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1. –Godkendelse af dagsorden 

 

 

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.   

  

Det indstilles at godkende dagsordenen. 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2.  – Godkendelse af referat af 3. februar 2020 (Bilag 2.a.) 

 

  

Referat af mødet den 3. februar 2020 er tidligere udsendt, og der er ikke 

indkommet kommentarer.  

 

Referat af 3. februar 2020 indstilles godkendt og underskrevet. 

 

Referatet blev underskrevet og godkendt uden bemærkninger. 

 

 

3. – Godkendelse af Årsrapport 2019 herunder godkendelse af revisionsprotokollat 2019 

v/Morten Guldmann Olsen og statsautoriseret revisor Ole Skouboe – Bilag 3.a, 3.b,3.c & 3.d) 

 

  

Årets resultat udgør -0,2 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end det af 

bestyrelsen godkendte budget på -5,3 mio. kr. Resultatet må betegnes som 

tilfredsstillende. Omsætningen for 2019 udgør 310,9 mio. kr. fordelt med 

henholdsvis 234,9 mio. kr. fra statstilskud og 76,0 mio. kr. fra deltagerbetaling og 

andre indtægter.  

 

De samlede omkostninger beløber sig til 307,3 mio. kr. mod sidste års 322,0 mio. 

kr. Det forholdsvis store fald på 14,7 mio. kr. skyldes først og fremmest 

afskedigelser, der har medført, at lønomkostningerne er reduceret 9,8 mio. kr. ift. 

sidste år. Øvrige omkostninger er reduceret med 6,2 mio. kr., mens 

afskrivningerne er steget med 1,4 mio. kr. sfa. investeringerne i Tradium College 

og ToolBox, der begge blev taget i brug i efteråret 2018.  

 

Resultat før finansielle poster udgør 3,6 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. bedre end 

sidste år.  

 

De samlede aktiver udgør 600,8 mio. kr. og består primært af anlægsaktiver som 

bygninger og udstyr. Den likvide beholdning ultimo er på 82,9 mio. kr.  

 

De samlede investeringer i 2019 udgør 1,8 mio. kr.  

 



 

 3 

Kort og langfristet gæld udgør 379 mio. kr., hvor størstedelen vedrører 

realkreditgæld.  

 

Egenkapitalen er ultimo 221,8 mio. kr.   

 

Årsrapport 2019 er vedlagt som bilag 3.a. 

Internt regnskab er vedlagt som bilag 3.b. 

 

Morten Guldmann Olsen gennemgik og kommenterede nøgletal på 

bestyrelsesmødet. 

 

Jf. revisionsprotokollatet (bilag 3.c) har ikke givet anledning til væsentlige 

bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig betydning for vurdering af 

årsregnskabet eller forvaltningen.  

Regnskabserklæring bilag 3.d er vedlagt.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Morten gennemgik de overordnede nøgletal. I forhold til budgettet er der tale om 

et tilfredsstillende resultat, om end der også var lagt et forsigtigt realistisk budget. 

Både i det oprindeligt godkendte og i det reviderede budget fra maj 2019. Det er 

glædeligt, at vi har haft et realistisk syn på de forventede aktiviteter, ligesom der 

har været et fornuftigt omkostningsforbrug ift. det forventede. Vi har dog haft et 

lønforbrug, der har været 3,4 mio. større end forventet, hvilket primært skyldes 

fritstillinger samt den nye ferielov, der betyder, at skolen har skullet afsætte 

yderligere midler til skyldige feriepenge. 

 

Rasmus Vennekilde havde et indlæg og uddelte et dokument på vegne af TR 

pædagogisk lærergruppe, hvor der bliver udtrykt stor bekymring for, at det større 

dækningsbidrag på uddannelsesområdet, der er gået til at finansiere de øvrige 

hovedområder – det tværgående pædagogiske og fællesområdet, har haft en 

negativ effekt på kvaliteten af undervisningen, ligesom det har betydet, at den 

enkelte medarbejder skal løbe stadig stærkere.  

 

Der var en længere og intens drøftelse af skolens økonomi især fordelingen af 

ressourceanvendelsen og besparelserne på de tre hovedområder: Uddannelse - 

Tværgående pædagogisk område – Fællesområdet. Ledelsen erkender fuldt ud, at 

besparelserne/effektiviseringen har haft konsekvenser for uddannelsesområdet, 

men det er samtidig ledelsens vurdering, at der har været en rimelig og 

proportionel tilpasning af bemandingen på tværs af de tre områder.  

 

Det blev også præciseret, at der bag udviklingen på fællesområdet er flere forhold, 

der ikke afspejler et stigende forbrug. Således er der i 2019 bogført 1,3 mio. i 

yderligere feriepengeforpligtelse på fælles, selv om størstedelen jo vedrører 

medarbejdere i uddannelsesområdet og det tværpædagogiske, ligesom der i 

2019 ikke er bogført næsten 5 mio. mindre i puljemidler (primært manglende 

kvalitets- og kompetencemidler). Stigningen i fællesområdets samlede underskud 

er således ikke udtryk for et større forbrug. Desuden er underskuddet i 2020 på 
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fællesområdet primært et resultat af, at alle de indtægter fra Hobro, der i 2018 og 

2019 lå under Fælles (grundtilskud, udkantstilskud, fælles- og bygningstaxameter) 

i 2020 budgetteret under uddannelserne, ligesom renoveringen på Blommevej 

(der vel at mærke er et resultat at et myndighedspåbud) betyder, at der sker en 

stigning i omkostningerne på det ansvar, der vedrører bygningerne på Blommevej. 

 
Ledelsen anerkender, at stigningen i indtjeningen på uddannelsesområdet har 

skullet medvirke til finansiering af de mange og store investeringer, som Tradium 

står over for, og som især har med skolens bygninger at gøre. De mange store 

investeringer vil uvilkårligt medføre, at omkostningsforbruget på fællesområdet 

stiger, men det er vigtigt at pointere, at der over årene er foregået en tilpasning af 

bemandingen på det teknisk-administrative område, der svarer til tilpasningen på 

uddannelserne. 

 

For 3 år siden havde undervisningens gennemførelse højeste prioritet i 

bestyrelsen, som bad direktionen om at arbejde på nedbringelse af lønprocenten, 

og dette er lykkedes. 

 

Der blev givet udtryk for, at debatten hører til i HMIO–regi, og at udviklingen 

afspejler den af bestyrelsen fastlagte strategi, som direktionen har fulgt.  

 

Der blev kvitteret for åbenhed parterne imellem. 

 

Der er sluttelig enighed om, at det ikke er uddannelserne, der står først for, 

når/hvis der fremover skal findes besparelser. 

 

Revisor Ole Skouboe gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollatet.  

 

Punkt til kommende strategimøde den 27.-28. august: Revision af den finansielle 

strategi. Forslag om at redigere den en gang årligt. 

 

Konklusion fra revisor: 

 Skolen udviser den fornødne sparsommelighed 

 Effektiv indkøbsfunktion 

 Omstrukturering og tilpasning af medarbejderstab 

 Der foretages nødvendige langsigtede investeringer 

 Velfungerende økonomifunktion 

 

Revisortjekliste: ingen kritiske og væsentlige bemærkninger. 

 

Bestyrelsesformand roste det økonomisk resultat og kvitterede ledelsen for at 

have gennemført den ønskede økonomiske genopretning af skolens økonomi.  

Bestyrelsen anerkendte revisionsprotokollatet, der er uden kritiske eller 

væsentlige bemærkninger. 
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Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat indstilles godkendt og underskrevet 

af bestyrelsen. 

 

I forbindelse med Corona-krisen og deraf følgende hjemsendelse af 

medarbejderne og forsamlingsforbud blev bestyrelsen nødsaget til at 

underskrive årsrapport 2019 elektronisk uden afholdelse af det berammede 

bestyrelsesmøde den 1. april 2020, begrundet i, at fristen for indsendelse af 

årsrapport 2019 til Undervisningsministeriet skulle overholdes.  

 

Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat blev godkendt på dagens møde. 

 

4. – Tiltrædelse udspaltning Tradium Mariagerfjord herunder godkendelse af 

udspaltningsredegørelse (Bilag 4 a, 4.d)  

 

Bestyrelsens beslutning om udspaltning af Tradium Mariagerfjord til 

Erhvervsskolerne Aars i form af forhåndsgodkendelse/screeningsansøgning til 

Undervisningsministeriet, er imødekommet af Undervisningsministeriet den 14. 

januar 2020. (Bilag 4.a) 

 

Tradiums bestyrelse skal bekræfte udspaltningen ved beslutning på 

bestyrelsesmødet den 8. juni, herunder skal bestyrelsen tiltræde en 

spaltningsredegørelse, der sammen med sammenlægningsredegørelse fra 

Erhvervsskolerne Aars skal indsendes til endelig godkendelse i  

Undervisningsministeriet. Ved indsendelse inden 30/6 forventes spaltningen 

godkendt af Undervisningsministeriet med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 

2020.  

 

Sammen med spaltningsredegørelsen skal følgende bilag vedlægges:    

                             

 Årsrapport 2019 

 Bilag til årsrapport 

 Vedtægter (udkast) 

 Beslutningsreferat bestyrelsesmødet 8. juni 

 Åbningsbalance 

 Revisorerklæring 

 

 

________________________________________________________

  

På bestyrelsesmødet gennemgik Lars Michael Madsen forudgående drøftelser 

med Undervisningsministeriet vedrørende økonomisk kompensation for 

spaltningen.  

 

Ministeriet ønsker at gennemføre af spaltningen i et hurtigt tempo, og derfor 

træffes principbeslutningen på bestyrelsesmødet d.d. og ikke ultimo juni 2020, 

som først aftalt.  
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For så vidt bygningsværdien arbejdes økonomisk efter den bogførte værdi og ikke 

nødvendigvis markedsværdi. Ministeriet har stadfæstet, at man ved en 

fraspaltning vedgår både arv og gæld. Forskellen mellem arv og gæld vil påføre 

Tradium en væsentlig nedskrivning af egenkapitalen.   

Derfor har bestyrelsesformanden sammen med direktionen afholdt et opklarende 

møde med Undervisningsministeriet, for at få belyst, hvordan vi i videst 

udstrækning kan kompenseres. Der er en mulighed for at søge et 

institutionsudviklingstilskud, og man søger derfor muligheden for at søge et 

tilskud til realisering af visionen (fremlagt på bestyrelsesmødet den 3/2 2020) om 

at gøre Tradium Ring Djursland til Transportbranchens udviklingscenter for 

bæredygtig transport). Desuden ansøges om støtte til at imødegå og absorbere 

det forventede årlige driftstab på kr. 2,5 mio. kr. kompenseret over tre år. 

Ansøgningen er sendt til ministeriet. Af spaltningsredegørelsen fremgår de 

forskellige beløb, der er ansøgt.  

 

Lars Michael Madsen gennemgik udkast til nye vedtægter, og bad om 

underskrifter fra bestyrelsen på spaltningsredegørelsen, vedtægter samt 

bestyrelsesreferater af 3. februar 2020 og 8. juni 2020. 

 

Den nye vedtægt træder i kraft, når undervisningsministeren har godkendt disse 

som en del af spaltningsredegørelsen. Bestyrelsen beder derefter direktionen om 

at offentliggøre vedtægterne på skolens hjemmeside.  

 

Det indstilles til bestyrelsen at tiltræde spaltningen af Tradium Mariagerfjord til 

Erhvervsskolerne Aars herunder godkende og underskrive såvel spaltningsredegørelse 

som udkast til vedtægter. Desuden giver bestyrelsen formand og direktør mandat til at 

underskrive den revisorgodkendte åbningsbalance.  

 

Bestyrelsen tiltrådte spaltningen af Tradium Mariagerfjord til Erhvervsskolerne Aars og 

spaltningsredegørelsen og udkast til vedtægter blev underskrevet. Desuden gav 

bestyrelsen formand og direktør mandat til at underskrive den revisorgodkendte 

åbningsbalance. 

 

5. -- Status økonomi 1. kvartal 2020 (Bilag 5.a) 

 

 

Pr. 31. marts er der realiseret et overskud på tkr. 10.081, hvilket er tkr. 2.003 

mere end budgetteret. 

Der er godt nok realiseret færre indtægter end budgetteret, men 

omkostningsforbruget har været markant under det budgetterede, hvilket mere 

end opvejer de manglende indtægter. Således mangler der på indtægtssiden tkr. 

2.415 ift. budgettet, men vores omkostningsforbrug har været tkr. 4.005 mindre 

end budgettet. Samtidig har vi brugt lidt mindre end budgetteret på de øvrige 

omkostningsposter – løn, afskrivninger og finansielle poster, hvorfor der samlet 

set er tale om en meget positiv afvigelse på bundlinjen.  

 

Vi skal tilbage til 2016 for at finde et kvartalsresultat af samme størrelsesorden, 

men den ekstraordinært store budgetafvigelse må til en vis grad tilskrives den 
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ekstraordinære situation sfa. nedlukningen pga. Covid-19. Såvel indtægterne som 

omkostningerne er i marts måned stærkt påvirket af nedlukningen. 

 

__________________________________________________________________ 

 

I forhold til de samlede økonomiske konsekvenser på skolens drift af corona-

krisen er ledelsen usikre. Det er gunstigt, at vi har fået alle taxametre i 

nedlukningen, og at der er politisk vedtaget en AMU-hjælpepakke, som vi ikke 

kender den endelige udmøntning af. AMU har ligget stille under nedlukningen, 

men vi forventer stor aktivitet i 2. halvår pga. krisen. Historisk medfører 

samfundsøkonomiske kriser øget AMU aktivitet.  

 

Lars Michael Madsen informerede om den aktuelle situation, hvor han gennem 

DEG-L har fået indtryk af et godt samarbejde med undervisningsministeren, som 

er lydhør i forhold til den situation, som skolerne og deres samarbejdsparterne 

står i. Iflg. beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er AMU – området en af 

nøglerne til at komme igennem den økonomiske krise, hvorfor der er forventning 

om, at der vedtages en opkvalificeringsreform inden sommerferien.  

 

Afsluttende bemærkede Morten G. Olsen, at der måske som i de tidligere år, vil 

kunne komme en dispositionsbegrænsning, så derfor skal vi fortsat være 

tilbageholdende. 

 

Det indstilles, at tage orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

6. -  Status udmøntning af investeringsrammer (Bilag 6.a) 

 

 

Skolens forventninger til investeringsrammer er indsendt til STUK (Styrelsen for 

Udvikling og Kvalitet) i marts måned og indeholder skolens forventninger til 

investeringer for perioden 2020-2024 (vedlagt). 

For 2020 fremgår, at skolen forventer investeringer for tkr. 14.000, hvilket 

stemmer overens med den investeringssum på tkr. 13.962, som bestyrelsen 

godkendte ifm. godkendelsen af budgettet for 2020. 

Det er fortsat forventningen, at vi holder os inden for denne investeringsramme for 

2020, som der skal indrapporteres på igen til september. 

 

Det indstilles, at tage orienteringen til efterretning. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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7. - Status ombygningsprojekter (Bilag 7.a) 

 

 

På Blommevej 40 arbejdes der på at gøre klar til etablering af det nye køkken, 

personalekantine samt indgangsparti, der efter planen skal stå klar i efteråret. 

Nedbrydningsentreprisen gik i gang tilbage i april og de øvrige fagentrepriser ligger 

nu fast, så de respektive håndværkere kan gå på henover de kommende uger. 

Ifm. nedbrydningen er der afdækket nogle uhensigtsmæssigheder/overraskelser, 

der dels har betydet, at den nuværende kantine er blevet rømmet før tid, ligesom 

færdiggørelsen er udskudt, så det forventes at stå klar sidst i september. 

 

På Vester Allé påbegyndte Jensen Byg nedbrydningen af den eksisterende 

elevadministration og reception den 11. maj, og pt. støbes der fundament til 

udvidelse af området mod atriumgården. Pga. Corona-situationen er der 

forsinkelse på leverance af alu-facadepartier, hvorfor tidsplanen er rykket et par 

uger. Byggeriet forventes afsluttet ultimo august.  

 

 

Søren Sørensen gav udtryk for, at der er afholdt en vellykket licitation, og niveauet 

lå nogenlunde ens, bortset fra tømrerentreprisen. Det er et godt team, der er 

samlet om byggeriet.  Desuden kører ombygningen af receptionen planmæssigt, 

og p-pladsen over for hovedindgangen på Vester Allé står færdig efter 

sommerferien. 
 

Det indstilles, at tage orienteringen til efterretning. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

8. – Orientering fra direktøren (Bilag 8.a, 8.a.b, 8.b.a, 8.b.b, 8.b.c, 8.c) 

 

 
 

a. Praktikpladsstatus (Bilag 8.a, 8.a.b) 

 

Som det fremgår af vedhæftede oversigt (bilag 8.a) er der pr. 29 maj 2020 kun 

indgået 47 nye uddannelsesaftaler sammenlignet med 257 i 2019. Samme 

tendenser ses på landsplan.  

 

Og denne tendens er stærkt bekymrende for de nuværende GF2 elever. På 

Tradium afslutter ca. 410 eud-elever deres grundforløb til sommer. Når de nu skal 

ud at søge elev- og læreplads, er det derfor en langt vanskeligere opgave end for 

bare 3 måneder siden. Det er derfor glædeligt og meget tiltrængt, at regeringen og 

arbejdsmarkedets parter ultimo maj 2020 indgik en Trepartsaftale om 

ekstraordinær hjælp til elever/lærlinge og virksomheder i forbindelse med 

praktikpladssituationen. Aftalen indbefatter en buket af forskellige tiltag, men de 

to hovedelementer er ekstraordinær økonomisk kompensation til virksomheder, 
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der tegner nye kontrakter, og en udvidelse og mere fleksibel mulighed for at 

tilbyde eleverne skolepraktik af høj kvalitet.  

Børne- og Undervisningsministeriet skal nu i gang med at implementere aftalen. I 

første omgang er skolerne varslet, at der bliver udstedt en særskilt 

bekendtgørelse om ændringerne på skolepraktikområdet, så der bliver det bedst 

mulige grundlag for at informere eleverne om de nye muligheder.  

Aftalen er vedlagt som bilag 8.a.b. 

 

Som følge af den markant ændrede udvikling i praktikpladssituationen, har vi 

desværre set os nødsaget til at suspendere den såkaldte lærepladsgaranti på 

Tradium, som vi så fint har kunnet give i de sidste par år, hvor der i mange 

brancher har været flere praktikpladser end elever. Denne garanti vil vi efter alt at 

dømme ikke kunne vedblive med at give trods de bedste intentioner. Og vi skal 

selvfølgelig ikke udstikke garantier, vi ikke kan holde. Det er vigtigt, at fastholde 

og kommunikere til eleverne, at der jo stadig er uddannelsesgaranti jf. 

fordelsuddannelser. Og det er selvfølgelig vigtigt, at underviserne og LUU er 

orienteret som suspensionen og bevæggrunden herfor. 

 

b. Tematiske tilsyn (Bilag 8.b.a, 8.b.b og 8.b.c) 

 

a. Den 30/4 2020 meddelte STUK Tradium, at det tematiske tilsyn af det 

fleksible klasseloft for skoleåret 2019-2020 var afsluttet uden 

bemærkninger. Den 25/5 2020 j ændrede STUK holdning og bad os afgive 

parthøring i forbindelse med at ministeriet mener, at vi ikke har efterlevet 

klasseloftet for 3 elevers vedkommende på htx.  

I vores partshøring, har vi på Tradiums HTX-afdeling anerkendt, at vi troede, 

at muligheden for dispensation pga. stor transportafstand (§25) gjaldt for 

alle Tradiums gymnasieafdelinger og ikke kun for vores HHX-afdelinger. Vi 

undrer os over, at vi som HTX-afdeling ikke fremgår af 

dispensationsoversigten, og hvis det er muligt, vil jeg meget gerne vide, 

hvad det skyldes? Under alle omstændigheder anerkender vi selvfølgelig, 

at vi derfor ikke skal have taxameter for de pågældende elever i 2019. 

 

b. I forbindelse med det tematiske tilsyn med gymnasiale lærerkompetencer 

har STUK i skrivelse af 2/6 2020 (bilag 8.b.b.) anmodet skolen om en 

redegørelse for, hvorfor 3 kandidater ikke er påbegyndt pædagogikum. 

Skolen skal inden 15/6 2020 afsende en redegørelse om, hvorfor de tre 

lærere ikke er påbegyndt pædagogikum inden for det første år af deres 

ansættelse.   

 

c. I forbindelse med det tematiske tilsyn med minimumstimetal for 

lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb har STUK 

i skrivelse af 2/6 2020 (Bilag 8.b.c) meddelt Tradium, at tilsynet med 

timetalskravet på 26 timeres lærerstyret undervisning på grundforløbet vil 

blive gennemført på baggrund af institutionernes opgørelser af lærerstyret 

undervisning i perioden fra den ordinære undervisning genoptages og 1 år 

frem. Af ministerets opgørelse fremgår det, at Tradiums samlede 

gennemsnit i 2019 er 26,9 klokketimer. Tilsynet vil blive gennemført på 
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elevniveau, hvoraf det fremgår at Tradium i 2019 havde 172 elever med 

22,8 klokketimer og 582 elever med 28,4 klokketimer.  

 

 

c. Tilmeldingstal (bilag 8.c) 

 

Som det fremgår af den aktuelle tilmeldingsoversigt ser det ganske fornuftigt ud 

med det samlede antal tilmeldinger til skolestart til august.    

 

d. Praksisfaglighed – to aftaler med Randers Kommune 

 

Tradium har sammen med Randers Kommune lavet en principbeslutning, dels 

aftale om praksisfaglighed, dels et kommende besøg af udskolingslærere i 

Randers Kommune.  

 

Vi fik lige inden corona lockdown principbesluttet og landet to aftaler, vi længe har 

arbejdet på. For det første en samarbejdsaftale om praksisfaglighed. Med 

indførelsen af obligatoriske praktisk-musiske valgfag for 7. og 8. klasse er der lagt 

op til et udvidet samarbejde mellem skoler og erhvervsskoler. Denne 

samarbejdsaftale fastsætter rammerne for samarbejdet om primært valgfaget 

Håndværk og Design og sekundært Madkundskab og Billedkunst. Det estimeres, 

at der vil være 15 valgfagshold i Håndværk og Design på 7. årgang, der potentielt 

kan få forløb i skoleåret 2020/21. Tradium skal levere den praksisfaglige 

værkstedsundervisning i vores lokaler. De konkrete forløb skal udvikles i 

samarbejde mellem Tradium og skoleforvaltningen i Randers Kommune. Som 

bekendt har vi med stor succes allerede etableret og gennemført de første forløb 

af praksisfaglig undervisningsforløb for Randers Realskoles 7. klasser i efteråret 

2019.  

 

Den anden aftale, der er kommet i hus, er inspireret af vores forløb i efteråret 

2019 med udskolingslærerne fra Mariagerfjord Kommune, der var på intensiv 

besøgseftermiddag på Tradiums tekniske erhvervsuddannelser. I efteråret 2020 

planlægges en tilsvarende besøgseftermiddag hvor udskolingslærere fra Randers 

Kommune får mulighed for at opleve undervisningsmiljøet og få en dybere indsigt i 

opbygning og indhold i erhvervsuddannelse. Konkret får vi besøg af ca. 75 

udskolingslærere, typisk lærere på 8. årgang svarende til 5-7 lærere pr. 

udskolingsskole. Hvis arrangementet bliver en succes, videreføres det i et 3-årigt 

rul, da man så herefter vil være have haft stort set alle udskolingslærere på 

besøg.  

Begge aftaler er meget vigtige aftaler i bestræbelsen på flere strategiske 

”byggeklodser” i samarbejdet med Randers Kommune og i denne sammenhæng 

målsætningen om, at 30% af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge 

erhvervsuddannelse efter grundskolen.  I 2019 valgte 22,1% af grundskole-

eleverne i Randers Kommune at søge erhvervsuddannelse. 

 

 

 

 



 

 11 

e. Ophør med Ryanair som flyoperatør for Tradium 

 

På foranledning af forespørgsel fra MF Malte Larsen, der har henvendt sig både til 

Tradiums ledelse og bestyrelsesmedlemmer vedr. skolens brug af Ryanair som 

flyoperatør, er der efter aftale med bestyrelsesformand Søren Sørensen iværksat 

instruks om, at Tradium ikke benytter Ryanair som flyoperatør, da selskabet ikke 

efterlever princippet om ordnede forhold for deres ansatte.  

 

 

f. Opsamling på borgmesterens ungekonference 26. februar 2020.  

 

På borgmesterens ungekonference den 26. februar 2020 om unge, trivsel og 

uddannelse blev der sat fokus på søgning mod ungdomsuddannelser, unges 

trivsel og vigtigheden af stærke faglige og sociale fællesskaber. På baggrund af 

oplæg og paneldebatter blev der identificeret en række mulige indsatsområder, 

der kan arbejdes videre med. Det drejer sig om følgende indsatsområder: 

• Inkluderende fællesskaber for alle unge 

• ”Den gode overlevering - ingen skal falde mellem to stole”. Eftersyn af 

garantiskole-konceptet 

• Sårbare unge i overgangen til ungdomsuddannelse. Med afsæt i indsats i 

regi af alliancen for den nære psykiatri 

• Lærlinge- og beskæftigelsesindsats 

• Overgange og uddannelsesvalg -  fra grundskole til ungdomsuddannelse 

med særlig fokus på erhvervsuddannelser 

 

Indsatsområderne skal bidrage til at flere unge kan blive en del af de vigtige 

ungdomsfællesskaber, hvad enten det drejer sig om at følge en 

ungdomsuddannelse eller at få tilknytning til de støttende tilbud til unge med 

diverse udfordringer. Indsatserne kan f.eks. ske i regi af EVA, 

Uddannelsessamarbejdet og internt i Randers Kommune, herunder Børn- og 

Skoleforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. UU Randers og 

Børn og Skole Sekretariatet vil udarbejde forslag til konkrete handlinger med 

udgangspunkt i disse indsatsområder og med udgangspunkt i en vurdering af 

igangværende og mulige nye initiativer. Ideen er at disse skal videreudvikles i 

samarbejde med relevante aktører som uddannelsesinstitutionerne og 

virksomhederne. De enkelte initiativer kan kvalificeres i en dialog med 

Uddannelsessamarbejdet og EVA alt efter relevans. 

        

g. UNESCO Verdensmålsråd og aftale med FDM om samkørsels App: Ta´Med 

 

Jeg har netop besluttet, at lade Tradium indgå i et samarbejde med FDM om at 

bruge deres samkørselsapp ”Ta’Med.”  

Beslutningen er truffet sammen med elevrådsrepræsentanter:  Christian fra HHX, 

Patricia fra EUX (Minervavej) og William fra HTX. FDM har store ambitioner om at 

lancere denne løsning i hele landet. Vi bliver en af de første 

uddannelsesinstitutioner uden for København, der indgår i samarbejdet.  

Fra medarbejderdagen tilbage i januar om Verdensmålsarbejdet på Tradium går 

ønsket for samkørsel igen som forslag fra en del af vores medarbejdere.   
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Denne løsning er gratis for Tradium som organisation.  

Lidt fakta om løsningen: 

 Appen er bygget på en tysk platform fra Wunder Moblity 

 Der er en ”Kom hjem-forsikring” på kr. 300, hvis ens tur bliver aflyst i 

sidste øjeblik 

 Det kræves, at man bruger en generisk mail (arbejds-/skolemail) ved login, 

for at man kan registrere Tradium-brugere. Alle kan dog kvit og frit 

downloade appen på IOS eller Android.  

 Alle brugere kommer med i incitamentprogrammer 

 FDM står inden for GDPR 

  

Vi vil sammen med FDM og vores elevråd lancere appen i to faser:  

  

Første fase inden længe (inden sommerferien), hvor vi fortæller om samarbejdet 

eksternt og får de første brugere på.  

  

Fase to bliver efter sommerferien, hvor vi gerne skal have flere medarbejdere 

(vores opgave) og nye elever (elevrøddernes opgave) til at deltage. Her gør vi også 

brug af muligheden for at få FDM ud på skolen og gøre opmærksom på APP’en for 

vores elever og medarbejdere.  

Jeg er glad for, at vi hermed kan tage Tradium endnu et lille skridt videre i den 

bæredygtige tanke som UNESCO Verdensmålsskole. Vi vender tilbage med 

information om lanceringen, og hvordan man skal melde sig til som ansat på 

Tradium. 
  

h. Tradium er nu AMU-online – efterspørgslen er dog lav 

 

DEG-L har været meget aktive på de sociale medier for at promovere 

erhvervsskolernes mange online AMU-kurser. Arbejdsmarkedets parter er også 

meget optaget af, at erhvervsskolerne udbyder så meget AMU online som 

overhovedet muligt. Jeg er derfor meget glad for, at vi har offentliggjort, at 

Tradiums hjemmeside med fjernundervisningstilbud nu er i luften:  

https://tradium.dk/fjernundervisning/ 

 

Vi har under nedlukningen gennemført følgende onlinekurser i AMU: 

  

IT åbent værksted: 9 fag (i alt 3 personer) 

Arbejdsmiljø, Svejs: 5 kurser (i alt 8 personer) 

Maler, 1 kursus (1 person) 

HKR, 1 kursus (8 personer) 

El, 3 kurser (13 personer) 

 

  

i. Online påbygning i forskellige grundfag til tekniske hovedforløbselever 

 

Under nedlukningen har vi et fornemt tværorganisatorisk samarbejde er 

udarbejdet et tilbud om studierettet påbygning på de tekniske 

erhvervsuddannelser. Det er målrettet EUD hovedforløbselever, som får mulighed 

https://tradium.dk/fjernundervisning/


 

 13 

for en studierettet påbygning i forskellige grundfag: Afsætning, dansk, engelsk, 

informationsteknologi, matematik, organisation, samfundsfag og  

virksomhedsøkonomi.  

Idet denne påbygning tilbydes som fultids-fjernundervisning har virksomhederne 

mulighed for at få AUB-refusion. Derved håber vi på en win-win for både 

elever/lærlinge, virksomheder og Tradium.  

 

j. GF+ udbydes fra efteråret på Tradium 

 

Tradium vil til efteråret, som noget nyt, udbyde Grundforløb+. Som mange af jer 

nok ved, er der blevet mulighed for at udbyde et nyt forløb på erhvervsskolerne 

betegnet Grundforløb+. Grundforløb+ henvender sig til de lidt ældre unge/yngre 

voksne, der ikke kan komme på et almindeligt Grundforløb 1, og som kunne 

mangle nogle kompetencer og afklaring inden en opstart på Grundforløb 2. 

Længden af Grundforløb + (herefter betegnet GF+), er 10 uger og ved afslutningen 

af GF+ skal der være mulighed for direkte overgang til GF2.  

I praksis vil det sige, at forløbet vil udbydes med start i efteråret 2020 med 

mulighed for opstart igen i foråret 2021. På Tradium agter vi at starte GF+ op, da 

vi ser gode muligheder og behov fra vores samarbejdspartnere på FGU-Østjylland 

og fra vores egen PTU. Vi forventer at kunne udbyde GF+ to steder: på 

hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice ved Mads Kirk på Minervavej 

og de to hovedområder Teknologi, byggeri og transport samt Fødevarer, jordbrug 

og oplevelser ved Lykke Kristensen med base på Blommevej. Alle trådene samles 

under uddannelseschef Lars Bagger Hansen. 

 

k. Politikens Undervisningspris 2020  
 

Politiken har netop offentliggjort de udvalgte nominerede til deres 

undervisningspris 2020. Ud af knap 2.000 indstillinger er det utrolig flot at Jørgen 

Rousing Jørgensen fra industrioperatøruddannelsen er blandt de sidste 15 i 

opløbet om årets pris. Derudover kan vi være glade for at hele syv undervisere fra 

Tradium blev indstillet til prisen. Det var ud over Jørgen Rousing Jørgensen: 

Bo De Neergaard, EUD/EUX Business 

Gladys Jensen, EUD/EUX Business 

Jan Furbo Sørensen, HHX 

Jørn Jacobsen, HHX 

Peter Renstrup, HHX 

Pia Bomholt, HHX 

(Michael Tang Andreasen, EUD10 –ansat på SOSU Randers)  

 

l. Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem 

Tradium og Randers Kommune – 2020/2021 

 

Der er netop indgået fornyet aftale med Randers Kommune for 2020/2021 på 

uændrede vilkår. 
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m. Organisatorisk 

 

Personalia: Uddannelsesleder Trine Fage Krogh, Tradium Retail & Management 

har valgt at forlade os. Jakob Rask Sørensen fra afdelingen er konstitueret som 

uddannelsesleder. 

 

n. LUDUS implementering 

Ole B. Kristensen orienterede bestyrelsen med aktuel status på implementeringen 

af Ludus.  

 

o. Fantastisk flot omstilling og indsats af Tradiums medarbejdere under 

nedlukningen 

Bestyrelsen skal vide, at jeg har tilkendegivet og meddelt alle Tradiums 

medarbejdere stor tak for indsatsen i den 2 ½ måneder lange periode, hvor vi har 

været nedlukket og gennemført nødundervisning samt fungeret som ”alternativ 

skole”. Der er grund til at rose og være stolt over det store engagement 

medarbejdere og ledere har vist, for at få skole, undervisning og kollegaskab til at 

fungere under vidt forandrede rammevilkår. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bemærkninger til direktørens meddelelser: 

 

Ros fra elevrepræsentanten Mikkel Bjerglund i forhold til skolens håndtering af 

corona – nedlukning. Dog giver lærerrepræsentanten Rasmus Vennekilde 

Andresen udtryk for, at det har været en vanskelig og udfordrende tid for de 

svagere elever.  

 

Ros til beslutningen om at ophøre med af benytte Ryanair som flyoperatør. 

 

Lene Thomsen giver udtryk for, at der bør være stor fokus på Praktikcenter, hvor 

man anbefales at øge digitaliseringen, og at man skal finde relevant arbejde i 

praktikcenteret, og kvaliteten skal være i orden. Søren Sørensen henviser til 

Folkemøde i Randers, hvor Tradium i samarbejde med Erhverv Randers og lokale 

virksomheder retter fokus på de unge. Ole Christensen minder om, at 

organisationerne bliver indbudt. Bent Oppelstrup oplyser, at der er oprettet en 

lærlinge hjælpepakke med kompensation af op til 90% af elevernes løn og 

informerede i øvrigt om arbejdet med at opruste på skolepraktikken. 

 

Daniel Dallerup roste initiativet med at invitere udskolingslærerne til besøg på 

Tradium.  

 

Desuden roste Daniel til informationsniveauet fra skolens ledelse blandt i form af 

nyhedsbrevene om fredagen.  

 

Daniel spurgte ind til Undervisningsministeriets tilsyn, hvortil Lars Michael 

svarede, at alle skoler screenes ud fra de tematiske tilsyn, som udmeldes årligt i 

ministeriets tilsynsplan. F.eks. er der tilsyn på klasseloft på htx, hvor der er af 



 

 15 

uvisse årsager er forskel på htx og hhx i forhold til at kunne benytte afstandskrav 

som dispensationsmulighed for klasseloftet.  

Ledelsen uddybede registreringsproblematikken vedrørende opfølgning på 

grundforløbselevernes 26 klokketimer. Alle skoler har haft problemer med 

registreringer.  

 

9. – Orientering fra formanden – (bilag 9.b) 

 

 

a. Randers Kommune ansøger om at blive vært for DM i Skills i 2023 

 

b. Ros for den flotte artikel i Amtsavisen den 26/5 2020 om visionen om 

Tradium Ring Djursland som udviklingscenter for transportbranchen.  

 

c. Søren Sørensen udtrykte stor ros til alle i forbindelse med håndtering af 

corona - krisen - og at vi viste samfundssind ved at hjælpe Randers 

Centralsygehus med værnemidler. 

 

10 – Eventuelt 

 

 

På bestyrelsesmødet sagde vi farvel til elevrepræsentant Mikkel Bjerglund 

Jensen, som har færdiggjort sin eksamen på hhx, og derfor udtræder af 

bestyrelsen. Søren Sørensen roste Mikkels fremmøde og engagement og 

ønskede held og lykke fremover.   

 

 


