fastholdelse i 2018 er 
udfordrende for SOSU FVH.  
Området er organiseret så det har fuld ledelsesbevågenhed på strategisk niveau. Således er rekruttering 
forankret hos direktør Hanne Helleshøj, mens optag og fastholdelse er forankret hos uddannelseschef 
Grethe Buch. 
For at understøtte arbejdet med rekruttering er der dels et internt kommunikationsudvalg og et internt 
markedsføringsudvalg, hvor skolens kommunikationsansvarlige journalist Pernille Benzon har en central 
rolle. Dertil er der et rekrutteringsudvalg, hvor eksterne samarbejdspartere fra skolens praktikområder 
deltager sammen med Hanne Helleshøj og uddannelsesvejleder Ulla Reimer. 
For uddannelsesvejledernes opgaver i forbindelse med rekruttering, optagelse og fastholdelse se venligt 
vedlagte Bilag 2.  
 
For området fastholdelse gælder, at skolen har en koordinator for fastholdelse, evaluering og 
kvalitetssikring, som følger skolens frafald tæt, beskriver og udvikler diverse fastholdelsesinitiativer samt 
evaluerer udbyttet heraf. Det udførende arbejde med at fastholde elever i uddannelserne foretages af 
uddannelsesvejledere, kontaktlærere samt specialfunktioner som SPS-koordinatorer, læsevejledere etc.  
Vicky Enemark Asmussen deltager på mødet med henblik på præsentation af data vedrørende frafald og 
aktiviteter for at modvirke frafald.  
 



 

 

 
    3.c. Resultatområder 2018-2019 

Sagsfremstilling:  
Sagsfremstilling: Jf. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste 
leder og øvrige ledere af 27. juni 2013 er der indgået resultatkontrakt mellem bestyrelsen og 
direktør Hanne Helleshøj- og der er indgået kontrakter mellem direktøren og skolens respektive 
ledere. Ovennævnte bemyndigelse beskriver en økonomisk basisramme, hvor bestyrelsen selv 
kan fastsætte indholdsområder – og en ekstraramme, der skal omfatte områderne:    
 

 Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid samt  

 Mindskelse af frafald.  
 

For skoleåret 2017-2018 har basisrammen omfattet resultater i forhold til:  
 
IKT og læring 
Evaluering og kvalitetssikring. 
Sundhed 
Kerneområdet rekruttering, optag og fastholdelse 
Kerneområdet økonomi, ressourcestyring, administration og bygningsmasse samt 
Internationalisering 
Simulation 
 
Praksis har været, at bestyrelsen på mødet i september har fastsat resultatområderne og derefter 
bemyndiget bestyrelsesformanden til at indgå kontrakt med direktøren. 
Praksis har også været, at der afrapporteres på resultatområderne på bestyrelsens septembermøde, da 
kontrakterne løber fra 1. august til 31. juli året efter.  
Der ønskes på mødet en indledende drøftelse af mulige resultatomåder mhp. endelig fastsættelse på 
bestyrelsesmødet den 17. september 2018.  

 
 
Pkt. 4 Punkter til orientering 
- Kvartalsregnskab efter 1. kvartal v. Steen Kjeldsen, Bilag 3 
- Selvsupplerende medlem i SOSU FVHs bestyrelse 
- Campus Horsens v. Steen Kjeldsen 
 
Pkt. 5 Evt.  
 


