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Referat fra VUC bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00 

Holstebro d. 09.10 2017 

Afbud: Mads Jakobsen, Kirsten Skov Berthelsen 

Til stede: Asbjørn Christensen, formand, Anni Svinth, næstformand, Linda Bech Wind, Morten Madsen, 

Christina Sprogøe, Marie Louise Truelsen, Henrik Johan Stentebjerg, Mona Blaabjerg Nielsen, Jens Otto 

Hundsdahl, Gert Jensen. 

Referent: Line Simonsen  

 

 

Mødet starter med velkomst v. Asbjørn Christensen (AC) 

1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter. Valgperioden er indtil juli 2018.  
Kursistrådet i Holstebro har valgt Christina Sprogøe til deres repræsentant i bestyrelsen og i Struer 
har man valgt Marie Louise Truelsen. 
Efter en præsentationsrunde indskærpede AC bestyrelsens rolle og tavshedspligt. 
 

2. Underskrivelse af referat fra mødet den 23. maj 2017 

Referatet blev underskrevet uden yderligere bemærkninger. 

 

3. Valg af fremtidigt revisionsselskab. 
Vi har haft valg af fremtidigt revisionsselskab i licitation gennem IFRS, som er et 

fælles indkøbsfællesskab for uddannelsesinstitutioner. Valget gælder for 2018 og 

fremover. 

Bestyrelsen vælger at skifte revisionsselskab. VUCs revisionsselskab fra 2018 er 

Deloitte. 

 

4. Antimobbestrategi. 
Ungdomsuddannelserne er blevet pålagt at udforme en antimobbestrategi på kursistniveau. Vi 

har taget udgangspunkt i en standardstrategi, som er tilrettet VUC i Holstebro-Lemvig-Struer. 

Forslaget er blevet behandlet i de 2 kursistråd og i samarbejdsudvalget.  

Bestyrelsen vedtager den reviderede antimoppe strategi. Punktet med kursisten bliver slået eller 

sparket ændres til Fysisk vold.     

 

5. Evaluering af forstanderens resultatlønskontrakt for kursusåret 16/17. 

Bestyrelsen tager evalueringen til efterretning, og den udmøntes med 68.750 kr. for punkt 1, 3 og 

4. AC foretager evalueringen af punkt 2 på vegne af bestyrelsen, når landstallene for 

gennemførelse foreligger.                                                                                                                                                                 
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6. Beslutning om forstanderens resultatlønskontrakt for kursusåret 17/18 
Forslaget til resultatlønskontrakt er udarbejdet i et samarbejde mellem 

medarbejderrepræsentanterne og forstanderen. Forslaget er endvidere vendt med 

formandsskabet. 

Forslaget gennemgås af GJ – se bilag. 

Udover de to faste punkter med planlægning af lærernes arbejdstid og fastholdelse, så 

omhandler den nye kontrakt forløbet omkring den Forberedende Grunduddannelse samt 

ensretning af undervisningsplatforme/flytning til Office 365. 

Forslaget til den nye resultatlønskontrakt godkendes. 

 

7. Efterårsopfølgning. 

Efterårsopfølgningen viser et økonomisk resultat svarende til budgettet for 2017, men 

med en nedgang i de forventede indtægter på 3,7 mio. kr. især pga. fald i aktiviteten. 

Jens Otto (JOH) gennemgår efterårsopfølgningen. På grund af indtægtsfaldet har det været 

nødvendigt at hente besparelse andre steder end på lønudgifterne. Det har været muligt at 

finde det nødvendige under øvrige udgifter bl.a. på vedligehold og reparation, da vi i 

øjeblikket har en skole, der er meget velholdt med nyt inventar og nyere bygninger. 

 

8. Finanslovsforslaget 2018 
Ultimo august 2017 blev forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Forslaget er i al 

væsentlighed en videreførelse af de seneste års finanslov med følgende to hovedforhold: 

- Effektiviseringskrav / besparelseskrav på 2% pr. år fortsætter til år 2021. 
- Regulering af bygningstaksameter med 3,4% og øvrige takster med 2,7% i henhold til 

udviklingen i løn- og prisindeks. 
Det er alvorlige besparelser der er meldt ud i finansloven og overslagsårene. De kommende 

besparelser vil blive set i sammenhæng med etableringen af de nye FGU institutioner. 

 

9. Status på Forberedende Grunduddannelse 
Det trækker ud med et forlig om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det medfører, sammen 

med overgang til en ny bestyrelse 1. maj 2018, at den nye tidsplan foreslås således. Primo maj 

2018 konstitueres den nye bestyrelse og får den første orientering om FGU. Ultimo august 2018 

afholdes bestyrelsesmøde, hvor FGU aftale og proces udfoldes yderligere. Ultimo september 

afholdes bestyrelsesdag, hvor fremtidig strategi for VUC drøftes. Oktober 2018 vedtager 

bestyrelsen den nye strategi for VUC på baggrund af et ledelsesoplæg, der er hørt i 

samarbejdsudvalget. 

Der er foreløbig ikke noget nyt om implementeringsstrukturen. Bestyrelsen har fokus på at holde 

hinanden ajour, således at alle hele tiden har nyeste viden tilgængeligt. 
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10. Pædagogisk punkt – Dagplejeprojektet 

Uddannelseskonsulent Anne Marie Rønn holder et oplæg på baggrund af et gennemført 

dagplejeprojekt for Holstebro kommune. Der er gennemført OBU og FVU undervisning. 

200 ansatte ved dagplejen i Holstebro kommune var i løbet af to aftener igennem OBU og 

FVU screening og tilbagemelding. Pga. de mange ansatte og den korte tid afsat til formålet 

måtte logistikken gentænkes fra bunden, og mange lærerkræfter måtte i sving.  

De mange screeninger resulterede i to FVU hold og to OBU hold. Igen måtte logistikken 

gentænkes for at matche behovet fra kommunens side, og det betød at holdene havde to 

uger med fuldtidsundervisning. Afviklingen af hele forløbet er forløbet utrolig godt med  

god stemning på holdene, stor glæde blandt de involverede undervisere og et godt samspil 

med kommunen.  

I evalueringen af forløbet er udarbejdet to rapporter, hvor den positive feedback også 

skinner igennem. 

 

11. Kort nyt fra VUC – se bilag 

 

12. Personalesituationen – se bilag 

 

13. Kort nyt fra kursisterne 

Ingen ting i denne omgang. 

 

14. Videregivelse af information 

Referatet kommer først ud efter uge 42, når GJ har talt med PwC. 

 

15. Evt. 

GJ – Vi er ved at omlægge et lån til en lavere rentesats. 

GJ + AC til toplederseminar i Nyborg den 31. oktober 

Kommende bestyrelsesmødedatoer: 11.12 + 19.03 + 28.05 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Asbjørn Christensen   Gert Jensen 

Formand   Forstander 


