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Referat VUC bestyrelsesmøde den 19. marts 2018 klokken 15.00 – 17.00 

 

Holstebro den 19. marts 2018 

Tilstede: 

Gert Sander Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Mona Blaabjerg Nielsen, Henrik Johan Stentebjerg, 

Kirsten Skov Bertelsen, Mads Jakobsen, Morten Madsen, Erling Hansen. 

Afbud fra: 

Linda Bech Wind, Christina Sprogøe. 

Referent: Line Simonsen 

 

1. Underskrivelse af referat 

Ingen kommentarer til referatet. 

 

2. Godkendelse af årsregnskab og revisions protokollat. Vi kommer ud af 2017 med et positivt 

resultat på 870.365 kr. og det er meget positivt. Revisorerne har givet regnskabet en blank 

påtegning.  

Gennemgang af de væsentlige elementer i årsregnskabet v. Erling Hansen. Bestyrelsen udtrykker 

stor tilfredshed med regnskabet samt de flotte gennemførelsesprocenter. 

Spørgsmål til likviditeten – har man en strategi for anbringelsen? Det har man, men det er svært at 

få en positiv forrentning under de nuværende markedsvilkår.  

Gennemgang af protokollen v. Yvonne Bager. Revisionen gav ikke anledning til nogle bemærkninger 

og giver derfor en blank påtegning.  

Ros til forvaltningen af forandringer og tilpasninger, der foretages løbende, så der sikres stabilitet 

og balance.  

Fra en samlet bestyrelse er der ligeledes ros og påskønnelse for det gode arbejde, der er udført af 

alle på VUC HLS i 2017. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed og stolthed over indsatsen. 

3. 3 partsaftalen. I efteråret 2017 nedsatte bestyrelsesforeningen og Danske HF og VUC en fælles 

arbejdsgruppe om VUC’s rolle i den fremtidige Voksen- og EfterUddannelse (VEU). Danske HF og 

VUC orienterede øverste leder den 26. januar og bestyrelsesformændene blev orienteret den 6. 

februar. Overordnet er arbejdsgruppens oplæg pba., at trepartsaftalen opfordrer til mere almen 

undervisning i VEU indsatsen, fx FVU engelsk og FVU It 

• at VUC’erne skal være mere synlige på VEU området 

• At VUC’erne skal samarbejde for at løse opgaven 

• At bestyrelserne skal indtænke VEU i den fremtidige VUC strategi 

Der arbejdes på at højne aktiviteten på området – også for at dække noget af det aktivitetstab, 

der kommer pga. FGU.  

Et forpligtende fællesskab, der kan samarbejde om at udvikle bl.a. netundervisningen på 

området samt brandingen og synligheden.  
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Særligt tilrettelagt netundervisning for folk i beskæftigelse eller anden uddannelse for at 

imødekomme behovet for fleksible løsninger på området. 

 

4. Status for forberedende GrundUddannelse. (FGU). Siden sidste møde har ministeriet sendt FGU 

lovforslag til høring, hvor I er orienteret om VUC høringssvarene. Tidsplanen er blevet ændret så de 

midlertidige bestyrelser først starter den 1. oktober 2018 og lederforeningerne er blevet spurgt om 

medlemmer til læreplansgrupperne. I vores bestyrelse er planen, at den nye bestyrelse orienteres 

den 25. juni, der afholdes en strategidag den 21. september og bestyrelsen vedtager en 

handlingsplan den 25. oktober. Den interne proces startede i samarbejdsudvalget den 1. februar, vi 

arbejder videre den 15. marts og 3 maj, hvor enkelte delemner besluttes. Sidste SU behandling 

bliver i august 2018. I uge 46 er planen, at de berørte bliver virksomhedsudpeget. 

I lovforslaget står der, at der skal være repræsentanter for VUC i de midlertidige bestyrelser – dette 

kan give habilitetsproblemer.  

Der er udfordringer omkring den manglende samtidighed i processerne.  

 

5. Institutionernes kvalitetssystem. Lige op til jul udsendte ministeriet en vejledning om 

institutionernes kvalitetssystem. Vi har allerede mange af delelementerne på plads og har arbejdet 

med det gennem flere år, men vi har ikke haft den systematik, der beskrives i vejledningen.  

Den 15. marts igangsatte vi arbejdet med dette i samarbejdsudvalget, de konkrete arbejdsopgaver 

bliver indtænkt i den fremtidige administrative organisering og på oktobermødet bliver systemet 

med konkrete mål fremlagt for bestyrelsen til beslutning. 

Kvalitetssystemet er et styringsværktøj med fokus på egenkontrol og synlighed og kvalitet omkring 

langsigtede mål. I processen bliver institutionsforankringen vigtig, så der kommer en bred 

medarbejder-medejerskab.  

 

 

6. VUC’s Bestyrelsesforeningen. VUC’s bestyrelsesforening blev nedsat i forbindelse med overgangen 

fra amtsinstitutioner til selvejende statsinstitutioner. Og mange af medlemmerne har været med 

lige siden. Formanden for bestyrelsesforeningen holder i forbindelse med årsmødet. Asbjørn 

Christensen har meddelt den nuværende bestyrelse, at han er interesseret i at deltage i arbejdet. 

 

7. Medlemmer af den nye bestyrelse. 

Bilag vedlagt. 

 

8. Kort nyt fra VUC.   

Bilag vedlagt. 

 

9. Personalesituationen. 

Bilag vedlagt. 

 

10. Kort nyt fra kursisterne  

Ingenting i denne omgang 

 

11. Videregivelse af information. 

Intet at bemærke.  
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12. Evt. 

 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ministeriet omkring den fulde opfyldelse af målene i 

resultatlønnens ekstraramme. 

Formandens tak til den afgående bestyrelse og ros til den daglige drift og samarbejdet mellem 

ledelse og medarbejdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen  Gert Jensen 

Formand   forstander 

 


