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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 05.09.22 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Birgitte Frydensbjerg, Flemming Højhus Jeppesen, Lene Borg, Line Simonsen, Mads Jakobsen, Mona 

Blaabjerg Nielsen, Rasmus Gregers Andersen 

Afbud: Søren Lyngklip Strøm 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

 

Formand Flemming Højhus Jeppesen bød bestyrelsen velkommen. 

 

Til beslutning:  

Ad. 2 Valg af næstformand 

Flemming Højhus Jeppesen foreslog Rasmus Gregers Andersen som næstformand. Rasmus Gregers Andersen 

blev valgt. 

Ad. 3 Afholdelse af møde i Struer i oktober   

For at få kendskab til hele uddannelsesinstitutionen VUC Holstebro-Lemvig-Struer (HLS) samt i forhold til at 

drøfte fremtiden for lokalerne i Struer på Jernbanegade 8, blev det foreslået, at vi afholder bestyrelsesmødet 

d. 31. oktober i Struer. Forslaget blev godkendt. 

Ad. 4 Selvudpeget medlem 

Der er forsat en vakant plads i bestyrelsen. Frem til næste bestyrelsesmøde arbejdes der på at finde et 

medlem, og gerne en repræsentant fra 3F eller FOA, så bestyrelsen er bredt funderet. Formanden kontakter 

Kenneth Hove fra 3F, Lemvig.  
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Orientering:  

Ad. 5 Nøgletal (se bilag Nøgletal – bilag bestyrelsesmøde sep. 2022)  

Line Simonsen gennemgik nøgletallene. Aktiviteten ligger samlet set under det budgetterede, men der er 

forsat bevægelse mht. tilmeldinger, og derfor har vi først det endelige billede til oktobermødet. Det er særligt 

på HF, vi mangler kursister. AVU ligger lidt over det budgetterede, og pt. ligger AVU over sidste års 

augustoptag.  

På landsplan melder stort set alle VUC’ere om lavere aktivitet, og dermed står vi stadig med en samlet sektor 

i stor krise. Hos HLS ser det dog ud til at tilbagegangen på AVU er aftagende, hvilket er ret enestående i 

sektoren lige pt.  

Medarbejderstaben er tilpasset den faldende aktivitet med knap to HF-stillinger (se evt. bilag Nøgletal). Vi 

mangler dog forsat den fulde gennemslagskraft af sidste skoleårs tilpasning, og vi holder forsat nøje øje med 

tilmeldingstallene. 

Ca. 1.5 årsværk (HF-lærere) er udlånt til andre uddannelsesinstitutioner i vores områder; til SOSU, UCH, 

Holstebro Gymnasium, Struer Gymnasium, Nr. Nissum HF og VIA. Udlånet giver os en god fleksibilitet i forhold 

til planlægning og tilrettelæggelse af fagudbuddet hos os.  

Igennem de senere år har antallet af HF-studenter ligget stabilt, men til sommeren 2023 forventer vi et noget 

lavere antal.  

Med finanslovsforslaget er der afsat penge både til FGU- og VUC-sektoren, men hvor meget det i realiteten 

udmønter sig i skal blive interessant at se. Den nuværende regering har tidligere lovet, at der ikke skulle lukke 

VUC-afdelinger rundt i landet, men realiteten er, at to afdelinger lukker grundet lavt kursistoptag.  

Mads Jakobsen spurgte til, hvordan udviklingen mht. kursistaktivitet er gået igennem de senere år?                   

Der har været et generelt fald i antal kursister siden 2017. Tilbagegangen skyldes grundlæggende den gode 

beskæftigelsessituation samt tilblivelsen af FGU-skolen. Med FGU-skolen blev AVU hårdt ramt, da stort set 

alle unge under 25 år ikke længere må gå på AVU. 

Birgitte Frydensbjerg spurgte til, hvad faldet på HF skyldes? Det er grundlæggende den gode 

beskæftigelsessituation, der er årsagen til, at de voksne ikke går på VUC i øjeblikket. Der er ikke noget, der 

tyder på, at vi tager elever/kursister fra hinanden på uddannelsesinstitutioner i området; HF-enkeltfag lider 

på landsplan, hvilket skyldes de gode jobmuligheder. 

 

Ad 6. Oplæg ved Virksomhedskonsulent Anne-Marie Rønn.  

Der er fra politisk side stor bevågenhed omkring VEU-indsatsen i bl.a. VUC-sektoren, og 

eftervidereuddannelse af arbejdsstyrken er på mange dagsordener. I VUC-sektoren har man i fællesskab 

oprettet VUC Erhverv til at koordinere indsatsen, og lokalt har vi Anne-Marie Rønn ansat i en delt stilling som 

vejleder og virksomhedskonsulent.  
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I forbindelse med eftervidereuddannelse af medarbejderne samarbejder vi på landsplan om: FVT (Forsvarets 

vedligeholdelsestjeneste), Arla og Autobranchen.  

I Region Midtjylland samarbejdes der om bl.a. virksomheden Lantmännen. Derudover er der arrangementer 

for undervisere og udvikling af en database med undervisningsmaterialer til underviserne. Desuden afvikles 

der fælles kampagner omkring eftervidereuddannelse inden for bl.a. rengøring, industri og Bygge & Anlæg. 

I Region Midt-Vest har vi gang det store projekt omkring Motivation og færdigheder. VUC har en lærer 

siddende på jobcentrene i Struer, Lemvig og Holstebro for at tage hånd om de borgere, der kunne være i 

målgruppen til et undervisningsforløb. Borgeren bliver fulgt hele vejen fra samtal, screening, undervisning og 

afsluttende evaluering mhp. på evt. mere undervisning eller uddannelse. Samarbejdet med jobcentrene har 

været centralt for projektets succes. I projektet har der også været en lang række virksomhedsbesøg, som 

Anne-Marie har taget sig. En række af disse besøg er foregået sammen med UCH’s virksomhedskonsulenter, 

hvorved medarbejderne møder de relevante parter, hvis de skal i gang med et efteruddannelsesforløb. Igen 

har samarbejdet være meget tilfredsstillende og vist, at vi sammen kan få ting til at lykkes for den enkelte 

borger/medarbejder. 

Se video: https://portals.wetransfer.com/portals/d9b86b95-36c3-4715-8e89-9c0200895bfd/reviews/c7737c42-

e480-4c4b-ad47-33dc87181e50 

Helt lokalt arbejdes der for tiden med Holstebro Ældrepleje, Arla, Priess i Vinderup, Venø Bussen og Air-heat. 

Rasmus Gregers Andersen spurgte til, hvordan det økonomisk hænger sammen, hvis en medarbejder skal 

opkvalificeres? Alle vore fag; AVU, FVU og OBU er godkendte i forhold til IKUF midler, og dermed er der rigtig 

gode muligheder for lønkompensation m.m. Send endelig medarbejderne ud til os, så finder vi ud af, hvad 

den enkelte har behov for af opkvalificering. Vi kommer også meget gerne ud på virksomhederne og taler 

med jer, så vi finder den bedste løsning for jeres medarbejdere.  

Anne-Marie har åben vejledning på VUC i Holstebro hver mandag fra kl. 15.00-17.00, hvor borgeren kan 

møde op uden forudgående aftale.  

Ad. 7. Drøftelse af spor fra strategidagen 

Line Simonsen fortalte om strategidagen i marts 2022, hvor den tidligere bestyrelse var samlet i Musikteatret. 

Her blev der i grupper, og efterfølgende i plenum, udarbejdet en SWOT-analyse for organisationens ’styrker, 

svagheder, muligheder og trusler’. Den nye bestyrelse præsenteres for de tiltag og fokuspunkter, som blev 

resultatet af strategidagen med henblik på, at bestyrelsen prioriterer og kvalificerer de strategiske indsatser 

videre frem. 

Hvordan kan vi være med til at profilere VUC som et naturligt uddannelsesvalg.  

Hvem samarbejder vi med 

Hvad er VUC’s særkende – dette skal vi markedsføre. 

Blive bedre til at udvikle systematik omkring koncepter.  

Sikre medarbejdernes kompetencer 

Line Simonsen nævnte flere tiltag, der allerede er igangsat herunder; 

https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oQEEF-00006H-4h&d=3%7Cmail%2F90%2F1661200800%2F1oQEEF-00006H-4h%7Cin12j%7C57e1b682%7C21221857%7C13555477%7C6303E9DB1E6724B3B48B6272C2F97D23&s=xlmeFZq0egW7A7LoG0Dc0v7PHys&o=https%3A%2F%2Fportals.wetransfer.com%2Fportals%2Fd9b86b95-36c3-4715-8e89-9c0200895bfd%2Freviews%2Fc7737c42-e480-4c4b-ad47-33dc87181e50
https://url12.mailanyone.net/scanner?m=1oQEEF-00006H-4h&d=3%7Cmail%2F90%2F1661200800%2F1oQEEF-00006H-4h%7Cin12j%7C57e1b682%7C21221857%7C13555477%7C6303E9DB1E6724B3B48B6272C2F97D23&s=xlmeFZq0egW7A7LoG0Dc0v7PHys&o=https%3A%2F%2Fportals.wetransfer.com%2Fportals%2Fd9b86b95-36c3-4715-8e89-9c0200895bfd%2Freviews%2Fc7737c42-e480-4c4b-ad47-33dc87181e50
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- Det gode samarbejde med jobcentrene, hvor deres dygtige konsulenter og vores konsulent i 

samarbejde skaber nogle resultater der rykker.  

- En øget branding af og øget samarbejde om de 1årige HF-fagpakker, der sender kursisterne videre til 

VIA.  

- Et rigtig godt samarbejde med UU i de tre kommuner, hvor der arbejdes målrettet på at få de unge 

ind på HF. UU er med til at udbrede kendskabet til de særligt tilrettelagte forløb, der dermed også er 

med til at give afkast ind i vores tilbud.  

Rasmus Gregers Andersen gjorde opmærksom på, at mange af de potentielle kursister måske er i 

virksomhederne, og dermed er der et stort potentiale for undervisning på VUC.  

Birgitte Frydensbjerg påpegede, at vi skal have opmærksomhed på, hvad vi kan samarbejde om de 

forskellige steder.  

Forud for næste bestyrelsesmøde sendes en oversigt over strategidagens forskellige indsatsområder og 

tiltag, så drøftelsen i bestyrelsen kvalificeres. Punktet er således også på næste mødes dagsorden. 

Ad. 8 Kort nyt (se bilag Kort nyt VUC september 2022)  

VUC HLS arbejder videre med verdensmål og bæredygtighed. Fredag d. 2. september afholdt vi en 

”Verdensmåls- og klimadag” for alle kursister og medarbejdergrupper. Det var en super god dag med 

stor iderigdom og aktivitet. Der blev plantet træer, fortalt om bæredygtighed, spist ristede melorme og 

græshopper. Målet var, at alle vores kursister skulle have ny viden med hjem, som de kunne integrere i 

deres hverdag. Dagen sluttede med fælles gratis bæredygtig frokost.  

Pr. 1. september er vi igen til stede i Lemvig Kommune, hvor vi hver uge vil være at finde på 

kompetenceværkstedet i Bonnet. Her kan borgerne blive testet, vejledt og få undervisning i Klar til FVU-

start og FVU-start.  

Lene Borg skal på VIA igen i år, hvor hun skal undervise i Styr på studiedansk for de tosprogede 

studerende, der ønsker det. 

Ad. 9. Personalenyt (se bilag Personalenyt)  

I løbet af september måned får vi i samarbejde med Jobcenter Holstebro Sarah i afklarende praktik. Hun 

skal arbejde i administrationen. 

I efteråret 2022 har vi en medarbejder, der læser en master i gymnasiepædagogik, samt en medarbejder, 

der er i gang med en uddannelse som FVU-dansklærer. 

Ad. 10. Nyt fra kursistrådet  

Der er endnu ikke dannet et nyt kursistråd. Potentielle medlemmer mødes på fredag d. 9. september, 

hvor det nye kursistråd dannes. 

Ad. 11. Evt.  

Link til Onenote udsendes 
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Næste bestyrelsesmøde:  

mandag d. 31. oktober 2022 kl. 15.00 – 17.00 på VUC i Struer – Jernbanegade 8.  

 

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Line Simonsen   Rasmus Gregers Andersen  

Formand  Rektor  Næstformand 

 

 

 

Mona Blaabjerg Nielsen Lene Borg  Mads Jakobsen 

Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Birgitte Frydensbjerg  

Bestyrelsesmedlem   

 

 

 


