
 
 

 
 Referat til VUC bestyrelsesmøde den 11. december 2017 

 

 

Tilstede: Gert Sander Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Mona Blaabjerg Nielsen, Linda Bech Wind, 

Kirsten Skov Bertelsen, Morten Madsen, Erling Hansen 

Afbud: Henrik Stentebjerg, Mads Jakobsen, Christina Sprogøe, Marie-Louise Truelsen 

Referent: Line Simonsen  

 

  Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. oktober 2017 blev underskrevet 

 

   Til beslutning: 

1. Budget 2018. Budgetforslag 2018 blev drøftet i samarbejdsudvalget den 30. november og 

samarbejdsudvalget havde ingen kommentarer til forslaget. Forslag vedlagt 

- Budgettet er stramt med et forventet resultat på 95.000 kr. Baggrunden  for det stramme 

budget er de løbende besparelser, hvor der til og med 2018 er sparet ca. 13% kombineret 

med en aktivitetsnedgang på HF. Der forventes en stigning på HF fra august 2019, da 2 

årige hf’ere ikke mere har direkte adgang til universitetet kombineret med 

adgangsbegrænsning til fuldtidsuddannelserne. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018. 

 

2. Forslag til mødedatoer 2018/19 7/5, 25/6, 21/9 (10-15), 25/10, 10/12, 25/3 

Den 7. maj skal den nye bestyrelse konstitueres. Den 25.6 vil handle om forårsopfølgning og første 

drøftelse af den fremtidige strategi for VUC set i lyset af den nye FGU institution. Den 21.9 drøftes 

den fremtidige strategi igen og den 25.10 besluttes strategien og efterårsopfølgningen drøftes. Den 

10.12 drøftes budget 2019 og den 25.3 2019 er det årsrapporten, der er vigtigste punkt. 

- Seminaret d. 21.09 flyttes til fredag d. 28.09.  

 

  Til drøftelse: 

3. Brug af kompetenceskema over bestyrelseskompetencer i den nye bestyrelse. Vedlagte 

kompetenceskema drøftes og suppleres. 

- Det udsendte skema bruges til konstitueringen af den nye bestyrelse til næste år.  

De 3 sidste punkter uddybes til den fremtidige brug 

 

4. 3 partsaftalen om voksen- efteruddannelse. Den 29. oktober blev der indgået en trepartsaftale om 

voksen- og efteruddannelse. VEU center Midt-Vest bliver nedlagt i løbet af 2018 og det medfører at 

der bliver et større fokus på de lokale samarbejdsrelationer.  Bilag vedlagt 



- Opmærksomhed på, at det gode konsulentsamarbejde sikres og fortsættes. Samt 

opmærksomhed på at det opsøgende arbejde lige så godt kan udføres af skolen fremfor 

eksterne aktører. Der er ydermere fokus på at intensivere det lokale samarbejde. 

Det aftales at Morten Madsen holder et oplæg omkring nydanskere på arbejdsmarkedet på et 

senere møde. 

 

5. Status forberedende grunduddannelse - FGU. Der afholdes personalemøde den 30. november, hvor 

der bliver givet en status.  

 

Der fokuseres på 3 hovedelementer:   Virksomhedsoverdragelse 

Den nye FGU institution  

Aktivitetsfremmende tiltag 

 

- Lovforslaget er forsinket. Det bliver fremsat til marts.  

Landets bestyrelsesformænd er inviteret til møde i KBH med deltagelse fra ministeriet den 13. 

december. 

Internt; skolens taskforce anbefalede et stormøde på skolen med fælles info til alle 

personalegrupper. Særligt processen omkring overdragelse af medarbejdere står centralt. Der 

tilstræbes åbenhed og stor inddragelse af SU omkring tidsplan og de forskellige kriterier.  

 

 

6. Kort nyt fra VUC    Bilag vedlagt 

- Punktet blev uddybet med drøftelser omkring særligt kursisternes overgang fra VUC til fx UCH. 

 

7. Personalesituationen på VUC   Bilag vedlagt 

 

8. Kort nyt fra kursisterne 

- Udgår, da kursistrepræsentanterne ikke er til stede. 

 

9. Videregivelse af information 

- Intet at bemærke 

 

10. Evt. 

- Intet yderligere.  

 

 

Venlig hilsen 

Asbjørn Christensen  Gert Jensen   Anni Svinth 

Formand   forstander   næstformand 



Mads Jakobsen  Kirsten Skov Berthelsen    Linda Bech Wind 

Morten Madsen  Christina Sprogøe                    Marie Louise Truelsen 

Henrik Stentebjerg  Mona B. Nielsen 

 


