Ekstra punkt på bestyrelsesmødet 22. marts 2018:
Kontakt til bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium fra bestyrelsen for SCU.
OPLÆG: Bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium ved formand Hanne Sørensen blev medio marts
kontaktet af bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse ved formand Sonja
Mikkelsen med henblik på at sondere om bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium vil udvide vores
nuværende samarbejde og indlede en fælles undersøgelse af muligheden for at fusionere de to
institutioner.
De to institutioner er veldrevne og har begge netop aflagt regnskaber for 2017 med positive
resultater.
Efter et indledende møde mellem de to bestyrelsesformænd og repræsentanter fra begge
bestyrelser, drøftedes sonderingen i hele bestyrelsen, som en særskilt tilføjelse til det ordinære
bestyrelsesmøde d. 22. marts 2018.
Formanden anbefaler at samarbejdet udvides, og at vi indledningsvis aktivt deltager i en fælles
undersøgelse af mulighederne for en fusion. En fælles stærkere institution vil, som formanden ser
det, tilføre de unge i Skanderborg et samlet stærkere tilbud og dermed give hver enkelt ung i
Skanderborg endnu bedre muligheder for at finde sin vej til uddannelse.
Bestyrelsen drøftede grundigt og ærligt mulighederne og udfordringerne, som bestyrelsen
umiddelbart så det. Der blev rejst alvorlige bekymringer for, om en fusion vil kunne levere den
styrke og de muligheder, der peges på, eller om den ikke vil. Samtidigt blev det anerkendt som
positivt, at drøftelsen sker rettidigt, da behovet for fælles indsats og fælles fodslag vurderes som
afgørende for en god proces og en god beslutning.
Undersøgelsen skal give svar på hvilke potentialer, der kan være ved en fusion, og samlet set
belyse de muligheder der vil kunne styrkes i forhold til situationen i dag. Undersøgelsen skal på
den anden side belyse hvilke udfordringer og eventuelt reelt forringede forhold, en kommende
fusion vil kunne medføre.
Undersøgelsen skal afdække centrale forhold på begge institutioner og forhold defineret af
ministeriet, og danne grundlag for en bestyrelsesbeslutning om fusion eller om afvisning af en
fusion.
Undersøgelsen forventes at være afsluttet og forberedelse til beslutning være klar indenfor et par
måneder.
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Konklusion:
Efter en længere drøftelse af muligheder og indvendinger ift. en kommende fusion mellem
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Skanderborg Gymnasium, blev det tydeligt, at der
er forskellige holdninger til det undersøgende arbejde, hvorfor vi gik til en afstemning.
Her gav bestyrelsens flertal (5 – 2) tilsagn om at indlede et undersøgende arbejde sammen med
SCUs bestyrelse.
Det blev understreget, at arbejdet frem mod en beslutning om evt. sammenlægning sker i
åbenhed og med inddragelse alle relevante deltagere fra bestyrelsen / de to institutioner.
Den nærmere tidsplan og hvordan den undersøgende proces forventes at udvikle sig vil blive
afklaret i løbet af den nærmeste fremtid og herefter / i ugen efter påske offentliggjort på begge
institutioner af de to bestyrelsesformænd.
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