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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 26/06 - 2018 

Kl.:  15.00 – 17.00  

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Erik Flyvholm, Anni Svinth, Flemming Højhus Jeppesen, Heidi 

Bergenhammer, Mona Nielsen, Lene Borg, Erik Flyvholm, Christina Sprogøe 

 

Referent: 

Line Simonsen  

 

 

Referat:   

 

 

1. Velkomst af ny bestyrelsesmedlem. 

Heidi Bergenhammer er udpeget af DI 

Præsentationsrunde.  

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes og underskrives. 

 

3. Valg af sidste selvsupplerende medlem til bestyrelsen. 

Payman Al Kole indstilles bl.a. pga. sit kendskab til det tosprogede område. 

Bestyrelsen godkender indstillingen. 

 

4. Økonomiopfølgning forår 2018 

Vi følger det vedtagne budget for 2018. VUCs aktivitet på HF ligger under den budgetterede 

aktivitet, men bliver opvejet af et større aktivitet end budgetteret på AVU. 

Der er sat et arbejde i gang for at følge indtægtssiden tæt, således at der kan disponeres 

hensigtsmæssigt. 

Det besluttes, at bestyrelsen i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger på 

bestyrelsesmøderne får et talmateriale som grundlag. 
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5. Orientering om gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse Bilag vedlagt 

VUC gennemførte i foråret 2018 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Vi fik et flot resultat og 

ligger i top 3 på landsplan når vi benchmarker med de øvrige skoler. Lige nu er der et arbejde i gang 

i vores arbejdsmiljøudvalg som laver forslag til opfølgning til samarbejdsudvalget. Indsatsområdet 

bliver anerkendelse blandt kolleger. 

Skolen har skiftet system i forhold til medarbejdertilfredshedsundersøgelser. I år har man valgt 

”Professionel kapital”, der i første omgang er udarbejdet for GL af Tage Søndergaard. 

Undersøgelsen bliver lavet hvert andet år.  

Vi afventer ministeriets udmelding omkring elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU), der også er 

lovpligtig. Den blev i dette skoleår bremset pga. datasikkerhedsproblemer. 

 

6. Orientering om den nye Forberedende GrundUddannelse (FGU) institution Bilag vedlagt 

Folketinget har vedtaget loven om den nye FGU institution. Kort fortalt skal den nye selvejende 

statsinstitution undervise unge under 25 år på forberedende niveau under gymnasieniveau. Det 

medfører for VUC, at der gennemsnitligt på landsplan skal flyttes kursister, medarbejdere, 

bygninger og økonomi svarende til 20% fra VUC til den nye institution. VUC Holstebro-Lemvig-

Struer forventer, at tallet nærmere er 15% - dvs. ca.11 årsværk, men ministeriet har endnu ikke 

udmeldt talgrundlag for virksomhedsoverdragelsen. I alt vil ca. 55 ansatte være i målgruppen for 

potentiel overdragelse. Selve den økonomiske udspaltning er heller ikke fastlagt endnu. 

Kommunesamarbejdet er på plads og udmeldt. For vores område er det Skive, Lemvig, Struer og 

Holstebro kommune.  

Der har været stor fokus på information og tiltag til og for hele organisationen, således at alle er så 

godt forberedte som muligt. 

Planen er, at alle medarbejdere får besked i uge 46 – det kan dog være at ministeriet rykker datoen 

frem. 

Som det ser ud i forhold til de nuværende AVU kursisters aldersfordeling vil det svare til godt 40 

årskursister, der overgår til FGU. 

 

7. Status på VUCs arbejde med persondataforordningen  Bilag vedlagt 

Vi er med i et samarbejde med 8 andre jyske VUC’er for at sikre en god implementering af de nye 

regler. Aarhus HF og VUC er den centrale aktør i samarbejdet, og vores DPO er ansat på Aarhus HF 

og VUC. 

Vores DPO har været på besøg, og vi fik ros for de tiltag, vi allerede har lavet. Der arbejdes bl.a. 

med forskellige awarenes-områder. 

 

8. Første drøftelse af forstanderens resultatlønskontrakt og procedure Bilag vedlagt 

Forstanderen har en resultatlønskontrakt, der bliver udarbejdet i henhold til retningslinjer fra UVM 

af 27. juni 2013. 

Bestyrelsen behandler på næste møde et kontraktforslag fra Gert og 

medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen. Forslaget er drøftet med formand og næstformand 

inden bestyrelsesmødet.  
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9. Kort nyt fra VUC     Bilag vedlagt 

Vores afdeling i Struer ligger lavt i ansøgerantallet – særligt vores 1.års HF årgang er for lille, og det 

får den konsekvens, at vi ikke starter årgangen op. Vi satser på, at det til august 2019 igen er muligt 

at køre 1.HF i Struer. 

 

10. Personalesituationen     

Se bilag. 

11. Kort nyt fra kursisterne 

Intet nyt.  

 

12. Videregivelse af information 

Intet at bemærke 

 

13. Evt. 

Tak til kursistrepræsentant Christina Sprogøe, der nu stopper på VUC og i bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Asbjørn Christensen  Gert Jensen 

Formand   forstander 

  

 

 

 

 


