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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 06.09.21 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Asbjørn Christensen, Heidi Bergenhammer, Lene Borg,  Flemming Højhus Jeppesen, Kirsten 

Damgaard Høj,  

Afbud: Erik Flyvholm, Payman Al Kole, Mona Blaabjerg Nielsen 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen. 

Pkt. 3 fra dagsordenen VUC HLS’s erhvervsrettede aktiviteter v/Anne-Marie Rønn blev taget først. 

3. Virksomhedskonsulent Anne-Marie Rønn fortalte om de forskellige erhvervsrettede tiltag og 

projekter, som vi er involverede i (bl.a. Job i Spil, Autobranchen, Ældreplejen Holstebro, Kasernen, 

Lantmännen, Arla mf.). Tiltag og projekter, der kører i VUC Erhverv regi på landsplan, i Region Midt, 

Region Midt-Vest og lokalt, og som Anne-Marie koordinerer for vores del. Seneste projekt er 

Motivation og Færdigheder, der er finansieret af STAR. Projektet giver bl.a. muligheder for at tilbyde 

undervisning, der ikke følger en bekendtgørelse, hvilket åbner op for nye tilrettelæggelsesformer og 

dermed mulighed for at få fat i kursister, der ellers ikke er berettiget til at gå på VUC. Projektet løber 

frem til udgangen af april 2023. 

 

Heidi Bergenhammer gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at VUC HLS får kommunikeret ud, at 

det er muligt mod betaling at skræddersy uddannelsesforløb til de enkelte virksomheders 

medarbejdere, da mange virksomheder ikke ved, at det er en mulighed. 

 

Til beslutning: 

1. v/Asbjørn Christensen 

VUC HLS har nu udarbejdet en strategi for finansiel risikostyring, som Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet kræver. Strategien skal tages op til vurdering hver 3. år. Strategien for finansiel risikostyring 

blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
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2. V/Asbjørn Christensen.  

Formandskabet og rektor foreslår, at bestyrelsen afholder en strategidag onsdag d. 12.01 2022 kl. 

09.00 – 16.00, hvor der vil være god mulighed for at sætte retningen de kommende år, der er med 

til at støtte op om VUC HLS’s Visions- og Udviklingsplan. Bestyrelsen vil meget gerne deltage i en 

strategidag. Line Simonsen finder sted og sørger for invitationen.   

 

Til orientering: 

4. v/Line Simonsen 

Nøgletallene for det netop afsluttede skoleår viser, at gennemførelsen er på stort set samme høje 

niveau som de senere år både på AVU og HF, og karaktererne ligger også meget fint. Både 

gennemførelsesprocenten og karaktererne ligger over landsgennemsnittet.  

 

Forårets aktivitetstal viser, at HF og HF-net nåede over det budgetterede, men AVU manglede 10 

årskursister for at nå det budgetterede for 1. og 2. kvartal. Her til augustopstarten er billedet 

omvendt. AVU har stort set nået det budgetterede, mens HF mangler ca. 12 årskursister. Altså et 

samlet fald på både AVU og HF, hvilket også gør sig gældende over hele landet. Vi forventer, at den 

økonomiske konsekvens ved de manglende årskursister i forhold til budgettet i år bliver opvejet af 

de forskellige coronapuljer, driftsbesparelser, færre lønudgifter pga. pension, STAR-projektet samt 

puljen til lukningstruede VUC’er.  

 

Når vi mødes i bestyrelsen til oktober, så kommer vi noget tættere på de endelige tal. 

 

Heidi Bergenhammer spurgte til mulighederne for at få kontakt til de unge mennesker, der har været 

ansat til podning, nu hvor der ikke er behov for dem mere. Måske skal de på VUC? Kirsten Damgaard 

Høj fortalte i den forbindelse, at de på 3F er i gang med at undersøge, hvad netop de unge podere 

beskæftiger sig med nu. 

 

5. Nyt kursistråd 

v/Line Simonsen 

I dag har der været opstillingsmøde til kursistrådet, og på fredag er der konstituerende møde, hvor 

kursistrådsforkvinden/manden vælges. De fremmødte kursister talte om, at det vil være rart med 

nogle sociale arrangementer. Når vi ses til næste bestyrelsesmøde, skulle den nye  forkvinde/mand 

gerne være at finde i bestyrelsen. 

 

6. Kort nyt fra VUC  

v/Line Simonsen 

Vi er en del af VUC’s Verdensmålsforum, hvor vi arbejder ud fra undervisning og pædagogisk praksis, 

daglig drift og institutionens strategiske udvikling. På bestyrelsesmødet til december vil Line 

Simonsen og Martin Rasmussen fortælle nærmere om, hvad vi har taget fat på i  forhold til 

Verdensmålene.  
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På medarbejderrådet d. 3.08.21 blev der fulgt op på MTU’en – Professionel kapital, hvor der var fokus 

på anerkendelse – se evt. ”Ordskyen”. Der har igennem den sidste måned været positiv fokus på 

netop anerkendelse i forskellige sammenhænge på VUC HLS.  

D. 06.08.21 havde vi et oplæg for alle ansatte fra erhvervspsykolog og chefkonsulent Olu Robin-

Coker, hvor der var fokus på trivsel og stress. Et yderst relevant og interessant oplæg, og ikke mindst 

stor tilfredshed blandt skolens ansatte. 

 

Med genåbningen af vores samfund er det igen blevet muligt for Line Simonsen at mødes med 

relevante samarbejdspartnere og interessenter. Der er allerede holdt en række møder, og i den 

kommende tid vil der komme flere til.   

 

7. Personalesituationen 

v/Line Simonsen 

Til sommerferien sagde vi farvel til kantinemedarbejder Inge Helbo Andersen, underviserne Tina 

Jensen og Heine Svane. Heine havde været hos os i 40 år og fik også tildelt Dronningens 

Fortjenstmedalje. Underviser Judith Parsons går på efterløn til oktober. 

 

8. Evt.  

v/ Asbjørn Christensen 

På næste bestyrelsesmøde vil der være en indledende drøftelser omkring budgettet.  

 

 

 

Tak for i dag – tak for et godt møde.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 25. oktober kl. 15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen  Line Simonsen  Heidi Bergenhammer 

Formand  Rektor  Næstformand 
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Lene Borg   

Medarbejderrepræsentant   

 

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Kirsten Damgaard Høj  

 Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 


