Referat af IBCs bestyrelsesmøde den 22. september 2021 kl.
15.00 – 17.00 i lokale 12 på IBC Aabenraa, Dronning Margrethes
Vej 6-12, 6200 Aabenraa.
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra 16.06.2021
2. Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 og estimat for 2021
3. Opfølgning på strategimødet i juni
4. Status på igangværende projekter
5. Finansiel strategi
6. Status på Campus Fredericia
7. Nyt for eleverne
8. Praktikpladspræmie
9. Elevpladsopsøgende arbejde på EUD – Trepartsaftale
10. Forhandlinger på gymnasieområdet – taxameter, fordeling og institutionslov
11. Evt.
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Lone Thomhav (LT), formand, HK
Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata
Julie Fristoft, (JF), elevrepræsentant
Line Meldgaard (LM), direktør for Meldgaard
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Ole Kjær (OK), HK
Ole Steen Hansen (OH), viceborgmester, Fredericia Kommune
Thies Mathiasen (TM), medlem af Regionsrådet
Endvidere deltog følgende i mødet:
Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)

Afbud:
Else Guldager (EG), HR-direktør i Sydbank
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Hans Hermann (HH)
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 16. juni 2021
Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.
Ad 2 Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 og estimat for 2021
DHHA gennemgår budgetopfølgningen.
Pr. 31.07.2021 er IBC ca. 5,2 millioner foran budget. Ca. 2,5 millioner er realiseret –
resten er periodeforskydninger. Det er forventet at vi pr. 31.07.2021 vil være foran
budget grundet de taxameterstigninger undervisningsministeriet godkendte i december 2020 (ca. 1 måned efter udarbejdelse af budgettet for 2021).
Estimat 2021:
DHHA gennemgår estimat.
IBC forventer i 2021 et overskud på omkring DKK 4,2 mio. mod et budgetteret overskud på DKK 1,75 mio. At overskuddet er løftet er ikke uventet, da coronaåret 2021
har vanskeliggjort en del omkostningstunge aktiviteter ligesom vi ikke havde nået at
få taksameterforhøjelsen ind i budgettet for 2021.
Ad 3 Opfølgning på strategimødet i juni
Evaluering af bestyrelsesperioden. De input der kom på mødet i juni er forsøgt indarbejdet eller fastholdt allerede på dette møde, hvor det er muligt. Forslag til nye temaer
for næste bestyrelsesperiode samt udpegningsprocesser behandles på næste bestyrelsesmøde, hvor der er bedre tid i programmet. De skal træde i kraft fra marts 2022.
LT om ny bestyrelse. I november er der kommunalvalg, hvilket betyder at perioden for
den nuværende bestyrelse udløber i udgangen af april 2022. Der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer efter valget.

Ad 4 Status på projekter
DHHA og JGM gav et overblik over status på igangværende projekter på IBC, og
bestyrelsen diskuterede sin holdning hertil og gav relevante input.
Ad 5 Finansiel strategi
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har pålagt samtlige selvejende institutioner at
sikre at de har en godkendt finansiel strategi. IBC har allerede en finansiel strategi,
men Styrelsen har i deres brev bedt om at samtlige institutioner benytter den skabelon
som Styrelsen har udarbejdet. Det er dog tilladt at tilrette skabelonen. IBC har derfor
udarbejdet en ny finansiel strategi med udgangspunkt i den fremsendte skabelon. Skabelonen er tilrettet IBCs interne forhold.
Ad 6 Status på Campus Fredericia
Der arbejdes fortsat på at afklare forudsætninger for etableringen af et fælles campus i
Fredericia. Der er flere barrierer for at det kan lykkes, og den væsentligste er økonomi,
som spiller en væsentlig rolle for både SOSU FVH og IBC, som er to af de væsentligste
aktører i campus.
Ad 7 Nyt fra eleverne
Julie fortæller om skoleårets opstart og hvad der fylder for eleverne pt. Særligt i forhold
til forskellen på en opstart i et coronaår og en opstart i et næsten normalt år.
Julie er for nuværende eneste elevrepræsentant i bestyrelsen. Den 27.9. er der en fælles strategidag for alle elevrådsformænd og næstformænd på IBC, hvor den anden
plads besættes.
Julie fortæller hvad der rører sig blandt eleverne. Julie går på 2. år og har lige været til
sit første sociale arrangement. Det har været hårdt at man har ”mødt” sin klasse online,
så der mangler noget sammenhold. Frafaldet er større på 2. år end på første, da det
har være ”nemt” at gå i skole under corona, hvor computeren bare skulle tændes.
Ad 8 Praktikpladspræmie
STIL bad i foråret IBC redegøre for, hvorfor vi har trukket praktikpladspræmien til IBC
på en række navngivne elever. STIL henvendte sig på foranledning af en række syddanske skoler, som tidligere har henvendt sig direkte til IBC.
IBC redegjorde for alle elever ud fra den procedure vi i 2019 sendte til STIL. Vi har ikke
siden hørt fra STIL.

Ad 9 Elevpladsopsøgende arbejde på EUD - Trepartsaftale
I forbindelse med den seneste trepartsaftale blev det aftalt, at skolerne får ansvaret for
at 60 % af eleverne har en elevplads efter 15 uger på grundforløb 2 eller studieåret, og
at 80 % har en elevplads efter 20/40 uger. Dvs. ved forløbets afslutning.
Ovennævnte tal ligger langt fra realiteterne på alle skoler pt., og det er en udbredt
holdning at det bliver svært grænsende til umuligt at nå målene.
En væsentlig del af vores elever på EUD/EUX ser afslutningen af grundforløbet som afslutningen af deres ungdomsuddannelser, og derfor rejser de, arbejder eller holder sabbatår på linje med elever fra HHX. Herefter fortsætter en del af EUX’erne på videregående uddannelse. De vil alle i den nye måde at anskue tingene på, blive set som frafaldne.
For at sikre at vi både har styr på vores praktikpladser, vores elever og vores data har
vi ansat en ny kollega i praktikcentret, så vi bl.a. har ressourcer til løbende at arbejde
med praktikpladssøgning med de elever vi har på GF1 og GF2, ligesom vi i oktober ringer til alle de elever, som forlod GF2 eller studieår så vi ved, hvad de laver og kan motivere dem til at søge en elevplads.
Ad 10 Forhandlinger på gymnasieområdet – taxameter, fordeling og institutionslov
Jens orienterer i brede termer om de igangværende og kommende forhandlinger på
gymnasieområdet.
Elevfordelingsaftalen skal gøres til lov i løbet af efteråret, og der er en række uklarheder, som vi forsøger at give vores bud på en løsning af. Fx er Middelfart pt. i afstandszone ”Vestfyn”, selvom elever fra Middelfart naturligt søger mod Erhvervsskoler i Fredericia. Vi er heller ikke sikre på, hvordan man konkret vil måle afstand, andet end at det
vil være i tid.
Det forventes at forhandlingerne om et nyt taxametersystem starter i oktober. For nuværende har HHX det laveste taxameter på gymnasieområdet næsten lige meget, hvordan man vender og drejer det.
Det forventes at forhandlinger om en ny institutionslov ligeledes starter i oktober.
Ad 11 Evt.
Referent
Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:
8. december 2021 - Innovationsfabrikken
23. marts 2022 - Fredericia
15. juni 2022 - Innovationsfabrikken
21. september 2022 - Aabenraa
7. december 2022 - Innovationsfabrikken

