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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 30.05.22 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Flemming Højhus Jeppesen, Lene Borg, Mads Jacobsen, Søren Lyngklip Strøm, Rasmus 

Gregers Andersen, Birgitte Frydensbjerg, Christina Blindkilde Christensen 

Afbud: Mona Blaabjerg Nielsen 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

Ad 1.  Velkomst og præsentationsrunde  

Line Simonsen bød velkommen til den nye bestyrelse, hvorefter de fremmødte præsenterede sig. 

Flemming Højhus Jeppesen har været med i VUC HLS’s bestyrelse i en årrække. Han er uddannelsesleder på 

socialrådgiveruddannelsen VIA (Udpeget af VIA).  

Lene Barner Løkke Borg har været med i VUC HLS’s bestyrelse i en årrække. Hun er medarbejderrepræsentant 

og underviser på HF i dansk og historie. 

Søren Lyngklip Strøm er ny i VUC HLS’s bestyrelse. Han er lærer på Rolf Krake Skolen i Holstebro. Han sidder 

i Vestjysk Lærerforening (udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation).  

Christina Blindkilde Christensen er kursistrepræsentant og bliver student her til sommer. Dermed skal der 

findes en ny kursistrepræsentant efter sommerferien. 

Rasmus Gregers Andersen er ny i VUC HLS’s bestyrelse. Han er Production Manager hos Bang & Olufsen i 

Struer (Udpeget af DI). 

Birgitte Frydensbjerg er ny i VUC HLS’s bestyrelse. Hun er Jobcenterchef i Holstebro Kommune og sidder på 

vegne af de tre kommuner; Holstebro, Lemvig og Struer. Hun tiltræder som selvsuppleret medlem efter aftale 

med kommunerne.  

Mads Jakobsen har tidligere været medlem af VUC HLS’s bestyrelse. Han er borgmester i Struer Kommune 

(udpeget af Holstebro, Lemvig og Struer Kommune). Denne post går på skift mellem Lemvig og Struer 

Kommuner efter hvert kommunalvalg.  
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Mona Blaabjerg Nielsen var ikke til stede. Hun har været med i VUC HLS’s bestyrelse i en årrække. Hun er 

medarbejderrepræsentant. Underviser på AVU i Dansk som Andetsprog, engelsk m.m. 

Martin Rasmussen er med ikke medlem af VUC HLS’s bestyrelse, men sidder med som referent. Han er 

uddannelses- og administrationschef på VUC.  

Der er en vakant plads i VUC HLS’s nye bestyrelse til endnu et selvsuppleret medlem. 

 

Til beslutning 

Ad. 2 Konstituering; valg af formand og næstformand.  

Mads Jacobsen foreslog Flemming Højhus Jeppesen som formand for VUC HLS’s bestyrelse. Flemming Højhus 

Jeppesen modtog valget. 

Mads Jacobsen forslog, at posten som næstformand bør være en fra de faglige organisationer 

(Fagbevægelsens Hovedorganisation eller DI). Der var enighed om, at vi til næste bestyrelsesmøde tager 

endelig stilling til dette. 

Ligeledes tager vi på næste bestyrelsesmøde stilling til, hvem der evt. kan tiltræde den vakante plads som 

selvsuppleret medlem.  

 

Til orientering  

Ad 3 Præsentation af organisationen 

Line Simonsen viste VUC HLS’s organisationsdiagram og fortalte om organisationen. VUC er som sektor 

mange forskellige ting med uddannelse for voksne indenfor HF, AVU, OBU og FVU. Vores vigtigste virke er at 

gøre folk klar til videre uddannelse, uanset om der er tale om unge eller ældre kursister, der skal tage en hel 

HF eller deltage i et kortere kursusforløb for at få de almene færdigheder opkvalificerede.  

VUC er som sektor en vigtig spiller i forhold til at afhjælpe de samfundsudfordringer vi står overfor; 

rekruttering, beskæftigelse, inklusion og integration. 

De senere år er kursistantallet faldet både på HF og AVU – bl.a. betød etableringen af FGU-skolen for tre år 

siden et fald på AVU med ca. 30%, og den gode beskæftigelsessituation har også betydet, at der ikke er så 

stor søgning på bl.a. HF som tidligere. Det har resulteret i personaletilpasning blandt alle personalegrupper, 

og ledelseslaget er inden for de senere år reduceret fra fire til to ledere.  

HF-net er et rigtig godt tilbud, der benyttes meget målrettet, og det har været en stor succes for både 

fuldtidsstuderende og folk i arbejde. Men HF-nets succes er på bekostning af HF med fuldt fremmøde, og der 

gives kun 75% taxameter af normalt taxameter.  

Line Simonsen afsluttede punktet med ordene: VUC’s dna er kendetegnet ved et stærkt fællesskab, hele 

mennesker, tillid og respekt. 
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Ad. 4 Forårsopfølgning. Aktivitetstal og status på økonomien. (Se bilag Budgetopfølgning pr. 30. april 2022)  

Line Simonsen indledte punktet med at vise vores nye folder, der giver et godt overblik over, hvordan fagene 

på AVU og HF spiller sammen.  

Vores tilgang her på VUC HLS er det gode samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, og dermed 

vejleder vi ind til hinanden. Vi vil i det nye skoleår har meget mere fokus på, hvilke fag man skal have for at 

komme ind på en bestemt uddannelse – altså hvilke fag, der åbner op til fx VIA. 

Vi er ikke en brobygningsskole, dog brobygger vi med FGU-skolen, men vi arbejder på at blive mere skarpe 

på, hvad vi kan gøre for at få unge ind på VUC HLS. I den forbindelse er UU og jobcentrene en vigtig og god 

samarbejdspartner. Birgitte Frydensberg sagde i den forbindelse, at det er vigtigt at overveje, hvordan vi får 

klædt vejlederne på til overbygningseleverne, så de ved, at HF-enkeltfag er en mulighed.  

Hele uddannelsesverdenen er i bevægelse, både blandt unge og lidt ældre, og der er et stort behov for 

opkvalificering af folk i industrien. Der er mange IKUF-midler tilstede, som industrien kan søge. Derfor vil vi 

forsat have stor fokus på at vores virksomhedskonsulent opsøger de forskellige virksomheder i vores 

dækningsområde samt løbende har et tæt samarbejde med jobcentrene i vores område.   

Herefter selve budgetopfølgningen:  

VUC HLS har sammen Skive-Viborg HF & VUC for nyligt indgået en samarbejdsaftale med Aarhus HF & VUC 

omkring assistance til økonomistyringen. Bilaget Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 er udarbejdet i 

samarbejde med controller Dorte Maria Kristensen.  

Samlet set ligger vi ca. 5 årskursister under det budgetterede i 1. kvartal. AVU er lidt mindre en forventet, og 

på HF er der sket en forskydning fra fremmødekursister til netkursister. 

Grundet nedgangen i kursistantal har vi bl.a. valgt at sammenlæse flere niveauerne. Desuden har det været 

nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben. 

Det er endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed mht. til august-optaget, men vurderingen er, at det 

samlede budgetterede resultat stadig er realistisk. Vi ved først engang i august, hvor mange kursister vi har 

– det er ikke som på de andre uddannelsesinstitutioner, hvor de kender antallet af nye elever allerede i marts 

måned. Tilmeldingssituationen følger vi tæt hen over sommeren. 

Kommentarer til særligt to punkter;  

1) Lærerudlån: Vi har en hel del lærerudlån til andre uddannelsesinstitutioner, hvilket er med til at sikre fuld 

ansættelse. Men det er en udfordring, at vi aldrig kan vide, hvad det reelle behov er før medio august. Derfor 

er der budgetteret konservativt med kr.700.000 i indtægt herfor, hvilket er færre indtægter end tidligere.  

2) Øvrige indtægter: STAR-projekt Motivation og færdigheder. Der er budgetteret med kr. 800.000 i 

indtægter, som vi forventer holder. STAR-projektet har allerede givet nye kursister på AVU. 

Vi holder nøje øje med lønomkostninger. 

Driftsomkostningerne er blevet dyrere, og dette har vi i budgettet forsøgt at tage hensyn til.  
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Ad. 5 Kort nyt fra VUC (Se bilag Kort nyt VUC + Personalenyt)  

Dette forår har det været muligt af afvikle alle eksamener på både AVU og HF som før Covid19. Sidste 

eksamensdag er d. 21. juni, hvor vi kan sætte punktum for den del af skoleåret. 

Vi har haft to ukrainske flygtninge til mundtlig og skriftlig eksamen i engelsk på B niveau, da de manglede 

bevis for dette, så de kunne søge om optagelse på Aalborg Universitet. De er gået op som selvstuderende og 

har inden eksamen mødtes med en af vore engelskundervisere en time for at gennemgå opgavegenrer, 

pensum og eksamensform.  

 

Ad. 6 Personalenyt (Se bilag Kort nyt VUC + Personalenyt) 

I marts havde vi personaledøgn, hvor fokus var på verdensmål og bæredygtighed. Efterfølgende blev der 

nedsat en ”grønt udvalg”, som skal være tovholdere i vores forsatte grønne omstilling og arbejde med 

bæredygtig dannelse. Udvalget er repræsenteret af undervisere, administration og drift. Uddannelses- og 

administrationschef Martin Rasmussen står i spidsen for udvalget. 

 

Ad 7. Nyt fra kursistrådet 

Kursistrådet har hele skoleåret arbejdet på at få gang i nogle aktiviteter. Der er blevet arrangeret 

fredagscafeer med god succes. 

 

Ad 8. Datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder 

Mandage kl. 15.00 – 17.00: 05.09, 31.10, 12.12, 20.03 og 22.05.  

 

Nb: Bestyrelsesmedlemmerne må meget gerne hver især skrive til Mia i VUC HLS’s reception: 

mba@holstebro-vuc.dk hvor I præsenterer jer som bestyrelsesmedlem. Mia sørger for at få det lagt på bl.a. 

vores hjemmeside og andre relevante steder.  

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 5. september 2022 kl. 15.00 – 17.00 
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Flemming Højhus Jeppesen Line Simonsen  Rasmus Gregers Andersen 

Formand  Rektor  Bestyrelsesmedlem 

 

 

Lene Borg  Mads Jakobsen 

Medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem 

 

 

 
Birgitte Frydensbjerg  Søren Lyngklip Strøm, Christina Blindkilde Christensen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistsrådsformand 

 

 


