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Bestyrelsesmøde SOSU FVH 
Dato: 4. april 2018 
Sted: SOSU FVH, Horsens afdelingen 
 
Deltagere: Peter Sinding Poulsen, Lone Dybdal, Peter Sebastian Petersen, Poul Erik Madsen, Nynne Bak 
Josefsen, Claus Bull Andersen, Hanne Helleshøj og Steen Kjeldsen. 
 
Afbud: Henriette Schlesinger, Marlene Christensen, Cecilie Roed Schultz og Lumturije Fejzullahi. 
 
Øvrige deltagere: Kim Vorret og Lotte Agerbo. 
 
 
Pkt. 1 Fremmøde 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Peter Sinding Poulsen 
Det besluttes på opfordring fra bestyrelsen, at punktet Røgfri arbejdstid-røgfri skoletid ændres til et 
drøftelsespunkt, som et nyt punkt 4.b. Det bemærkes, at punktet Status Campus Horsens er et 
orienteringspunkt, men med behov for evt. mindre beslutninger/tilkendegivelser.  
Herefter godkendes dagsordenen uden yderligere bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Punkter til orientering: 
Status Campus Horsens v. Steen Kjeldsen 
Orientering ved Steen Kjeldsen om den aktuelle status på Campus Horsens. CASA og SOSU FVH har 
underskrevet en betinget overdragelsesaftale, ansøgning om aktstykke er indsendt til UVM, 
brugerinddragelse er i proces, og skolen deltager i planlægning af motionshal og udendørs arealer. 
Gennemgang af tidsplan og planer om finansiering. Det bemærkes, at VIAs aktstykke er godkendt i 
Folketingets finansudvalg.  
Gennemgang af udfordringer i forbindelse med byggeriet, herunder godkendelse af aktstykke i UVM. 
Den foreløbige vurdering fra UVM er positiv, men der er endnu ikke et bindende tilsagn. Drøftelse af 
tidsfaktor i forhold til påbegyndelse af projektering og økonomiske konsekvenser heraf, imens et 
aktstykke afventes.  
 
Bestyrelsen udtrykker en entydig klar opbakning til, at skolen forsætter arbejdet, imens aktstykket 
afventes, med henblik på så vidt muligt at overholde den overordnede tidsplan. 
Skolens ledelse kan tage kontakt til formandsskabet, indtil en ny bestyrelse er konstitueret primo maj 
2018, såfremt der måtte være behov for dette.  
 
 
Strategiopfølgning 2. halvår 2017 v. Hanne Helleshøj 
Orientering ved Hanne Helleshøj om status på skolens strategiske satsningsområder.  
Bestyrelsen bemærker, at strategiopfølgningen er en god måde at blive opdateret på. Bestyrelsen 
bemærker endvidere, at det er positivt med skolens høje trivsel.   
 
 
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler v. Hanne Helleshøj 
Orientering om skrivelse fra STUK til bestyrelserne for institutioner omfattet af lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse. Skolen er i gang med at udarbejde en beskrivelse af fremtidig procedure, der 
tydeligt siger, at skolen lever op til STUK regulativet. Skolens nuværende praksis ligger allerede tæt på 
det præciserede regelsæt.  
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Pkt. 4 Punkter til beslutning: 
Orientering ved Hanne Helleshøj om baggrund for og skolens arbejde med en antimobbestrategi. 
Strategien er drøftet i det tværgående elevråd og skolens samarbejdsudvalg. Begge råds 
ændringsforslag/kommentarer er medtænkt i den her fremlagte antimobbestrategi.  
 
Bestyrelsen godkender antimobbestrategien.  
 
 
Røgfri arbejdstid-røgfri skoletid v. Hanne Helleshøj 
Orientering ved Hanne Helleshøj om baggrund for Røgfri arbejdstid – røgfri skoletid, som udspringer af 
et projekt med Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af skolens samlede 
parathed til at indføre røgfri arbejds- og skoletid har vist en klar opbakning fra elever og undervisere til 
røgfri arbejdstid-røgfri skoletid. Der er arbejdet med røgfri arbejdstid- røgfri skoletid i sundhedsudvalg 
og samarbejdsudvalg. Skolens samarbejdende praksis bakker op om røgfri skoletid.   
Der tilbydes i forbindelse med indførelsen rygestopkurser på alle skolens afdelinger, og skolens afdeling i 
Fredericia samarbejder ydermere med Fredericia Kommune om et rygestop projekt. Rygeskure fjernes 
eller ændres til andre formål.  
Bestyrelsen bakker op om, at tiltaget er med til at forberede eleverne til deres kommende 
arbejdsmarked, og at det er det rigtige signal at sende som en SOSU-skole. Bestyrelsen understreger 
vigtigheden i, at dette særligt er et forebyggelsestiltag. Røgfri skoletid-røgfri arbejdstid skal indføres som 
et bilag til skolens ordensreglement.  
 
 
Bestyrelsen bakker op om røgfri arbejdstid- røgfri skoletid. Det besluttes, at der gives og drøftes en 
tilbagerapportering til bestyrelsen et år efter røgfri skoletid er trådt i kraft.   
 
 
Godkendelse af årsrapport 2017 v. statsaut. revisor Kim Vorret, PwC 
 
Kim Vorret gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten 2017, som viser et fint og solidt regnskab 
meget tæt på det budgetterede og en dertilhørende blank påtegning fra revisor. Som forventet ses en 
faldende aktivitet i 2017, men der er holdt en fornuftig balance med solid likviditet. Væsentlige faktorer 
i skolens økonomi er holdstørrelser og tilstedeværelse i flere byer. SOSU FVH placerer sig flot i 
benchmarking med de øvrige SOSU-skoler.  
 
Revisor anbefaler jf. revisionsprotokollat, at skolen udarbejder en skriftlig indkøbspolitik, som fastsætter 
de mål og retningslinjer, som skolen i forvejen efterelever. Revisor anbefaler ligeledes, at skolen ser på 
km-takster i forbindelse med tjenestekørsel samt på udgifterne til personaletilskud, idet revisor blandt 
andet bemærker, at det ikke er kutyme inden for Staten at give julegaver, da det ikke ligger inden for de 
offentlige overenskomster. Skolen har endvidere en proces i gang omkring forberedelse af den nye EU 
Persondataforordning, hvilket er væsentlig. Opfølgning på revisionsprotokollatet fra 2016 viser endelig, 
at der er rettet op på tidligere bemærkninger. 
Revisor har ingen bemærkninger i forhold til forvaltningsrevisionen. 
 
Bestyrelsen erklærer sig enig i, at der ikke er bemærkninger til det gennemgåede regnskab og udtrykker tilfredshed 
med skolens styring af økonomien. 
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   Årsrapport 2017 og revisionsprotokollatet til årsrapport 2017 godkendes og underskrives af de tilstedeværende  
   bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværende bestyrelsesmedlemmers underskrifter vil blive indhentet rettidigt  
   efterfølgende. 
   Bestyrelsen tiltræder endvidere, at der ikke er bemærkninger til bestyrelsestjeklisten, samt at bestyrelsen har 

forholdt sig til de fremførte bemærkninger og anbefalinger fra revisor. Steen Kjeldsen bemyndiges til at 
indrapportere tallene fra årsregnskabet til ministeriet.  

 
 
Pkt. 5   Evt.  
 
Opklarende spørgsmål fra bestyrelsen vedr. selvsupplerende medlem i den kommende bestyrelse. Det 
er en beslutning, som den nye bestyrelse træffer.   
 
Mødet dd. er sidste møde i den siddende bestyrelse. Skolen takker bestyrelsen for et godt samarbejde.  
 
 
Referent Lotte Agerbo. 
 


