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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 25.10.21 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Asbjørn Christensen, Heidi Bergenhammer, Lene Borg, Mona Blaabjerg Nielsen, Erik 

Flyvholm, Flemming Højhus Jeppesen, Kirsten Damgaard Høj, Christina Blindkilde Christensen 

Afbud: Payman Al Kole 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen. 

 

Til orientering: 

1. Asbjørn Christensen bød velkommen. En særlig velkomst til vores nye formand for kursistrådet 
Christina Blindkilde Christensen. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde. 

 

2. Efterårsopfølgning (se bilag Budgetopfølgning sept 2021…) v/Line Simonsen 

Dette skoleår har også været præget af corona, som bl.a. resulterede i en længere nedlukning. 

Nedlukningen har betydet en besparelse på driften. 

 

Det har desværre også være et år med aktivitetsfald; 14% på HF og 9% på AVU. Lønomkostningerne 

er reduceret med kr. 3,1 mio. det seneste år. Der er i budgetopfølgningen estimeret med nuværende 

aktiviteter og omkostninger for det samlede resultat for 2021, og alt i alt forventer vi at ende med et 

overskud på kr. 366 t.kr., som bl.a. skyldes div. tilskud fra centralt hold grundet corona samt tilskud 

til lukningstruede VUC-afdelinger (Struer-afdelingen).  

 

Erik Flyvholm spurgte til, om vi fremadrettet kan regne med at få det samme tilskud, hvortil Line 

Simonsen svarede, at det er vanskeligt at vide, hvilke kriterier Staten udbetaler efter og dermed 

størrelsen på beløbet. Derfor har vi valgt ikke at tage tilskuddet til lukningstruede afdelinger med i 

budgettet for næste år. 

  

Mht. elev-omfordelingen på undgomsuddannelsesområdet, så har det ingen betydning for os, da vi 

er et enkeltfags VUC.  
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3. Frem mod budget 2022 v/Line Simonsen 

Line Simonsen informerede om de forskellige forudsætninger for budget 2022. Vi håber, at 

finanslovsforhandlingerne resulterer i højere taxameterafregning. 

 

I forbindelse med tilpasningen ser vi på vores samlede fagudbud og tilrettelæggelsesformer. Nogle 

udbud på aftenfladen vil forsvinde, og tilrettelæggelsesformerne på AVU vil blive overvejet og 

gentænkt med henblik på bl.a. flere sammenlæste og parallellagte hold. 

 

Det nye budget for 2022 bliver præsenteret på bestyrelsesmødet i december måned.  

 

4. Opsigelse af revision v/Asbjørn Christensen 

Vi har opsagt samarbejdet med Deloitte, og i stedet er der indgået en aftale med PWC. Skiftet til PWC 

sker allerede her i efteråret, og derfor bliver det også blive PWC, der reviderer årsregnskabet for 

2021. Skiftet er sket i god ro og orden og i gensidig aftale med Deloitte. 

 

5. Tema – ”Videre som voksen” En vision fra UF, GL og Danske HF & VUC (Se bilag Videre som voksen…) 

Oplæg v/Line Simonsen 

Med ”Videre som voksen” ligger der nu et oplæg med 14 anbefalinger til at forbedre VUC’s 

uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem. Formålet med anbefalingerne 

er, at man får øje på VUC’erne som en afgørende brik i forbindelse med opkvalificering af 

befolkningen. Oplægget giver en rigtig god og grundig forklaring på, hvad VUC egentlig er, og at VUC 

er en del af løsningen på nogle af de vigtigste samfundsudfordringer, vi står med lige nu. 

De 14 anbefalinger er konkrete bud på, hvilke politiske målsætninger og prioriteringer, der er 

nødvendige for at styrke VUC og det almene parallelle uddannelsessystem. Anbefalingerne vil vi her 

på VUC også indtænke i det fremtidige planer (Se de 14 anbefalinger i bilaget Videre som voksen…). 

 

6. Strategidag – 12.01 2022 kl. 09.00 – 16.00 lokation: Musikteatret. 

I begyndelsen af det nye år mødes bestyrelsen til en strategidag, hvor vi bl.a. skal finde frem til, hvilke 

forventninger og hvilke scenarier vi ser for fremtiden. I den forbindelse skal vi genbesøge vores 

strategipapir – og måske skal der et par justeringer til? Det vil også være interessant at indtænke de 

14 anbefalinger som parametre i forhold til fremtiden. Strategidagen bliver rammesat inden, så vi 

ved, hvad vi skal arbejde med.  

 

 

 

 

7. STAR, aktivitet v/Martin Rasmussen   

Martin Rasmussen gav en kort status over vores store STAR-projekt i forhold til aktivitet med 

kommuner og virksomheder. Der er særligt stor interesse fra de kommunale jobcentre, hvor ledige 

tosprogede har mulighed for at deltage i 24 lektioners begynder danskundervisning ”Klar til FVU-

start” og dermed få opkvalificeret deres danskkundskaber, så de får større mulighed for at bide sig 



 

 3 

fast på arbejdsmarkedet. Desuden viser en hel del virksomheder stor interesse for projektet, og 

dermed mulighed for, at deres tosprogede medarbejdere også bliver dansksprogligt opkvalificeret, 

så de kan fastholdes på den enkelte arbejdsplads. Når de 24 lektioners danskundervisning er slut, vil 

der være mulighed for, at deltagerne kan komme på fx FVU-start og FVU-dansk. 

 

8. Kort nyt fra VUC (se bilag Kort nyt fra VUC + personalenyt) v/Line Simonsen 

1. Line Simonsen og Lene Borg har givet interview til fagbladet Gymnasielærer, hvor de fortæller 

om, hvordan det er at drive et mindre VUC. Artiklen indgik i en serie om sektorens udfordringer, 

og om den vigtige opgave vi stadig gerne vil være med til at løse.  

2. I forbindelse med den internationale ordblindeuge afholdt vi her på UVC (i samarbejde md AOF, 

Holstebro Bibliotek og læskonsulenten v/Holstebro Kommune) et stort arrangement med oplæg, 

workshops og stande fra forskellige aktører på området. Mere end 100 oplagte gæster deltog og 

var med til at gøre arrangementet til en stor succes.  

3. På det seneste møde i Koordinationsforum RAR blev vores STAR-projekt præsenteret. Vi oplever 

en generel, grundet STAR-projekt med også fokus op VEU, større lydhørhed fra forskellige 

aktører. 

4. Vores tidligere administrationsbachelor Tina Albertsen og hendes studiekammerat følger 

studievejledningen de kommende måneder i forbindelse med deres endelige bachelorprojekt.  

 

9. Personalesituationen (Se bilag Kort nyt fra VUC + personalenyt) v/Line Simonsen 

1. De seneste to måneder har Nichlas Frost fra vores studieadministration været udlånt til UCRS, 

hvor han har hjulpet med div. oprettelser og ajourføringer i det studieadministrative system samt 

oplært flere af deres medarbejdere. 

2. Lene Borg underviser på VIA 2-sprogede i ”Studiedansk”, så de forhåbentlig får lettere ved at 

klare de skriftlige opgaver samt almene krav på de forskellige VIA uddannelser. Det er et forløb, 

der er blevet udviklet over tid i samarbejde med VIA.  

3. Der er forsat lærerudlåne til en række udlånsskoler: UCRS, UCH, Holstebro Gymnasium, Struer 

Gymnasium, Nr. Nissum HF og VIA. 

 

10. Nyt fra kursisterne.  

Der er kommet en forslagskasse op, hvor man kan lægge gode ideer og forslag. Fredagen før 

efterårsferien var der fredagscafe – med stort fremmøde.  

 

11. Evt. 

Ingen forslag. 

 

 

 

Tak for i dag – tak for et godt møde.  
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Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 13. december 2021 kl. 15.00 – 17.00 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen  Heidi Bergenhammer Mona Blaabjerg Nielsen 

Formand  Næstformand  Medarbejderrepræsentant 

 

 

Lene Borg  Erik Flyvholm  Flemming Højhus Jeppesen  

Medarbejderrepræsentant  Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Kirsten Damgaard Høj  Christina Blindkilde Christensen 

Bestyrelsesmedlem  Kursistsrådsformand 

 

 

   

 

 

 

 

 


