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7. Evt.  

 

  

1.  – Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Søren Sørensen bød velkommen til Niels Haldrup til skolens bestyrelse. Niels 
Haldrup præsenterede sig for bestyrelsen. 
 

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.  

Det indstilles at godkende dagsordenen. 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 

 

2. –   Godkendelse af referat af 4. februar 2021 (Bilag 2.a.) 

 

Referat af mødet den 4. februar 2021 er tidligere udsendt, og der er 

ikke indkommet kommentarer.  

Referat af 4. februar 2021 indstilles godkendt og underskrevet. 

Referat af den 4. februar 2021 blev godkendt uden bemærkninger, og 

underskrives ved næste fysiske fremmøde. 

 

3. – Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2020 v/Morten Guldmann Olsen 

(bilag 3.a – 3.b) 

 

Årets resultat udgør 1,6 mio. kr., hvilket er bedre end det af 

bestyrelsen godkendte budget på 0,8 mio. kr. Resultatet må 

betegnes som tilfredsstillende.  

Omsætningen for 2020 udgør 297,0 mio. kr. fordelt 

med henholdsvis 227,5 mio. kr. fra statstilskud og 69,6 

mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter. 

De samlede omkostninger beløber sig til 292,7 mio. kr. mod 

sidste års 307,3 mio. kr. Det forholdsvis store fald på 14,6 

mio. kr. skal ses i sammenhæng med fraspaltningen af 

Tradium Mariagerfjord, idet tallene for 2019 modsat 2020 er 

incl. Tradium Mariagerfjord. 
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Resultat før finansielle poster udgør 4,2 mio. kr., hvilket er 0,6 

mio. kr. bedre end sidste år. 

De samlede aktiver udgør 550,1 mio. kr. og består primært af 

anlægsaktiver som bygninger og udstyr. Den likvide beholdning 

ultimo er på 62,8 mio. kr. De samlede investeringer i 2020 udgør 

12,9 mio. kr. 

Kort og langfristet gæld udgør 340 mio. kr., hvor størstedelen 

vedrører realkreditgæld. 

Egenkapitalen udgør ultimo 210,6 mio. kr., som ud over årets 

resultat i indeværende regnskabsår er reguleret med 12,7 mio. 

kr. vedr. udspaltningen. 

”Økonomiudvalget” v/ Jesper Freltoft og Søren Sørensen har den 

30. marts 2021 afholdt møde med Morten Guldmann og Lars 

Michael Madsen om Årsrapporten og det interne regnskab.   

Morten Guldmann Olsen gennemgik væsentlige nøgletal og 

kommenterede årets resultat på bestyrelsesmødet.  

Ole Skouboe var også til rådighed for bestyrelsen i forbindelse 

med gennemgangen af årets resultat.  

Morten G. Olsen indledte præsentationen med at påpege, at det 

har været et godt år rent økonomisk. 

Det har været et utraditionelt økonomisk regnskabsår set i lyset af 

situationen med Covid-19 og fraspaltning. Feriepengeforpligtelse 

og manglende afvikling af ferie i 2020 og overskridelse af 

budgettet på ombygning på Blommevej 40 har ”kostet”, men der 

har derimod været færre transportudgifter, færre mødeaktiviteter 

og færre omkostninger til indkøb af bl.a. materialer.  

Morten G. Olsen gennemgik uddannelsessøjlerne, hvor der er 

generelt stor tilfredshed med resultaterne. 

Desuden gennemgik Morten G. Olsen: Tværgående pædagogiske 

områder – Fællesområdet - Investeringer bygningsområdet samt 

overordnede tal i forhold til budget.  

Lars Michael Madsen tilføjede, at han især er glad for, at det 

tilfredsstillende økonomiske resultat går hånd i hånd med fine 

faglige resultater herunder: 

Højere elevtilfredshed på alle hovedområder (HHX, HTX, og EUD 

samlet) 

Højere kursisttilfredshed på AMU 
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Bedre eksamensresultater på alle hovedområder (HHX, HTX og 

EUD samlet) 

Rekordstort antal lærepladser indgået (for 5. år i træk) 

Rekordhøjt beløb modtaget i form af eksterne ansøgte 

projektmidler 

Erasmus+ akkreditering fornyet. 

Bestyrelsen udtrykte stor ros og tilfredshed med præsentationen 

og årets økonomiske resultat, og man kvitterede for god styring. 

Resultatet er positivt ikke mindst set i lyset af et meget 

usædvanligt år med mange forandringer og ændrede rammevilkår 

som følge af covid-19 nedlukning af skolen samt fraspaltning af 

Tradium Mariagerfjord. Bestyrelsesformanden bad direktøren 

viderebringe bestyrelsens ros til cheferne, lederne og medarbejderne for et 

tilfredsstillende resultat   

Årsrapport 2020 indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

Årsrapport 2020 blev godkendt og underskrevet elektronisk. 

 

4. – Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat 2020 

v/statsautoriseret revisor Ole Skouboe (bilag 4.a) 

 

Af protokollatets pkt. 1.2 om forhold af væsentlig betydning for 

vurdering af årsregnskabet eller forvaltningen fremgår det, at: 

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger 

eller anbefalinger af væsentlig betydning for vurdering af 

årsregnskabet eller forvaltningen. 

Forvaltningsrevisionen har omfattet en vurdering af 

økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, 

herunder om institutionens ledelse har taget skyldige økonomiske 

hensyn ved midlernes forvaltning. 

Af pkt. 3.2.1 Forvaltningsrevision, generelt fremgår det, at: 

Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret 

indikationer på væsentlige forvaltningsmangler. 

Ole Skouboe gennemgik hovedpunkterne i Revisionsprotokollat 

2020 for bestyrelsen.  
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Supplerende anbefalede Ole Skouboe, at bestyrelsen forholder sig 

til placeringen af de likvide midler og foreslår at skolen gør brug af 

”skattekontoen”, så vi undgår at betale negative renter. 

Bestyrelsen anerkendte revisionsprotokollatet, der er uden kritiske 

eller væsentlige bemærkninger. 

 

Revisionsprotokollat 2020 indstilles godkendt og underskrevet 

af bestyrelsen.  

Revisionsprotokollatet 2020 blev godkendt og underskrevet. 

  

5. – Orientering fra direktøren (Bilag 5.a, 5.b, 5.c.a, 5.c.b, 5.f, 5.j) 

 

a. Status Covid-19, herunder udmøntning af teststrategi – 

fase 2 (Bilag 5.a) 

Teststrategi fase 2 skal implementeres senest den 15. april 

2021 som led i skolernes genåbning efter påske. Strategien 

indebærer, at skolerne med udgangspunkt i selvtest skal stå for 

test af elever, kursister og medarbejdere, der skal testes to 

gange jævnt fordelt hen over 7 dage. Regionen sender test-kit 

til skolerne. Skolerne skal selv sørge for rekruttering af 15-18 

supervisorer, hvilket vi er i fuld gang med, således at disse kan 

være uddannet inden drift.  

Skolerne skal etablere et set-up, hvorved testresultaterne kan 

overføres til sundhed.dk. Vi forventer, at IT Center Nord leverer 

en løsning til os, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. 

Vi forventer, at vi er klar til fuld drift af teststrategi fase 2 den 

12. april 2021.  

Undervisningsministeriet har meddelt skolerne, at de 

kompenseres for udgifter forbundet med udmøntning af 

teststrategi fase 2.  

 

b. Skrivelse fra Uddannelsesforbundet & DEG-L til alle 

skoler om arbejdsvilkår under nedlukningen (Bilag 5.b) 

Som det fremgår af skrivelse fra Uddannelsesforbundet & DEG-

L til alle skoler er der på en række skoler 

samarbejdsudfordringer omkring arbejdsvilkår under corona-

nedlukningen. Jeg har vendt skrivelsen med næstformand 

Torben Michelsen i HMIO, der tilkendegiver, at han er ganske 

fint tilfreds med samarbejdet med Tradiums ledelse. Torben 

Michelsen er indstillet på at uddybe sit svar på 

bestyrelsesmødet.   

 

Torben Michelsen italesatte og bekræftede på 

bestyrelsesmødet, at samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejdervalgte fungerer godt på Tradium. Det samme gav 

Rasmus Vennekilde Andresen udtryk for.  
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c. Status tilmeldingstal sommeroptag (Bilag 5.c.a og 5.c.b)  

De landsdækkende hovedresultater af ansøgning til 

ungdomsuddannelserne for elever, som forlader grundskolen 

efter 9. og 10. klasse i 2021 er nu offentliggjort af Børne- og 

Undervisningsministeriet: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-

unge-soeger-ungdomsuddannelser-ligesom-sidste-aar 

 

Ministeriet konkluderer, at til trods for corona søger de unge 

ungdomsuddannelser ligesom sidste år. Der er kun små 

forskydninger. Når vi sammenligner vores egne tal med 

fremgang på 25% på HHX, 12% på GF1 teknisk og knap 2% på 

HTX, så er der kun endnu mere grund til at være glad og 

tilfreds med Tradiums ansøgertal til sommeroptaget 2021. 

 

 

 

d. Fremgang i kursisttilfredshed på AMU 

Som aftalt med bestyrelsen skærpede vi i 2020 ledelsesfokus 

på AMU og efteruddannelse. Det er derfor opløftende at 

konstatere, at udviklingen i forhold til kursisternes tilfredshed, 

som i 2019 var i en negativ udvikling, ser ud til at være vendt i 

mere positiv retning i 2020. Oversigten nedenfor viser det 

samlede resultat af tilfredshedsmålingerne, som AMU 

kursisterne har tilkendegivet efter kursusforløb på Tradium i 

2019 og 2020. Det fremgår heraf, at kursisttilfredsheden alt i 

alt er steget med 0,2 point fra 7,9 i 2019 til 8,1 i 2020. 

Landsgennemsnittet var 8,2 både i 2019 og 2020. 

Kursisttilfredshed AMU 2019-2020 (kilde: VisKvalitet) 

                              Kursus-              Lærerens          Undervisn.      Gennem-          

                              udbytte             præstation      form og             snit                      

                                                                                          indhold                                           

2019                    7,5                       8,5                       8,1                       7,9                

       

 2020                    7,7                       8,6                       8,3                       8,1                

                                                      

Tilmelding fra grundskoler til sommeroptag 

24/3 2020 26/3 2021 Procent

HHX 274 343 25,18

HTX 104 106 1,92

GF1 Tek 229 257 12,23

GF1 Business 59 54 -8,47

EUD10 107 102 -4,67

773 862 11,51

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-unge-soeger-ungdomsuddannelser-ligesom-sidste-aar
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210325-unge-soeger-ungdomsuddannelser-ligesom-sidste-aar
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e. Status lærepladsudvikling 1. kvartal 2021 

Corona og nedlukning var i foråret 2020 gift for virksomhedernes 

lyst til at indgå lærepladsaftaler. Heldigvis rettede det sig markant 

op resten af 2020, hvor Tradium opnåede en samlet fremgang i 

antal lærepladser på ikke mindre en 15%. En dugfrisk opgørelse på 

udviklingen fra 1. januar til 26. marts 2021 foreligger nu. Som det 

ses af oversigten nedenfor, er vi samlet set kun 1% bagefter 

samme periode sidste år, hvortil det jo skal bemærkes, at 

nedlukningen i første del af 2021 strækker sig over længere tid, 

end det var tilfældet i 2020.   

Udd.   Indgåede aftaler 

ekskl. korte 

aftaler             01.01.20 

– 26.03.20 

Indgåede aftaler 

ekskl. korte 

aftaler           01.01.21 

– 26.03.21 

Udvikling                    2020-

2021 

1912 Administration m 

specialer 

5 5 0% 

1952 Detail* 45 27 -40% 

1780 Frisør 8 2 -75% 

1390 Træfagenes 

byggeuddannelse 

16 17 6% 

1450 Bygningsmaler 4 9 125% 

1350 Murer 5 10 100% 

1155 Overfladebehandler 5 5 0% 

92 Personvognsmekaniker 5 10 100% 

1430 Elektriker 5 7 40% 

1205 Data- og 

kommunikation 

0 0 - 

1220 Automatik- og 

procesudd 

1 1 0% 

1110 Smedeuddannelsen 5 7 40% 

1560 Vejgodstransport 11 15 36% 

1565 Lager- og terminal 14 10 -29% 

1145 Industrioperatør 28 31 11% 

I alt 157 156 -1% 
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Status fra virksomhedskonsulenterne 

Tradium generelt: 

 

Grøn 
Der er forsat lidt forsigtighed i enkelte brancher/virksomheder – 

men der opleves mest optimisme og positive forventninger til 

2021. 

Det er oplevelsen, at der er meget bevægelse i brancherne, og 

derfor kan situationen forandre sig på kort tid. Der vil komme gang 

i de brancher, som forsat er ramt af nedlukning, efter påske – 

derfor ses positivt på lærepladssituationen.  

  

Tradium uddannelsesspecifikt: 

  Røde uddannelses/brancheområder: 

 

• Frisør-området: Rød 

Branchen er hårdt ramt af nedlukningen over vinteren, men de 

ser alligevel positivt ind i 2021 – dog afventende og forsigtige.  

Flere elever end tidligere er begyndt at få en læreplads, men 

forsat i det små.  

• Data: Rød 

Her er en stor overgang til SKP, som vi allerede har fokus. 

En lang række initiativer er sat i gang jf. tilsyn. 

Gule uddannelses/brancheområder: 

• Overfladebehandler: Gul 

Virksomhederne havde et svært 2020, hvor flere virksomheder 

manglede ordrer.  

Men branchen er så småt ved at tage lærlinge igen.  

• Detail: Gul  

Kæderne ansætter elever, men de små specialbutikker er 

tilbageholdende og forsigtige.  

Eleverne er også kræsne i forhold til, hvilken læreplads de 

ønsker – og de venter ofte på den helt rigtige.  

• Hotel, Køkken og Restaurant: Gul 

Branchen er hårdt ramt af nedlukningen over vinteren, men de 

ser også positivt ind i 2021.  

Derfor søger branchen generelt lærlinge, dog er enkelte 

virksomheder forsat afventende.   

• Lager: Gul 

De kører godt for virksomhederne, og de ansætter lærlinge – 

som de plejer.  
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Dog er der en forskydning i ansættelsen af lærepladser, som 

kan skyldes travlhed.  

Grønne uddannelses/brancheområder: 

• Murer: Grøn 

Der er travlhed bland virksomhederne, og de tager flere 

lærlinge end sædvanligt.  

Der er også en øget søgning til mureruddannelsen, så det ser 

generelt rigtig godt ud.  

 

• Maler: Grøn 

Branchen har haft en travl sommer og efterår, og derved er lidt 

på standby i vinter.  

Men der er positive forventninger til 2021, så branchen er klar 

til at tage lærlinge, når foråret melder sig.  

 

• Tømrer: Grøn 

Branchen har travlt, og mange virksomheder tager lærlinge 

som de plejer – og enkelte virksomheder tager flere.  

Eleverne er gode til at søge stillingerne, men virksomheder i 

”yderområder” har sværere ved at rekruttere lærlinge.  

 

• Smed: Grøn 

Virksomhederne har haft et godt 2020, og de ser positivt på 

2021.  

Derfor tager de også lærlinge, og eleverne er gode til at søge.  

 

• Elektriker: Grøn 

Det har også været et godt 2020 for virksomhederne, og de er 

generelt også positive for 2021. 

Eleverne får søgt lærepladser og kommer hjem med gode 

tilbagemeldinger på læreplads.  

• Handel: Grøn 

Generelt ser det faktisk godt ud, dog er det igen brancher der 

forsat er ramt af nedlukningen.  

Det ser godt ud med elevstillinger, som elever kan søge. 

  

• Kontor: Grøn 

Generelt ser det også godt ud her, hvor der er enkelte 

virksomheder, der forsat er ramt af nedlukningen.  

Der er mange elevstillinger at søge, dog går flere virksomheder 

målrettet efter HHX-studenter eller unge med en kort 

videregående uddannelse (KVU).  

 

• Transport: Grøn 

Virksomhederne har travlt, og de ansætter gerne lærlinge – 

også flere end de plejer.  

Der er flere lærepladser, end der er elever.   
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• IOP: Grøn 

Der er stor variation blandt virksomheder, hvor travlt de har.   

Enkelte virksomheder har udskudt opstart af lærlinge, men der 

bliver forsat ansat lærlinge i virksomhederne.  

• Auto: Grøn 

Godt en tredjedel af virksomhederne giver udtryk for, at de 

mangler opgaver – resten oplever travlhed. 

Der er godt gang i udarbejdelsen af uddannelsesaftaler, idet 

virksomhederne ser positivt på 2021. 

 

f. Status tilsyn (Bilag 5.f) 

For at sikre at bestyrelsen løbende er aktuelt orienteret om 

tilsynssager sættes punktet på som fast orienteringspunkt fra 

direktøren. Som det også fremgik af Revisionsprotokollat 2020 

er den aktuelle status på tilsynssager således: 

 

▪ Tematiske tilsyn EUD og gymnasiale område vedrørende 

elevers egenbetaling til studieture mv. (afsluttet i marts 

2020 uden bemærkninger fra STUK) 

▪ Tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning 

på erhvervsuddannelsernes grundforløb på Tradium 

(Tilsynet fortsætter i 2021, da der er udfordringer med, 

at trække retvisende/valide data fra det centrale data-

warehouse grundet skift af studiesystem. Der vil være 

opfølgning fra STUK hvert halve år fra 1. januar 2021 til 

30. juni 2022) 

▪ Tilsyn med administration af fleksible klasseloft for 

skoleåret 2019/20. (Tradium har optaget 2 elever uden 

anvendelse af en af de bekendtgørelsesfastsatte 

fravigelsesmuligheder. Tilskud for disse 2 elever 

tilbagebetales kr. 74.400. Tradium har efterfølgende 

indsendt nødvendig information for yderligere 1 elev 

som var behandlet korrekt. Der var således ikke 

yderligere bemærkninger fra STUK og tilsynet er 

afsluttet) 

▪ Tilsyn med konteringspraksis (generelt tilsyn blandt 20 

erhvervsskoler. STUK har præciseret kontering af 

enkelte områder, som vi nu er i gang med at få ændret. 

Svar er modtaget den 3. marts 2021) 

▪ Kvalitetstilsyn gymnasial htx socioøkonomisk ramme 

(tilsynet er afsluttet efter en redegørelse fra Tradium) 

▪ Tematisk tilsyn med lærerkompetencer (STUK har taget 

Tradiums svar til efterretning og anser tilsynet som 

afsluttet med en bemærkning om, at der er øget fokus 

på området) 
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▪ Tilsyn med chefløn (svar modtaget fra STUK i august 

2020 uden yderligere bemærkninger) 

▪ Tilsyn med tegnsprogstolkning (afsluttet telefonisk uden 

bemærkninger) 

▪ Risikobaseret kvalitetstilsyn på EUD (endnu ikke 

afsluttet) 

▪ Tilsyn certifikatkurser (endnu ikke afsluttet) 

▪ Tilsyn AMU-prøver (endnu ikke afsluttet) 

▪ Tilsyn med AMU udbyderes svarprocent (endnu ikke 

afsluttet) 

▪ Varsling af tilsyn – støtte og vejledning til elever 

 

Lars Michael Madsen fremhævede og uddybede tilsynet: 

Tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på 

erhvervsuddannelsernes grundforløb på Tradium. 

Bestyrelsesformænd og direktører er den 15. april indkaldt til 

online møde med STUK, der præciserer det udstedte påbud til 

skolerne.  

 

g. Aktuel status vedr. udbud af 

rengøringstekniker/serviceassistent og samarbejde med 

Aarhus Tech [Lukket punkt] 

I forlængelse af orienteringen på seneste bestyrelsesmøde 

orienteres mundtligt om aktuel status på bestyrelsesmødet. 

 

Bent Oppelstrup informerede om status, herunder at man søger 

samarbejde og afventer nærmere besked fra Aarhus Tech, der 

endnu ikke er vendt tilbage på vores forslag om at praktisere 

samme samarbejdsmodel som den vi pt. har med Skive College 

inden Tradium selv søger om udbuddet. Jobcenter Randers er 

positivt indstillet og vil støtte Tradium i at søge 

udbudsgodkendelsen selv.    

  

h. EUD10 driftsoverenskomst med Randers Kommune 

forlænget med 2 skoleår 

Den 8.marts 2021 godkendte byrådet med stemmerne 27 mod 

3 at forlænge EUD10 driftsoverenskomsten mellem Randers 

Kommune og Tradium med SOSU Randers som 

underleverandør til Tradium.  

 

Med reference til folkeskolelovens § 19 J har Randers 

Kommune siden 2015 haft en aftale med Tradium om 

varetagelse af det erhvervsrettede 10. klasse-forløb (EUD10). 

Alle kommuner er lovmæssigt forpligtiget til at udbyde et 

EUD10 forløb i samarbejde med en erhvervsuddannelse. Den 

eksisterende aftale løber fra august 2020 til juni 2021. 

Driftsoverenskomsten for skoleåret 2021-2023 vil således være 

en forlængelse af den eksisterende aftale såvel 

indholdsmæssigt som økonomisk. 
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Målet med EUD10 er at få flere til at vælge en 

erhvervsuddannelse. Fra 2017-2019 har mellem 51% og 58% 

af EUD10 eleverne valgt en erhvervsuddannelse (tal fra 

november måned i det år de afslutter EUD10). Til 

sammenligning har søgetallene mod erhvervsuddannelserne i 

denne periode for alle unge ligget på mellem 18-22 % i 

Randers. 

 

Der lægges op til, at taksten fortsætter på det nuværende 

niveau på 53.800 kr. pr. elev. Da den første kontrakt blev 

indgået, blev der på baggrund af en vejledning fra 

forhandlinger mellem KL og Undervisningsministeriet taget 

udgangspunkt i den såkaldte mellemkommunale takst pr. 

folkeskoleelev, der på det tidspunkt var på ca. 67.000 kr. pr. 

elev. Denne takst er et udtryk for, hvad det i gennemsnit 

koster at have en elev i folkeskolen i Region Midtjylland. Det er 

også denne takst, som Randers Kommune betaler, såfremt en 

elev bosat i Randers går i 10. klasse i eksempelvis Aarhus 

kommune. 

 

Den mellemkommunale takst på 67.000 kr. skal modregnes 

brobygningstaxameteret på ca. 10.000 kr., som Tradium og 

SOSU skolen får direkte af staten. I en forhandling mellem 

Randers Kommune og Tradium blev der på den baggrund 

enighed om en takst på 57.000 kr. pr. elev i 2015. Den er 

senere forhandlet lidt ned, så prisen pr. elev på EUD10 i dag er 

på 53.800 kr. 

 

I Syddjurs kommune har opgaven vedrørende EUD10 siden 

2019 været varetaget af Viden Djurs og taksten pr. elev var i 

2020 på 66.400. 

 

Siden 2015 er den mellemkommunale takst for Region 

Midtjylland steget til godt 74.000 kr. pr. elev, og altså godt 

7.000 kr. mere end ved indgåelse af den første kontrakt. 

 

i. Driftsoverenskomst Parat Til Uddannelse (PTU) 

forlænget 1 år 

Bent Oppelstrup uddybede ændringerne i den kontrakt, der er 

indgået for 2021. 

 

j. Orientering om udbetaling af midler til fagligt efterslæb 

og trivsel (bilag 5.j) 

Tradium modtager 1,87 mio. kr. i særtilskud til at kompensere 

for fagligt efterslæb og trivsel. Midlerne skal være anvendt 

inden for formålet senest med udgangen af juli 2021. Udover 

disse midler, udbetales et tilskud til elevrådene på skolerne til 

trivselsindsatser på ca. 3.900 kr. pr. elevråd på hver institution.  
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k. Erasmus+ akkreditering fornyet  

Tradium har i foråret 2021 fået fornyet vores akkreditering som 

mobilitetsaktør, hvilket betyder at vi har lettere og bedre 

adgang til at kunne ansøge om mobilitetsmidler i den nye 

programperiode i EU (2021-2027). Herunder også mulighed for 

at søge tilskud til elever og ansatte på mobilitetsophold uden 

for EU's grænser. 

 

l. Personalia [lukket punkt] 

 

 

6. – Orientering fra formanden  

 

 

a. Møde med STUK om økonomi ifm. fraspaltning [Lukket 

punkt]  

 

b. Randers Kommune ansøger om DM i Skills 2024 

Randers Kommune har nu officielt besluttet at ansøge om at 

blive værtsby for DM i Skills 2024. 

 

c. Ekstraordinært bestyrelsesmøde (virtuelt) den 14. april 

kl. 17-19 om ny strategi Tradium Auto 

Uddannelsesleder Jesper Præst og uddannelseschef Lars Bagger 

Hansen medvirkede den 25/3 2021 på formandskabsmøde for 

at præsentere en analyse og ny strategi for Tradium Auto. På 

bestyrelsesseminaret i efteråret 2020 i Rebild blev bestyrelsen 

introduceret for visse bekymringer omkring Tradium Auto og 

fastholdelse af vores markedsposition i forhold til de tendenser 

om centralisering i branchen, der bliver stadig mere og mere 

tydelig i takt med den teknologiske udvikling og omstilling til 

bæredygtighed. Der foreligger nu et strategioplæg herunder 

investeringsoplæg, som formandskabet i samråd med 

direktionen ønsker præsenteret og drøftet med bestyrelsen. 

Formandskab og direktion vurderer, at der snarest skal træffes 

en strategisk afgørelse i forhold til, hvorvidt den reviderede 

strategi skal forfølges eller ej, hvorfor der indkaldes til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde (online) den 14. april kl. 17-

19.    

 

Svendeprøve – elektrikerne 

30% af eleverne fik medalje, og der blev givet flotte 

karakterer. Der blev udtrykt ros til underviserne i den 

forbindelse. 

 

7. Eventuelt 

 

       Intet at føre til referat. 


