Vedtægt
for
Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1. Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 17783092.
Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt
m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.
§ 2. Institutionen er oprettet 1. januar 2004. Herning Tekniske Skole blev oprettet i 1876 og skiftede den 1. marts 2002 navn til CEU Herning. Institutionen er den 1. januar 2003 sammenlagt
med AMU Center for Ringkøbing Amts afdeling i Herning efter afdelingens fraspaltning fra
AMU Center for Ringkøbing Amt, der samtidig er nedlagt. Den 1. januar 2004 er CEU Herning
blevet sammenlagt med Herning Handelsskole til Uddannelsescenter Herning - Center for Erhverv og Uddannelse, som er dannet fra samme dato. Den 1.juli 2004 blev Ikast Handelsskole
optaget i Uddannelsescenter Herning - Center for Erhverv og Uddannelse. Uddannelsescenter
Herning – Center for Erhverv og Uddannelse skiftede den 26. oktober 2009 navn til Herningsholm Erhvervsskole. Den 1. januar 2011 blev institutionens erhvervsakademiaktiviteter udspaltet
fra Herningsholm Erhvervsskole til Erhvervsakademi MidtVest. Den 1. januar 2018 blev Agroskolen Hammerum optaget i Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskole skiftede den 6. september 2018 navn til Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier. Navneændringen blev offentliggjort den 9. oktober 2018.
§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet
grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Uddannelsesprofil: Erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for det merkantile, det tekniske og landbrugs- og jordområdet samt gymnasiale uddannelser (hhx og htx).
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1,
gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler
herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.
Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.
Stk. 4. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet
af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Stk. 5. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
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