REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ
VIDEN DJURS
Onsdag den 12. juni 2019 KL. 17.00

STED: VID Gymnasier, N. P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa
DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Ole Svit (OS), Jesper Knudsen (JES), Martin
Lange (ML), Kirstine Bille (KB), Kirsten Jensen (KJ), Lars Ørgaard (LØ), Henning Jensen (HJ), Malene Aaris (MAA),
Joachim Nisgaard (JN), Marianne Skov (MS, referent)
GÆSTER: Nikolaj Malte Houkjær (NMH)
AFBUD: Lars Stadsgaard Henning (LSH), Johnny Houmann Christensen (JHC), Anton Bay Hansen (ABH), Jesper
Thorup (JT), Mads Donslund Hansen (MDH)

Punkt 1: Dagsorden
KNS bød velkommen til mødet. Nedenstående dagsorden blev godkendt.
Punkt
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Punkt 2: Referat
Referaterne fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2019 og fra bestyrelsesmødet den 28. maj 2019 (Ekstraordinært møde)
blev godkendt af de tilstedeværende og underskrevet efter mødet.
Punkt 3: Kalø Økologiske Landbrugsskole
Ole startede punktet med kort at orientere om ansættelsesprocessen ifm. ansættelse af afdelingsleder Nikolaj Malte
Houkjær (NMH) på Kalø Økologiske Landbrugsskole.
NMH gav herefter et overblik over uddannelser/aktiviteter på landbrugsskolen:






Faglært Landmand (husdyr- eller plantespeciale) - GF1, GF2, H1+H2
o EUX udbydes kun på grundforløbet
o GF2, H1+H2 gennemføres også som en international linje ”Global Organic Farmer”
Produktionslederuddannelsen
Aktiviteter med Dansk Jægerforening – IDV/AMU
Aktiviteter med Økologisk Landsforening eller SEGES – IDV/AMU

Nikolaj fremlagte ny elev rekrutteringsstrategi for Kalø Økologiske Landbrugsskole med et mere fokuseret fokus:


Rekrutterings indsatsområder:
o Samarbejde med udvalgte højskoler (nationalt og internationalt)
o Samarbejde med udvalgte efterskoler
o Samarbejde med udvalgte folkeskoler
o Ambassadørordning
o Kommunikation via blandt andet Facebook/andre sociale medier

Indsatser:


Kalø Økologisk temadøgn/dag (en eller to dage)
Efterskoler og højskoler tilbydes et temadøgn/dag på Kalø Økologiske Landbrugsskole, med et fast program. I
løbet af temadøgnet/dagen indgår eleverne i undervisningen med skolens nuværende elever, er aktive i
produktionslandbruget Brogården, oplever studiemiljøet omkring skolehjemmet mm. For døgneleverne er der
fælles spisning om aftenen med planlagte aktiviteter.



Kalø ambassadører & sociale medier
o På Facebook og andre sociale medier vil skolen ud over undervisningsmiljø- og aktivitetsopslag være
tydeligere ift. skolens profil med opslag om klima, bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi.
o Events to gange årligt for tidligere elever/ambassadører
Verdens praktikpladser ”Global farmer globus”
o Formål at formalisere det praktikpladsopsøgende arbejde
o Tidligere elever/ambassadører skal lave en videosekvens om deres praktikophold



Bestyrelsen drøftede herefter forventninger til optag. Forventningen er 100 årselever om 2 år.
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Punkt 4: Tilsyn vedr. Kalø Økologiske Landbrugsskole
KNS informerede om kommende møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) den 17. juni 2019, hvor Peter
Amstrup, KNS og GS deltager. OS har lavet en uddybende redegørelse til dele af rapporterne udarbejdet af Bech-Bruun.
Punkt 5: Info fra bestyrelsesmedlemmer
KNS pointerede, at samfundet har oplevet en højkonjunktur, men at der forventes lidt afmatning. Dette betyder, at Viden
Djurs kan forvente en øget efterspørgsel på efteruddannelse og at vi på skolen skal være klar til dette.
KNS orienterede om at skolens elevrepræsentant Anton Bay Hansen er blevet valgt til næstformand i elevorganisationen
og at han været interviewet om rygeforhold på erhvervsskolerne.
MAA orienterede om, at der den 5. juni 2019 har været afholdt møde i det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske
Landbrugsskole. Udvalget drøftede blandt meget:




Generationsskifte – en event på landbrugsskolen hvor nuværende landmænd og skolens elever får mulighed for at
drøfte fremtidens former for generationsskifte i branchen. Det undersøges, om der kan søges midler fra FØL-fonden.
Dansk Økokød holder årsmøde på Kalø.
Fokus på rekruttering af flere elever til landbrugsskolen

Punkt 6: Info fra elevrepræsentanter
Ingen punkter.
Punkt 7: Info fra medarbejderrepræsentanter
KB opfordrede bestyrelsen til at deltage i /støtte op om årets dimissioner, svendeprøveafslutninger mm. Eleverne sætter
stor pris på bestyrelsens deltagelse.

Punkt 8: Info fra skolens repræsentanter
Lærerstyret undervisning på grundforløb (Tematiseret tilsyn). v/OS
OS orienterede om problemstillingen vedr. lærerstyret undervisning og viste landstal fra ministeriet fra 1. og 2.
halvår 2018. OS har indsendt en redegørelse til styrelsen indeholdende en status på GF1 efterår 2018 og GF2
forår 2019, samt tiltag, der skal sikre at eleverne får 26 klokketimers lærerstyret undervisning pr. uge i
gennemsnit. En del elever/hold er planlagt med ekstra undervisningslektioner frem til sommer. Alle afdelinger
med undtagelse EUD/EUX Business når måltallet.
Den fælles EUD-planlægningsafdeling har udarbejdet en procedure, der skal sikre, at elevernes lærerstyrede
undervisning registreres korrekt, og at der planlægges med 26 klokketimers lærerstyret undervisning pr. uge.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) følger op på skolernes indberetninger ultimo juni 2019.
Godkendelse til at deltage i forsøg med kostafdelinger. (tyndt befolket områder) v/OS
OS orienterede om en ny forsøgsordning med kostophold på erhvervsskoler. Forsøgets formål er at understøtte
flere erhvervsuddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og skabe en større mobilitet blandt de unge. Viden
Djurs har fået godkendelse til Kostafdelingen på Ydesvej 4, 8500 Grenaa.
Skolen kan optage elever på kostafdelingen, der kunne have søgt uddannelse tættere på egen bopæl, dvs. inden
for 5 kvarters transportafstand, så de kan bo og uddanne sig på skolen. Forsøget gennemføres i perioden 20192022 på eksisterende kostafdelinger.
10 Klasse Center Djursland (virksomhedsoverdragelse) v/OS
Afdelingen vil fortsætte i lejede lokaler på Grenaa Idrætscenter. Virksomhedsoverdragelse mellem Norddjurs
Kommune og Viden Djurs er endnu ikke helt på plads ift. ansættelsesaftaler. Viden Djurs får 6-7 medarbejdere,
hvoraf den ene medarbejder skal arbejde i Elevadministrationen på Århusvej. Viden Djurs har investeret i det
nuværende inventar på 10KCD.
Der er pt. indskrevet 80 elever på 10KCD til næste skoleår. Alle elever har været til samtale og der bliver en
ligelig fordeling med ca. 40 elever på den gymnasierettede linje og 40 elever til den erhvervsrettede linje.
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Der er indgået gode aftaler med SOSU Djursland, Grenaa Gymnasium og VID Erhvervsuddannelser om
gennemførelse af temaforløb og valgfag.
En styregruppe er nedsat med deltagere fra samarbejdsskolerne for at sikre elevernes brede uddannelsesvalg.
EUD10 på Kalø og 10KCD i Grenaa får et samlet optag på 120 elever.
EUD10 afdelingen i Auning stopper pr. 30. juni 2019 grundet for få elever.
Optagelsestal 2019/20 v/OS.
Generelt har Viden Djurs oplevet tilbagegang på grundforløb 1. Hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport”
har størst tilbagegang. I forhold til skoleåret 18/19 mangler Viden Djurs ca. 21 elever. Både Tradium og Den
Jyske Håndværkerskole, Hadsten har fremgang.
Claus Møller Jacobsen og OS har været til møde med UU-Djursland, der kunne oplyse, at I Norddjurs
Kommune har 60 elever søgt hovedområdet, hvilket er på samme niveau som sidste år. UU-vejledningen
henviser til, at vejlederne vejleder de unge ift. uddannelse ikke til uddannelsesinstitution (Neutralitetsprincip).
Bestyrelsen vil sammen med OS italesætte problematikken for de to borgmestre i Nord- og Syddjurs kommuner.
OS oplyste, at FGU (den forberedende grunduddannelse) ligeledes har taget ca. 14 elever direkte fra 9. klasse
her i Norddjurs Kommune. Dette har nok ikke været den politiske sigte med FGU.
Det er kritisk for Viden Djurs at søgemønsteret til grundforløbet 1 ændrer sig, da det har indflydelse på
optagelse til grundforløb 2 til januar 2020.
På Gymnasieområdet opleves stor fremgang – især til HHX Rønde. Dog er der mange elever, der skal til
optagelsesprøve. Det drejer sig om lidt under 60 elever.

Digital Strategi v/OS.
OS gav en kort status på arbejdet med skolens digitale strategi. Processen er forsinket ift. det oprindelige
udmeldte. Strategien skal være retningsgivende for, hvor Viden Djurs ønsker at bevæge sig hen på det digitale
område, hvilke mål der skal styre denne udvikling og endelig hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at nå
disse mål. – se bilag 1.







Elevstrategidage
o Mandag den 26. november for studerende på VID Gymnasier
o Tirsdag d. 27. november for studerende på VID Erhvervsuddannelser
Medarbejderstrategidag
o Fredag den 11. maj for et repræsentativt udvalg af medarbejdere og ledere
Sammenskrivning af styregruppen
o Tovholdere udarbejder et oplæg fra hver af de 7 temaer – deadline den 7. juni
Strategien godkendes på bestyrelsesmøde og samarbejdsudvalg til september 2019
Strategien Implementeres/forankres og evalueres

Strategiens temaer bliver








Digitale læringsaktiviteter
Digitale evalueringer
Digital dannelse/Digitale relationer
Digital markedsføring
Videndeling og IT-faglig udvikling
Samarbejde med aftagere (virksomheder & videregående uddannelser)
”Administrative IT-værktøjer” - ”Kunderejsen”

GDPR v/MS
MS gav en status på skolens arbejde med persondataforordningen (GDPR). Den venstre side illustrerer de
områder skolen er færdig med. Højre side viser de områder, der udvikles på.
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•
•
•
•

Awareness kurser
Persondatasupport
Persondataforordning og studievejledning
”Kunderejse” – processer fra elevens start
til slut
IMS-arkiv / e-Boks
Sikkermail
Privat/cookie politik

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

IT-medarbejderpolitik
Oplysningspligt til elever og ansatte
Samtykker (Uddata+)
Arbejdsprocesbeskrivelser på øvrige
områder
Kortlægning af IT-systemer
Databehandlingsaftaler og kontrol deraf
Risikovurderinger

Arbejdet med GDPR har tages afsæt i behandling af elevernes data, særligt elevernes personfølsomme
informationer. I den forbindelse er der gennemført en række møder/kursusforløb, hvor nedenstående temaer er
blevet behandlet.












Borgernes rettigheder
Retsgrundlag
PRINCIPPER FOR GOD DATABEHANDLING
Almindelige personoplysninger og Personfølsomme oplysninger
Behandling af personoplysninger
Teammøder / mundtlige informationer
Den registreredes rettigheder
Ansvaret (Dataansvarlig/ Databehandler – fælles sikkerhedsniveau)
Håndtering i dagligdagen (processer)
Værktøjer (Primært Uddata+, noter, ressourcer og IMS-arkiv)
Samtykke

Fraværsstatistik v/JES
Fraværsstatistikken er i 1. kvartal 2019 lidt højere end samme kvartal sidste år. Sidste år lå vi lidt højt på grund
af to influenza epidemier. I år er forklaringen, at vi har haft 5 langtidssyge: Årsagerne til de 5 langtidssyge er
både arbejds- og privat begrundet.
Ansættelser/fratrædelser v/JES
JES gennemgik fratrædelser og nyansættelser siden seneste ordinære bestyrelsesmøde.
Indberetning af måltal og politikker jf. ligestillingsloven v/JES
JES har indberettet måltal for det underrepræsenterede køn i skolens øverste ledelsesorgan/bestyrelsen. Målet
er 4 kvinder i bestyrelsen, svarende til 40% i 2022.

Punkt 8: Skolehjem – Viden Djurs
OS startede med at tydeliggøre samarbejdsflader mellem Campus Djursland og Viden Djurs, samt ligheder og
forskelle på de to juridiske enheder. Samarbejdet mellem Campus Djursland og Viden Djurs er:

Lokaleleje

Skolehjem

Afvikling af undervisning/aktiviteter uden for skoletid

Rejseafvikling
Viden Djurs ønsker, at overtage bygning på adressen Karen Blixens Vej 1 ift. selv at varetage skolehjemsdriften
i Grenaa. Med eget skolehjem ser Viden Djurs nye potentialer ift. at udvikle Detail Divisionen yderligere, da der
er mulighed for at udnytte værelsesbelægningen bedre, f.eks. ved at indgå samarbejde med endnu en
detailkæde.
Campus Djursland har opgjort købsprisen til kr. 2.154.433. Derudover er der en tilbagekøbsklausul ift. Norddjurs
Kommune, der skal videreføres.
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Bestyrelsen drøftede risici og muligheder ved overtagelse af bygningen på Karen Blixens Vej 1 til skolehjem,
herunder behov for udarbejdelse af en businesscase for udvidelse af Detail Divisionens aktiviteter.
Bestyrelsen gav Ole Svit og Jesper Knudsen mandat til at fortsætte arbejdet med at overtage/købe bygningen
på Karen Blixens Vej 1 af Campus Djursland. I arbejdet skal følgende undersøges/indgå:

Kan prisen i tilbagekøbsklausulen med Norddjurs Kommune forøges

Købsprisen kr. 2.154.433 forhandles med Campus Djursland

Udarbejdelse af en businesscase for udvidelse af Detail Divisionens aktiviteter

Punkt 8: Økonomi
JES fremlagde regnskabet for 1. kvartal 2019, der viser et resultat på kr. +1.408.048,-. Budget for hele 2019 er på kr.
+367.319,-. I dette beløb er ikke medtaget omkostninger til advokatundersøgelse med videre. Estimat 1 viser på
nuværende tidspunkt et driftsresultat på kr. -572.099,-. Det er dog meget svært at forudsige, da der er en meget skæv
fordeling henover årets fire kvartaler og der er store forskelle afdelingerne imellem. Viden Djurs er især udfordret på
manglende elever; både begrundet i aflyste hold på Kalø Økologiske Landbrugsskole og manglende søgning til skoleåret
2019/20.
Skolens ledelse forventer dog et positivt driftsresultat, da der mangler at blive indregnet:



AMU indtægt (Nye takster på virksomhedsforlagt undervisning). (Efter mødets afholdelse har skolen fra UVM
modtaget kr. 1.171.614 vedrørende 2018)
Bonus til kommuner, der flytter deres 10. klasse tilbud til en erhvervsskole. En bonus, der deles ligeligt mellem
kommune og erhvervsskole.

OS fremlagde herefter en plan for uddannelsesmæssige og organisatoriske tiltag
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Flere elever til Kalø Økologiske Landbrugsskole
o Rekrutterings- og markedsføringsstrategi (som Nikolaj præsenterede)

klar sigte imod unge, optaget af klima, økologi og bæredygtighed

målrettet indsats imod udvalgte efterskoler og højskoler

både et nationalt sigte, men også udvalgte lande

oplevelsesbaserede aktiviteter og brobygningsforløb

foruddefinerede forløb i en fast ramme på VID.online

tættere på EUD10
o Fokuseret produktprogram

GF1 – hovedområde Jordbrug, Fødevarer og oplevelser

EUD – Faglært Landmand med GF2, H1+H2 (både en dansk og en international linje)

EUX kun på grundforløbet (revurderes i tilfælde med mere end 20 elever)

Produktionsleder

Aktiviteter med Dansk Jægerforening – IDV/AMU

Aktiviteter med Økologisk Landsforening eller SEGES – IDV/AMU
o Fokuseret landbrugsdrift

Landbrugsproduktioner kun med afsæt i relevant læring

Færre dyreracer og enheder

Mindre grøntsags produktion – i både variant og mængde

Ingen forpagtede arealer og evt. salg af areal
Flere elever til VID Værksted
o Invitation om møde til borgmestrene i Norddjurs og Syddjurs Kommune, for at skærpe
opmærksomheden imod vejledningen og vores EUD udfordring
o Udbyde en skarp Byggeri fagretning rettet imod tømrer, murer, maler, elektriker og VVS
o 10KCD med brobygning og valgfag for flere elever
o Samarbejde med overbygningsskolerne om de nye valgfag, ”Håndværk og design” og
”Levnedsmiddel”
o Co-creation med EUD10 Kalø og 10KCD ift. definere behov/forventninger
Mere efteruddannelse Djursland (VID Skillz)
o Fleksibel set-up ift. kompetencer

Salget og planlægningen varetages af nuværende Skillz ansatte







Gennemførelsen varetages af nuværende underviser fra EUD afdelingerne eller eksterne
timelærere
o Tilbyde virksomhederne uddannelsesplanlægning

Gennemføre prøvesalg af abonnementsløsning
o Ressource- og kompetenceplan for afdelingen
Flere elever til 10 klasse
o Fra 2 organisatoriske enheder til 1 organisatorisk enhed med afledte synergier og overlap
o Integrerende aktiviteter hos VID Erhvervsuddannelser og VID Gymnasier via brobygning og
valgfagsaktiviteter
o Mulighed for at deltage i E-sport og Brazil Football
Fokus på fremtidige udbud og organisering på hele EUD området
o Gennemføre et bestyrelses strategimøde om vores fremtidige udbud og organisering på hele EUD
området (efteråret/vinter 19)

Bestyrelsen efterlyste mere:




Konkrete handlingsplaner med timelines og delmål for at synliggøre processen frem til mål.
Vækstplan med konkrete mål pr. initiativ (progression over tid.).
Økonomisk beregning af afledte effekter ved overtagelse af skolehjemmet i Grenaa.

Ift. strategidagen havde bestyrelsen følgende ønsker:





Konkrete forslag til datoer til strategidag udsendt via Doodle.
Strategidagen må gerne placeres på en fredag i september.
Må gerne foregå på Kalø Økologiske Landbrugsskole
Med deltagelse af de fire afdelingsledere.

Punkt 9: Skolens forretningsorden og vedtægter
Forslag til revision af vedtægter Paragraf 6 stk. 2 om genudpegning.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt følgende ændring:


Stk. 2. Genudpegning kan finde sted, dog højest 2 gange.

Både forretningsorden og vedtægter underskrives på næste møde i bestyrelsen.

Punkt 10: Eventuelt
Dimissioner 2019
VID Gymnasier
•
Grenaa den 28. juni 2019 kl. 10
•
Rønde den 28. juni 2019 kl. 12
Smede og industrioperatører
•

Århusvej den 21. juni 2019 kl. 11

DEG årsmøde 2020 afholdes fra den. 21. april til den 22. april 2020. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 27. juni 2019.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 25. september 2019 kl. 17:00
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Godkendelse af referat – underskrifter:

Kirsten Nielsen Sørensen

Gunnar Sørensen

Malene Aaris

Lars Ørgaard

Lars Stadsgaard Henning

Martin Lange

Jesper Thorup

Henning Jensen

Kirsten Grethe Jensen

Joachim Nisgaard

Kirstine Bille

Johnny H. Christensen

Anton Bay Hansen

Mads Donslund Hansen
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