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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 31.05.21 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Asbjørn Christensen, Mona Blaabjerg Nielsen, Lene Borg, Flemming Højhus Jeppesen, 

Kirsten Damgaard Høj, Payman Al Kole, Melanie Christensen 

Afbud: Erik Flyvholm, Heidi Bergenhammer 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen, hvorefter Line Simonsen gennemgik nedenstående punkter 

Til orientering: 

1. Forårsopfølgning (Se bilag ”Budgetopfølgning pr. 30. april 2021”) 

I forhold til det budgetterede ligger aktiviteten på nuværende tidspunkt samlet set under det 

forventede. Det er særligt AVU, som det går ud over med ca. 10 årskursister under budgettet. OBU 

ligger ca. 1 årskursist under, mens FVU følger budgettet. Hf-e har 1 årskursist mere og Hf-net har 7 

flere end det budgetterede.  

 

Trods den lavere aktivitet forventes en højere omsætning i forhold til det budgetterede, hvilket 

skyldes ekstra tilskud i forbindelse med Covid-19. Det er; særtilskud til udvikling af net-undervisning, 

ekstra tilskud til Fagligt løft og trivsel, til rengøring og til Covid-19 test på VUC.  

 

Derudover ligger driftsomkostningerne under sidste års niveau, hvilket i høj grad skyldes 

nedlukningen af skolen.  

 

Lønudgifterne er opjusterede en anelse, hvilket skyldes den række af aktiviteter, der er iværksat i 

forbindelse med Fagligt løft og trivsel med bl.a. ekstra undervisning for vore kursister. Desuden er 

der foretaget fornuftige driftsmæssige tiltag som fx indkøb af nye pc’ere.  

Besparelsen på lønomkostningerne ser ud til at blive opnået, og dermed ser det ud til at de 

tilpasninger, der blev lavet i 2020, har den ønskede effekt. Tilmeldingssituationen vil dog fortsat blive 

fulgt meget tæt, særligt på AVU. 
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Når vi mødes igen til september, kender vi tilmeldingstallene. 

  

 

2. Næste skoleår 

VUC HLS har sammen med UCRS, Herning HF og VUC, Skive-Viborg HF og VUC samt 

KompetencePartnerMidtVest ((KPMV) ansøgt om en pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage ved 

Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og fået den ansøgte pulje på samlet kr. 

7.100.000,- . Konkret betyder det for vores VUC, at skolen over de næste to år får mellem kr. 

1.200.000,- og kr. 1.400.000.  

Projektet gennemføres i et koordineret samarbejde mellem vore lokale jobcentre, fagforbund/a-

kasser, erhvervsskoler i RAR Vestjylland samt VUC, og der vil være gode muligheder for at lave kurser, 

som ikke kommer til at koste hverken a-kasserne eller jobcentrene noget. Et andet vigtigt element 

er, at der vil være midler til et øget og målrettet virksomhedsopsøgende arbejde fra vores konsulent. 

Dette projekt er meget vigtigt, da det også er en vigtig faktor i forhold til AVU-beskæftigelsen, hvor 

en øget aktivitet er helt centralt for institutionen. Desuden forventer vi, at dette projekt ikke blot vil 

kaste aktivitet af sig over de næste to år, men vil fortsætte derefter.  

På Hf er der fokus på at få mere gang i de 1-årige fagpakker til bl.a. VIA-uddannelserne. De har ikke 

været skemalagt i nogle år, men nu prøver vi igen. Der har været et godt samarbejde med VIA i 

forhold til at skaffe overblik over hvilke uddannelser, der kræver hvilke fagpakker. 

 

3. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (Se bilag ”Afdækning af Professionel Kapital”) 

Asbjørn Christensen udtrykte stor glæde over resultatet – det er meget flot. Man kunne bestemt 

have frygtet, at det ville have været svært at opnå under de give Corona-forhold. 

Herefter gennemgik Line Simonsen Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, hvor det er værd at 

bemærke, at vi har en svarprocent på 86,7%, hvilket er meget højt og tilfredsstillende, ikke mindst i 

en tid med Corona, langtidssygemeldinger og afskedigelser.  

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er meget flot, men to forhold springer i øjnene, som 

organisationen vil arbejde med; ”Anerkendelse fra kolleger” og ”Helbred og velbefindende”. Begge 

punkter har været drøftet af samarbejdsudvalget, og d. 5. august bliver der fælles personaleoplæg 

fra en erhvervspsykolog fra Arbejdsmiljøcenteret AKON, Human House, omkring netop helbred og 

velbefindende – så der opbygges et fælles sprog i organisationen.  

Punktet ”Anerkendelse fra kolleger” scorer generelt lavt i skoleverdenen, men da VUC HLS har en lidt 

lavere score end sidst, hvor den også var lav, så retter vi fokus mod dette. På MR-mødet d. 27. maj 

blev punket italesat med flere gode eksempler på, hvad anerkendelse fra kolleger er; uventede 

venlighed, lydhørhed, åbenhed og fortrolighed.  

Desuden vil fælles oplevelser på fx MR-, PR- og lærermøderne med oplæg + pædagogiske workshops 

være med til at give indsigt i hinandens hverdag. Med andre ord, så handler det om at blive bevist 

om værdien af anerkendelse. 
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Asbjørn Christensen understregede, at VUC Holstebro-Lemvig-Struer har placeret sig rigtig flot i 

målingen, og det har vi meget at være stolte af. Det er vigtigt at være bevist om at holde fast i, 

hvordan det konkret forholder sig og få samlet op løbende. Man skal huske at fejre flotte resultater. 

Flemming Højhus Jeppesen tilføjede, at det er et flot resultat; det er godt vi holder fokus på 

anerkendelse. Måske kunne I overveje, hvad der skal måles på i forhold til konkretisering af arbejdet 

med anerkendelse. 

Line Simonsen henviste kort til den nylig afsluttede APV, som hun har forelagt AMO. Der er ikke noget 

kritisabelt, blot div. omkring ledninger og stikdåser, som der er taget hånd om. 

 

4. Coronastatus 

Selv om det har krævet mange ekstra og ikke mindst anderledes kræfter at håndtere div. Corona 

forordninger og restriktioner med nye lokaleplaner, bordplaner og testplaner, så er det forløbet ret 

godt. Vi har fået stor ros for vores test-setup og vores supervisorer – både af Falck og ved 

tilsynsbesøget fra SOSU.  

Det vides endnu ikke, hvor længe vi skal fortsætte med at teste – og om vi skal gøre det til august. 

Men skal vi fortsætte, og skal det gøres på en ny og anderledes måde, så er vi klar. 

 

5. Struer – FGU 

Som bekendt har FGU vist interesse for at købe bygningerne i Struer, men indtil videre er der ingen 

afklaring på spørgsmålet. I lyset af at lejeaftalen i Struer udløber denne sommer, er der fremsendt 

et forslag om at forlænge lejeaftalen med et år. På den måde får FGU en mulighed for at få 

analyseret deres købeevne og finansieringsmuligheder. 

 

6. FN’s verdensmål 

I sektoren har vi VUC Verdensmålsforum, og der arbejdes pt. på et nationalt materiale, og når dette 

er klar, så skal vi være med, og der vil fremadrettet i ledelsen være opmærksomhed på at begynde 

at orientere efter Verdensmålene i højere grad end i dag. 

Opfordring til at undersøge det, der måske allerede gøres i henhold til verdensmålene.  

 

7. Kort nyt fra VUC og Personalenyt (se bilag ”Kort nyt fra VUC maj 2021” og ”Personalenyt”) 

 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer har nu en nedskrevet og godkendt samværspolitik. Heldigvis har vi ikke 

haft problemer af den slags, men med den øgende fokus på dette område de sidste par år, så er det 

godt med rettidig omhu.  

Halvtidsstilling i vejledningen er blevet besat af Line Clunan, der også er Hf-lærer i geografi her på 

stedet.  

Inge Helbo Andersen, der arbejder som fleksjobber i kantinen har valgt at gå på pension pr. 01.07.21. 
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Line Simonsen er blevet valgt som 2. suppleant til bestyrelsen for Danske Hf og VUC. 

8. Nyt fra kursistrådet 

Melani Christensen fortalte, at kursistrådet har brugt trivselspenge til at give frokost/sandwich til alle 

kursisterne. 

 

9. Lukket punkt 

 

10. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

• Næste bestyrelsesmøde; mandag d. 06.09.21 kl. 15.00 – 17.00 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen  Line Simonsen  Heidi Bergenhammer 

Formand  Rektor  Næstformand 

 

Mona Blaabjerg Nielsen Lene Borg  Erik Flyvholm 

Medarbejderrepræsentant  Medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem  

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Kirsten Damgaard Melanie Christensen 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistråderepræsentant 

 

 

Payman Al Kole 

Bestyrelsesmedlem 


