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Generelle oplysninger om institutionen 

Vestegnen HF & VUC 
Gymnasievej 10 
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Udpeget af kursisterne uden stemmeret 

Dristiltutionens formål 
Det er Vestegnen HF & VUC's formål i henhold til institutionsloven lov nr. 590 af 24. juni 2006 at udbyde og 
varetage følgende uddannelser: 

• hf enkeltfag 
• 2- årigt hf 
e GSK — gymnasiale suppleringskurser 
O FVU — forberedende voksenundervisning 
• AVU — almen voksenuddannelse 
• Ordblindeundervisning 

Bankforbindelse 
Danske Bank 

Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Søren Jensen 
Weidekampsgade 6, 2300 København S 
CVR-nr. 33 96 35 56 
Telefon: 36 10 20 30 



Bestyrel 

Jette . e teizi; 

formand, 

/2(7  
Øst 	aard Hansen 

on 	hl Jør 

sen 

rdis Dyrlund etersen St en Sønde gaard 

Lob 
Lars Falsi ed sen 
næstformand 

Mortensen 

Vestegnen HF & VUC 	 2 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter samt bestywelisens habilitetser-
klæring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Vest-

egnen UF & VUC 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse 

nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 

tilkendegives det hermed: 

• at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende 

• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be-

villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis 

• at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og 

ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 

Vallensbæk, den 29. marts 2017 

Daglig led 

Tue Chri tian Sanderhage 
direktør 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 29. marts 2017. 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for al-

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 
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Den ualkengige revisors revisorcpåtegning 

TH bestyrellsen for Vestegnen HF & VUC 

Revisionspåteguifing på årsregritskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for institutionen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter 

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt 

bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler). 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstem-

melse med statens regnskabsregler. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmel-

serne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af. 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol 

m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 

mv. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors 

ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale 

etiske regler for revisorer (IESBA' s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konldusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udar-

bejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag 

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, ind-

stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige ICeViSOrS revisorpåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 

offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af. 14. december 2015 om revision 

og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 

grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse 

nr. 1596 af. 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., foretager vi faglige vurderinger og opret-

holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 

at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af institutionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte 

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konldusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at instituti-

onen ikke længere kan fortsætte driften. 
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Den uafhængige revisors revisorpåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporte-

ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fej linformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er 

taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 

årsregnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores 

ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kri-

tisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
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Den uafhængige revisors revisorpåtegning 

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 

af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 

skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 29. marts 2017 

Itte 
toriseret Revisionspartnerselskab 

33 96 35 56 

Søren Jensen 	 Christian Dahlstrøm 
statsautoriseret revisor 	 statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning linkliisive hoved- og nøgletal 

Præsentation af iltilstitud011ftelli 

Mission 

Vi er sat i verden for at gøre en markant forskel. 

Med kursisten i centrum udbyder vi samfundsrelevant uddannelse og udvikler og uddanner den enkelte. I den 

moderne verden oplever vi alle brud og overgange gennem livet. Vestegnen HF & VUCs uddannelsestilbud 
skal gøre det muligt for den enkelte at skabe sig nye muligheder og et nyt perspektiv. Vestegnen HF & VUC 
skal bane vej for den enkelte i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vores undervisning er 
et tilbud til den enkelte om at udvilde sig i en verden, hvor der både kræves hårde kompetencer og bløde vær-
dier. 

Vision 

Vi er særligt anerkendt for vores evne til løfte uddannelsesopgaven på Vestegnen og forløse den enkeltes po-

tentiale. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være kendt for god undervisning, der rammer den enkelte. 
Voksne på Vestegnen skal have almene kompetencer, så de kan udvikle sig gennem arbejde og uddannelse og 
deltagelse i samfundet, og flere unge på Vestegnen skal gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at være en del af det lokale samfund. Vi vil bidrage til, at lokale virksom-
heder har medarbejdere med de almene kompetencer, der kræves på moderne arbejdspladser, og vi ønsker at 
være en respekteret samarbejdspartner i området. 

Vi ønsker på Vestegnen HF & VUC at have et blik på den store verden og være et sted, hvor mennesker fra 
alle kulturer kan mødes og udvikle sig sammen. 

Hovedopgaver 

Samfundet - og ikke mindst Københavns Vestegn - står over for en udfordring med at gøre uddannelse til en 
del af alle borgeres liv. Og det er Vestegnen HF & VUC's opgave at bidrage til at alle kan få almen uddannelse 
på det niveau der kvalificerer dem til videre uddannelse og/eller beskæftigelse samt styrker deres almene dan-
nelse. Vi udbyder følgende uddannelser: 

• Hf enkeltfag 

• 2-årigt Hf 

• Gymnasial Supplering 

• Almen Voksen Uddannelse 

• Forberedende Voksen Undervisning 

• Ordblindeundervisning 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nogiletat 

Årets faglige resulltater 

Årets faglige resultater er i det følgende udtrykt gennem nedslag i de opnåede resultater i flere områder af orga-

nisationen. 

Søgningen di Vestegnen HF & VUC 
Søgningen har været nogenlunde stabil ifl. året før, dog med en mindre nedgang på HF og en mindre stigning 

på AVU og FVU. OBU er stabil. Vi arbejder på at rekruttere kursister fra hele Vestegnen og kan konstatere, at 

en række kursister endvidere kommer fra andre dele af især hovedstadsregionen. 

Kommune 
Antal i 
2015-16 

Antal i 
2014-15 

Antal i 
2013-14 

Antal i 
2012-13 

Antal i 
2011-12 

Antal i 
2010-11 

153 Brøndby 
219 264 238 246 244 232 

161 Glostrup 
149 201 115 172 153 156 

165 
Albertslund 

389 431 446 435 395 412 

169 Høje 
Tåstrup 245 329 404 290 392 322 

175 Rødovre 
217 333 261 284 239 254 

183 Ishøj 104 116 132 113 176 130 

187 
Vallensbæk 

63 68 73 89 95 115 

Vestegnen 
HF & VUC's 
opland i alt 

1.386 1.742 1.669 1.629 1.694 1.621 

Søgning fra 
andre kom-
muner 

1.347 1.330 1.229 1.003 831 1.091 

Søgning i alt 
2.733 3.072 2.898 2.632 2.525 2.712 



Vestegnen HF & VUC 
	

9 

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nogletal 

Aildersfordelin en på Veste nen HF & VUC - 

Kursisterne procentvis fordelt i 
aldersgrupper 

_ 

201546 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 

Under 30 år 
74% 76% 69% 68% 67% 

30 -59 år 26% 23% 30% 31% 30% 

Over 60 år 
0% 1% 1% 1% 3% 

FrafaIld 
Vi arbejder på at fastholde og motivere kursister bl.a. via en særlig indsats på vejledningsområdet så der kom-

mer et tæt og løbende samarbejde mellem læreren, kursisten og vejlederen. Vi ser dog en svagt stigende ten-

dens i frafaldet, hvilket til en vis grad kan forklares med, at en stigende grad af vores kursister skifter fra for 

eksempel ordinært hold til e-leaming, hvilket på nuværende tidspunkt registreres som et frafald. Desuden har 

skolen siden RUD-reformen modtaget flere kursister, der kommer med henblik på at bestå optagelseskravet til 

EUD. Denne gruppe gik tidligere direkte på EUD, og kan generaliseret siges at være bogligt meget svage. Des-

uden oplever vi, at indførelsen af uddannelsespålæg sender en ny gruppe af kursister til skolen. 

Det er endnu ikke muligt at fremskaffe endelige tal vedrørende FVU og OBU, men en manuel optælling viser 

at frafaldet er stabilt. I ministeriets databank kan vi se, at af de Hf2 kursister, der falder fra i løbet af uddannel-

sen, så er 14% kommet i gang med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor de første 6 måneder og 26% efter 27 

måneder. Der er således her også tale om et omvalg af uddannelse. 

Uddannelse 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Gymnasial sup-
plering 0% 0% 3% 13% 2% 4% 

HF-enkeltfag 27% 25% 21% 21% 21% 20% 

AVU 16% 16% 14% 13% 13% 13% 

FVU Estimeret 3% 2% 5% 5% 6% 3% 

OBU Estimeret 19 % 20% 24% 19% 17% 22% 

HF-2 årig 27% 24% 13% 22% 18% 22% 
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Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Prøvefrekvens 
Prøvefrekvensen på HF er stabil, mens det fremgår, at stadigt flere af vores AVU-kursister gennemfører frem 
til prøven. 

Uddannelser 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Gym 
78% 78% 74% 69% 71% 67% 

AVU 82% 77% 77% 68% 70% 54% 

Eksamensresultater, antal aflagte prøver og gennemsnitskarakterer 
Eksamensresultaterne ligger generelt over middel set i forhold til landsgennemsnittet på UF, når man tager 

højde for løfteevnen, dog med den undtagelse, at vi på HF ligger under landsgennemsnittet på de skriftlige ek-

saminer (med udsving på de enkelte fag). Vi har således brug for at løfte fagligheden og dermed resultaterne på 

skriftlighed. 

Uddannelse 
Antal 

2015-16 

Karakter- 
gennemsnit 

2015-16 

Antal 
2014-15 

Karaktergen-  
nemsnit 
2014-15 

Antal 

2013-14 

Karakter- 
gennem- 

snit 
2013-14 

Gym:* 
4371 5,61 4592 5,63 4248 5,69 

heraf mundtlig 
3150 6,28 3281 6,20 3122 6,26 

heraf skriftlig 
1221 3,89 1311 4,19 1126 4,14 

AVU: 1832 495 , 1621 4,81 1096 5,48 

heraf mundtlig 
941 5,63 802 5,64 572 6,02 

heraf skriftlandet 

891 4,22 819 4,00 524 4,89 

*) Gym = al gymnasialt niveau (HF2, HFe og GS) 

Andel af skolens Hf— kursister på videre uddannelse 
27 måneder efter afsluttet HF-eksamen er i alt 57 % af skolens Hf kursister i gang med en videregående uddan-

nelse, fordelt med 13% på kortere videregående uddannelser, 29 % på mellemlange videregående uddannelser 

og 15 % er startet på en lang videregående uddannelse. Den resterende gruppe er ikke oplyst og kan dække 

over færdiggjort kort uddannelse, erhvervsfaglige uddannelse, beskæftigelse, arbejdsløshed eller emigration 

etc. 

Efter en afbrudt HF er 40% efter 27 måneder videre i uddannelse, fordelt med 27% på en erhvervsfaglig ud-

dannelse og 13 % på en mellemlang videregående uddannelse. 
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Ledelsesberetning ild(Insive hoved- og nøgletal 

Erhverv 
I 2016 har Vestegnen HF & VUC fortsat vores arbejde med at udføre arbejdsmarkedsrettede aktiviteter i for- 

bindelse med VEU Center Hovedstaden og Bornholm. Disse aktiviteter omfatter opsøgende arbejde i små og 

mellemstore virksomheder. 

Endvidere har vi deltaget i VEU-arbejdsgrupper omkring øget kendskab til FVU, OBU og AVU i omverdenen. 

12016 har vi også haft fokus på samarbejdet med jobcentre om at løfte borgere, der er uddannelsesparate over i 

uddannelse. Der har især været fokus på dialog og koordinering med henblik på en smidig og effektiv opgave-

løsning især med fokus på borgerens gode oplevelse samt afholdelse af uddannelsesdag for ufaglærte ledige. 

i eter 2016 
Eksisterende — ongoing aktiviteter 
Albertslund, Rødovre og Glos- 
trup Jobcenter 

Samarbejde om forløb i forbindelse med dagpengereformen - 
mellem VUC og Jobcenter FVU test + undervisning 

Coop, tørvareafdelingen, Al-
bertslund  Virksomhed, hvor ansatte deltager i FVU-forløb FVU test + undervisning 

DEKRA  
Samarbejde om at opkvalificere de danskfaglige færdigheder 
med henblik på at gennemføre en transportuddannelse FVU test + undervisning 

Tråd i Verden, Ishøj  Samarbejde mellem VUC, Boligområde og kommune FVU test + undervisning 

Radiometer, Brønshøj  Virksomhed, hvor ansatte deltager i dansk FVU test + undervisning 

Radiometer, Brønshøj 
Virksomhed, hvor ansatte deltager i engelsk for begynder (ba-
sis) AVU engelskundervisning 

Nye aktiviteter 2016 

Danske Fragtmænd Virksomhed hvor de ansatte deltager i dansk FVU test + undervisning 

Danske Fragtmænd Virksomhed hvor de ansatte deltager i OBU-forløb OBU test + undervisning 

Dansk Retursystem Virksomhed hvor de ansatte deltager i dansk FVU test + undervisning 

Dansk Retursystem Virksomhed hvor de ansatte deltager i OBU-forløb OBU test + undervisning 

DSV Afklaring af danskfaglige færdigheder OBU + FVU test 

Særligt udhudte forløb ud over den ordinære undervisning i HF2, HF-enkeltfag, 
AVU og FVU 
Vestegnen HF & VUC udbyder en række forløb der har særlige tilrettelæggelser, uddannelsespartnere eller 

målgrupper. I det følgende gennemgås de kort. 

AKT  

Som en del af vores FVU-tilbud har vi AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Gennem 2016 har vi haft FVU- 

undervisning på AKT, der er undervisning som afvikles i Brøndby Kommunes jobcenter. Undervisningen er 

således tilrettelagt ud fra et nærhedsprincip ift. målgruppens bopæl. Høje-Taastrup Kommunes jobcenter visi-

terer tillige borgere til forløb på AKT. Undervisningen er for de kursister, der kræver en mere håndholdt ind-

sats via en lidt tættere lærerkontakt end øvrige FVU-kursister. Nogle af de mest ressourcestærke kan også del-

tage i e-leaming i forbindelse med deres forløb på AKT. E-leamingen foregår dermed med lærerstøtte, så det 

11 
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reelt bliver en mulighed for kursistgruppen. Kursisterne klarer sig godt til e-learningseksamen, fordi de gen-

nem forløbet har modtaget ekstra støtte uden hvilken, de ikke kunne blive klar til eksamen. 

I 2016 udarbejdede vi en brochure på AKT, således at det også bliver klart for andre kommuner, hvad AKT 

kan tilbyde. Rødovre Kommune har i første omgang modtaget brochuren og fået tilbuddet meddelt. 

Upgrade  

I 2016 afviklede vi Upgrade som regionsprojekt for sidste gang. Upgrade er undervisning i dansk og matema-

tik, hvor man tager 9. Id. på 14 uger. Projektet har gennem tre års levetid udviklet metoder til en uddannelses-

svag målgruppe i alderen 18-30 år, visiteret fra jobcentrene. En målgruppe der skulle opnå et fagligt niveau, 

der kunne bringe dem videre på erhvervsuddannelse — fordi de ikke fik eksamen med fra folkeskolen. Der er 

arbejdet med FVU og AVU som integrerede metoder og resultater. Der er arbejdet specifikt med udvikling af 

syv kompetencer: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og 

nysgerrighed. Udvikling af kompetencerne understøtter de unge ift. det at klare skolegangen. Særligt ved Up-

grade og vigtig for gennemførsel har været det meget tætte samarbejde med UU-vejlederne, der på ugentlig 

basis sammen med underviserne har holdt tov i de unge ift. de vanskeligheder, de unge måtte have med eller 

støde ind i. 

Ultimo 2016 besluttede vi at fortsætte Upgrade i 2017 under almindelige taxameterbelagte forhold. UU har 

fundet finansiering i kommunerne til deres del af forløbet. 

Kombineret ungdomsuddannelse/KUU 

Gennem 2016 har vi haft i alt ca. 75-80 KUU-elever på den almene undervisning fordelt på flere hold. KUU 

startede som uddannelse i sommeren 2015. 12016 blev uddannelsen for alvor kørt i drift hos os. Samarbejde 

med både tovholderskolen Next samt produktionsskolerne blev konsolideret og de mange udfordringer, der er 

med en ny uddannelse fandt en god gænge gennem 2016. I foråret 2016 skiftede vi fra AVU bekendtgørelsen 

til EUD bekendtgørelsen. Skiftet skete af hensyn til eleverne, der er fagligt svage, og derudover har flere per-

sonlige, sociale mv. vanskeligheder. Eleverne havde brug for en mere anvendelsesorienteret undervisning og 

eksamensform. 

Produktionsskolerne vi har samarbejde med om de almene undervisning i KUU er: Hvidovre Produktionsskole 

(dansk og engelsk), Møllen i Ishøj (dansk og matematik), Brøndby Produktionsskole (dansk), Produktionssko-

len i Greve og Høj e-Taastrup (dansk og matematik) samt Ballerup Herlev Produktionsskole (dansk og mate-

matik). Skolen i Taastrup udbyder retningerne sundhed, omsorg og ernæring samt vagt og sikkerhed, skolen i 

Ballerup har retningen ejendomsservice. På skolen i Hvidovre uddanner de cafbssistenter og i Ishøj bliver 

man byggepladsassistent. Brøndby tager sig at turisme, kultur og fritid. Den almene undervisning er fra vores 

side tilrettet disse fag og brancher. De første elever bliver færdige efter to års uddannelse i sommeren 2017. 
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OBU 

Ordblindeundervisningen er tilrettelagt som undervisning dels for de borgere uden for husets sædvanlige un-

dervisning, der har brug for opkvalificering og dels for de kursister der i forvejen fmdes i huset, og som har 

behov for særlig tilrettelagt specialpædagogisk støtte. 

Undervisningen består af Help-undervisning på særligt tilrettelagte ordblinde-HF-hold, hvor der undervises i 

alt 24 lektioner om ugen fordelt på flere hold og 2 årgange. Den ordinære ordblindeundervisning har udbudt 10 

hold på årsbasis, ligesom der er tilbudt støttende undervisning i matematik og it. Derudover har der været til-

rettelagte særlige værkstedsaktiviteter på HF svarende til 8 lektioner pr. uge. 

Studievejledningen 
Studievejledningens hovedopgaver er visitering, indskrivning, kan-ierevejledning og gennemførselsvejledning. 

Desuden spiller studievejledningen en central rolle i udviklingen og forvaltningen af skolens studie- og ordens-

regler. 

Alle kursister der går på hold på vores to adresser skal gennem en samtale med en studievejleder, der foretager 

en vurdering af deres uddannelsesparathed og faglige niveau. Ud fra dette sammensættes et individuelt skema 

for kursisten. Studievejledningen gennemfører ca 5.000 af disse samtaler årligt. 

Alle skolens lærerteam har en fast studievejleder tilknyttet. Samarbejdet er stadigt tættere og mere forplig-

tende. Konkret mødes team og drøfter og sparrer omkring gennemførsel for de kursister der har behov for 

dette. Endvidere kan studievejledere understøtte lærerne i at udvikle en god ldasserumskultur på holdene, enten 

ved at tale med udvalgte kursister om adfærd eller ved at deltage i undervisningen samt holde oplæg om klas-

serumskultur, studie- og ordensregler og god adfærd i undervisningen. 

To af studievejlederne har taget efteruddannelse i coaching, bl.a. via et europæisk ERASMUS-projekt. I de 

kommende år udvikles coachingen til at internt uddanne flere i coachende samtaler, der kan rette sig mod både 

medarbejdere og kursister. 

Det eksterne samarbejde er tæt med UU- og jobcentre i dækningskommunerne. Fokus er på at skabe en hel-

hedsorienteret og koordineret indsats i gennemførselsvejledningen. Studievejledningen repræsenterer skolen 

ved diverse uddannelsesmesser, besøgsaftener, samt ved deltagelse i kommunale og tværkommunale fora. Des-

uden står studievejledningen for ordningen med Special-Pædagogisk Støtte (SPS), der støtter kursister med 

forskellige former for funktionsnedsættelse I det seneste år har der været et særligt fokus på psykisk og psyki-

atrisk baseret funktionsnedsættelse såsom autisme, OCD, AMID og skizofreni. Lidt over 100 kursister er om-

fattet af SPS. 
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Studievejledningen har ansvaret for realkompetencevurderinger, hvor kursister kan få et kompetencebevis, der 

fastslår det faglige niveau og meritmuligheder. I 2016 blev der gennemført lidt over 150 realkompetencevurde- 

ringer. 

IMgital Ilæring 
I forbindelse med udviklingen af digital læring er der opnået en række faglige resultater som kort gennemgås 

neden for. 

Netværket af it-ambassadører 

I 2016 startede vi netværket af it-ambassadører. IT-ambassadøren skal bidrage til at udvikle faggruppens IT-

didaktik, så skolens kursister oplever en tidssvarende undervisning, hvor der naturligt inddrages relevant læ-

ringsunderstøttende IT. IT-ambassadøren er ressourceperson for fagkolleger og yder kollegial IT-assistance. 

IT-ambassadøren fungerer som bindeled mellem faggruppen og skolens stab for digital læring. Dermed er IT-

ambassadøren med til at kvalificere og implementere skolens IT-didaktiske praksis og strategi i faggruppen. 

Ny hj emmeside for e-learning 

Den 29. september gik skolens nye hjemmeside vuconline.dk  i luften. Siden er nu indgang til alle vores e-lear-

ningaktiviteter. En af pointerne med siden er, at den vil klare sig bedre på Google og dermed i kampen om kur-

sisterne og at e-leamingkursisterne kommer direkte til den type uddannelse de foretrækker uden at skulle navi-

gere i vores mange yderligere tilbud. 

Man bliver sendt videre til siden fra vores hovedside, så hverken nye eller "gamle" kursister vil få problemer 

med at finde os. 

Den nye side er bygget på et CMS-system (Wordpress), som er meget lettere at arbejde med end det vores nu-

værende hjemmeside er lavet på (Composite). På sigt skal også hovedsiden rykkes over i dette CMS-system og 

vi kan i den forbindelse gør brug af de erfaringer, som vi har gjort os i arbejdet med VUC online. 

Vidensbank 

12016 udvildede vi en vidensbank, hvor alt materialet på e-leaming blev gjort tilgængeligt for alle kursister 

samt lærere på Vestegnen Hf og VUC. Dette skete som et led i ambitionen om at styrke mulighederne for de-

ling af undervisningsmateriale mellem e-learning og resten af skolen. 

I den forbindelse har vi også udarbejdet en hjemmeside, hvor lærerne anbefaler og deler web2.0 værktøjer. 

Hjemmesiden hedder Web2.vucv.dk  og ved hvert værktøj har en lærer meldt sig som ressourceperson, og står 

dermed til rådighed for kollegerne med faglig og teknisk assistance. 

Fag- og holdevaluering 

Fag- og holdevalueringer sker nu helt digitalt, både i metode, distribution samt indsamling og bearbejdelse af 

resultaterne. 
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Nye fag på e-leaming 

I 2016 har vi udviklet en række nye fag til e-leaming. Det drejer sig om Dansk c, retorik, Latin, mediefag og 

kinesisk. 

Demokrati og 21 n r a dika tisering 
Der er i det forgangne år udviklet en politik samt udviklet og afprøvet koncepter og undervisningsmaterialer til 

at styrke demokratisering og respekt for mangfoldighed og for at forebygge radikalisering. Tiltagene understøt-

tes af planer for løbende kompetenceudvikling af det pædagogiske personale til at kunne forebygge og sætte 

ind over tegn på radikalisering. Indsatserne integreres i den faglige undervisning i især kulturfagene på UF. 

Markedsføring 
Markedsføring og synlighed på de sociale medier udgør en central del af vores kommunikation med og synlig-

hed i omverden og hos vores nuværende og potentielle kursister og samarbejdspartnere. I det følgende gen-

nemgås kort vores indsatser og resultater. 

Web 

På vores hjemmeside www.vestegnenhfvuc.dk  er der vist 868.328 sider i 2016 mod 705.905 sider i 2015. Vo- 

res andel af nye besøgende på siden er steget fra 39,7% i 2015 til 57% i 2016. 

Vi har oplevet en fm stigning af bookede vej ledertider via siden: 5.433 tider er booket i 2016 mod 4.511 tider i 

2015. 

Vi gik i luften med vuconline.dk  (alle vores e-learningaktiviteter) i oktober 2016 og frem til årsskiftet havde 

der været 51.412 sidevisninger 

Google Adwords  

12016 har Google Adwords (annoncer på Google) sendt 8.426 besøgende ind på vores hj emmeside mod 8.294 

året før. På vuconline.dk  havde der været 3.457 besøgende fra oktober til 31. december. Besøgstallet på vores 

sider (via Google-annoncer) for 2016 kommer derfor op på 11.883. 

Facebook 

Skolens Facebookside, som følges af ca. 1.100 personer (til sammenligning følges KVUCs FB-side af godt 

3.000 personer), bruges primært til at poste billeder fra skolens liv eller gode kursisthistorier. I sidstnævnte ka-

tegori kan nævnes en artikel fra Berlingske Tidende om en af vores kursister. Dette opslag er blevet vist til 

6.300 personer (hvoraf halvdelen er via annoncering) og har fået 430 interaktioner (klik, likes, delinger og 

kommentarer). Et af de andre store trækplastre på Facebook er translokationerne og årets gallafest i Alberts-

lund, som vises til hhv. ca. 5.000 og 4.000 personer. Der er stor interaktion på disse opslag, fordi der er mange 

billeder — over 10.000 interaktioner på opslagene om gallafesten. 
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I 2016 blev vores annoncer på Facebook vist til 178.408 personer og gav 4.453 interaktioner. Tallene for 2015 

var 366.426 personer og 7.100 interaktioner. 

Sammenfattet i dette skema: 

Område 2016 2015 

Hjemmeside: Sidevisninger på 
vestegnenhfvuc.dk 

868.328 sider 705.905 sider 

Andel nye besøgende 57% (kun vestegnenhfvuc.dk) 39,7% (kun vestegnenhfvuc.dk) 

Vejledningstider booket 5.433 tider 4.511 tider 

Hjemmeside: Sidevisninger på 
vuconline.dk  (offentliggjort 1. 
oktober 2016) 

51.412 sider - 

Klik til side via Adwords 11.883 klik (inkl. vueonline.dk) 8.294 klik 

FB-interaktioner via annoncer 4.453 interaktioner 7.100 interaktioner 

Årets økonomiske resultat inli udve hoved- og nøgletal 

Årets økonomiske resultat udviser et underskud på 2.954 t.kr., hvilket svarer til prognosen præsenteret på besty-

relsesmøde i december måned 2016. Underskuddet er regnskabsteknisk og skyldes driftsføring af låneomkost-

ninger og kurstab på 2,7 mio.kr  i forbindelse med omlægning af kreditforeningslån. Omlægningen er sket iht. en 

bestyrelsesbeslutning og vil medføre en langsigtet rentebesparelse på 800 t.kr. Endvidere skyldes underskuddet 

driftsføring af udgifter til inventar, IT og flytning ifm. ibrugtagning af vores nye skole i Rødovre, som blev 

færdiggjort medio 2016. 

12016 blev skolens bevillinger beskåret kraftigt bl.a. ifm. beskæring af uvm's taxameter til e —learning med 20% 

samt 2% beskæring af undervisningstaxametrene. Denne nedgang i indtægter er indhentet på udgiftssiden ved 

besparelser på bygningsdriften i Albertslund, afspadsering af mer- og overarbejde samt ved at der intet regn-

skabsoverskud er i 2016 - i modsætning til tidligere år. 

Årskursisterne for 2016 udviser en samlet nedgang i forhold til året før på 46,39 årskursister. Nedgangen skyldes 

primært en nedgang indenfor 11F2 samt HF enkeltfag hvilket følger tendensen på landsplan. AVU og FVU ud-

viser tilsammen en lille stigning i forhold til året før. Året har været præget af ændringer i registreringssystemer 

fra UVM og derfor kan nogle af de relative forskydninger endvidere skyldes ændringer i registreringsprocedurer. 
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Hovedtal (t.kr.) 
Resultatopgørelse 

2016 
kr. 

2015 
kr. 

2014 
ler. 

2013 
kr. 

2012 
kr. 

Omsætning 104.256 110.923 103.012 92.546 81.852 

Heraf statstilskud 92.465 98.857 90.260 78.999 70.985 

Omkostninger 103.132 104.180 100.603 91.630 77.341 

Resultat før finansielle poster 1.124 6.743 2.409 916 4.511 

Finansielle poster -4.077 -1.443 -247 -158 42 

Årets resultat -2.954 5.300 2.162 758 4.553 

Balance 
Anlægsaktiver 98.005 71.135 46.110 40.689 38.207 

Omsætningsaktiver 41.453 62.715 40.650 37.679 35.646 

Balancesum 139.458 133.850 86.760 78.368 73.853 

Egenkapital ultimo 35.960 38.914 33.614 31.452 30.694 

Langfristede gældsforpligtelser 45.701 44.427 13.325 13.691 14.065 

Kortfristede gældsforpligtelser 57.797 50.509 39.820 33.225 29.094 

Pengestrømsopgørelse 
Drifisaktivitet 9.292 13.209 11.479 7.673 5.867 

Investeringsaktivitet -29.626 -22.219 -7.281 -3.477 -16.328 

Finansieringsaktivitet 1.502 31.971 -368 -358 -326 

Pengestrøm, netto -18.832 22.961 3.830 3.838 -10.787 

Samlet likviditet til rådighed 36.739 55.585 37.958 34.420 31.338 

Nøgletal 
Overskudsgrad (%) -2,8 4,8 2,1 0,8 5,6 

Likviditetsgrad (%) 71.7 124,1 102,1 113,4 122,5 

Soliditetsgrad (%) 25,8 29,1 38,7 40,1 41,6 

Finansieringsgrad (%) 46,6 63,1 29,2 33,6 36,8 

Årselever (ekskl. udlagt aktivitet) 
3016 AVU 274,7 250,96 212,47 205,77 172,46 

3018 FVU 29,19 44,15 39,24 37,58 51,30 

3019 OBU 8,61 8,67 7,47 8,07 7,26 

3015 HF enkeltfag 608,13 651,00 628,13 574,12 494,25 

3017 HF 2-årig 151,33 161,27 156,27 124,23 93,99 

3007 Gymnasial supplering 4,58 6,65 5,46 5,12 5,78 

2571 Brobygning 0 0,23 0,44 0 0,07 

Årselever i alt 1.076,54 1.122,93 1.049,48 954,89 825,11 
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Regnskabsmæssige nøgletal er defmeret således: 

Overskudsgrad 

Likviditetsgrad 

Soliditetsgrad 

Finansieringsgrad 

Resultat før ekstraordinære poster x 100 

Indtægter i alt 

Omsætningsaktiver i alt x 100 

Kottflistet gæld i alt 

Egenkapital i alt x 100  

Aktiver i alt 

Langfristet gæld i alt x 100  

Materielle anlægsaktiver i alt 

Usikkerfied om fortsat drift (going coneern) 

Skolens resultat og forventningerne til fremtiden indikerer ikke usikkerhed om skolen fortsatte drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Det er skolens vurdering, at der ingen usikkerhed er ved indregning og måling af regnskabsposter. 

Usædvanlige forholid 

Medio 2016 blev byggeriet af skolens nye bygning i Rødovre færdiggjort og taget i brug. I den forbindelse blev 

der driftsført udgifter til inventar, flytning og IT til den nye bygning. 

Der udestår en udgiftspost til den nye bygning, som er indeholdt i restbudgettet for bygningen. Når udgiften 

falder i 2017, vil den blive afskrevet. 

I henhold til en bestyrelsesbeslutning blev skolens kreditforeningslån omlagt, hvorved man opnåede en langsig-

tet rentebesparelse. Låneomkostninger og kurstab for det gamle lån i alt 2,7 mio.kr  blev i den forbindelse drifts-

ført. 

Hænfteliser efter regnskabsårets afslintning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der ændrer på vurderingen af årets resultat. 
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Forventnfinger tili det kommende år 

I 2017 budgetteres med et regnskab i balance. Bevillingerne er i forhold til 2016 bl.a. beskåret med 2% på 

undervisningstaxameter, ændring af tælletid på AVU fra 20% til 40% samt 33% beskæring af OBU taxameteret. 

De ændrede bevillinger i 2017-2020 betyder, at løn- og driftsudgifterne i 2017 og årene fremover beskæres 

tilsvarende. 

,Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 

Indtægter 

Bevillinger, taxameterindtægter 	 88.9E0.282 87.139.832 85.287.978 83.436.124 

Projektindtægter, OH 	 1.101.529 1.101.529 1.101.529 1.101.529 

Salg af varer og tjenesteydelser 	 4.245.000 4.245.000 4.245.000 4.245.0(X) 

Deltage rbetaling og adm ad DOP 	 3.044.000 3.044.000 3.044.6900 3.044.00 

øvrige indtægter, SPS, rnv 3.174000 3.174.000 3.174.000 3.174.000 

Indtægter i alt 100.524.811 98.704.361 96.852.507 95.000.653 

Lønudgifter 

Lønudgifter minus refusioner 72.452.008 70.652.008 68.252.008 67.452.04 

Driltudgifter 

Dr#udgifter i alt 23.638.437 23.601.437 24.159.437 25.769.43# 

Resultat 4.434.366 4450.916 4.441.062 1.779.2 

Finansielle  udgifter 

Finansielle udgifter i alt 	 4.380.735 . 4.380735 4.380735 4.380.735 

Resultat minus finansielle udgifter 53.631 70.181 60.327 01.527 

Balance 

Likiditet primo aret 20.447.166 18.837.884 17.645.152 16.442.566 

Likiditet ultimo aret 	 18.837.884 17,645.152 16.442.566 12.578.127 

Afdrag I an 	 1.262.913 1.262.913 1,262.913 1.262.913 

Nøaletal 

Arsværk (aktive) - dvs minus orlov, fleks o.lign. 139,00 135,94 130,94 128,94 

Lærerarsværk (aktive) 	 100,27 97,27 92,27 90,27 

TAP &Chefer (aktive) 38,73 38,67 38,67 38,67 

Arskursister 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 

Arskursister/TAP 29,12 29,17 29,17 29,17 

Arskusister/Lærer 11,25 11,60 12,22 12,50 



Vestegnen FIF & VUC 	 20 

Målrapporterin 

Del overordnede politiske mål 

Vestegnen HF & VUC's bidrag til opfyldelse af 95% målsætningen sker gennem en række sideløbende indsat-

ser: 

o Al undervisning og uddannelse på grundskoleniveau (AVU, FVU, OBU) har sigte mod at skabe faglige 

og studiemæssige kompetencer til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Dette sker gennem den faglige 

progression, opøvelse af studiekompetencer samt brug af IT. 

• Studievejledningen bidrager til at oplyse og vejlede kursisterne i mulighederne inden for ungdomsud-

dannelserne som voksen kursist. Dette sker gennem den løbende vejledning og opfølgning på uddannel-

sesplaner samt gennem forskellige typer af arrangementer på VUC'et hvor der er besøg fra og oplæg om 

mulighederne inden for ungdomsuddannelsessystemet 

• Et stærkt samarbejde mellem AVU og HF inden for skolens regi gennem fælles pædagogiske dage, ud-

vikling af brobygningsforløb etc. 

Målrapportering 

I 2016 havde skolen 1.076 årskursister, heraf var 49 årskursister henvist fra Jobcentrene. 

Driftsoverenskomstpartneme havde samlet set 101 årskursister, heraf var de 29 årsværk henvist fra Jobcentrene. 

Fuldførelse nå IIF 

Uddannelse 2008/10 2009/11 2010/12 2011/13 2012/14 2013/15 2014/16 

I-IF 2 årig 68% 65% 55% 59% 66% 74% 68% 
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Regnskab 

Anvendt wegnskabsp1C2kSiS 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Fi-

nansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørel-

sen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitets paradigme for årsrapporten 2016 med tilhørende vejledning. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutio-

nen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Visse fmansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-

tiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og til-

læg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der for-

falder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxa-

meter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-

veau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen 

som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses 

som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

• Der foreligger en forpligtende salgsaftale 

• Salgsprisen er fastlagt 

• Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og 

• Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-

ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 

skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af 

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskriv-

ning til den lavere genindvindingsværdi. 

Segmentoplysninger 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

• Indtægtsdækket virksomhed — LDV 

• Tovholderinstitutionen: Kombineret ungdomsuddannelse - KUU 

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som forde-

les ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte 

segmenter. 

Resultatopgørelsen 

Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risi- 

koovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 

øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 

• Markedsføring 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med særlige tilskud 
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Anvendt regnskabspraksis 

• Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

• Kostafdeling 

Fordelingsnøgler 
De indirekte lærerlønomkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre 

formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på baseret på antal årskursister. 

Indirekte lønomkostninger til fx ledelse og it-medarbejdere, omkostninger til kurser, udvikling og møder samt 

afskrivninger vedrørende it-udstyr fordeles med en fordelingsnøgle baseret på omsætning, lønninger/løntimer, 

eller antal årselever. Principperne for fordelinger er uændret i forhold til tidligere år. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 

urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe- 

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende 

karakter. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 

aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 

omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel-

sen. 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 
	

50 år 

Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011 
	

50 år 

Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV 
	

10-20 år 

Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV 
	

3-10 år 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiseret 

anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt 

som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. 

Finansielle anlægsaktiver 
Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Øvrige fmansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterføl-

gende regnskabsår. 

Værdipapirer 
Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

For fastforrentede lån, som realkreditlån, og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det mod-

tagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amor-

tiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i 

efterfølgende regnskabsår. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansie- 

ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt ved-

rørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser 

eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 

anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri- 

stede gældsforpligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 
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Resultatopgørelse 1. januar — 31. december 

  

2016 
kr. 

 

2015 

 

Note 

  

t.kr. 

      

      

Statstilskud 	 1 	92.465.403 	98.857 

Deltagerbetaling og andre indtægter 	 2 	11.790.296 	12.066 

Omsætning i alt 	 104.255.699 	110.923 

Undervisningens gennemførelse 	 3 	-71.524.288 	-72.491 

Markedsføring 	 4 	-1.151.639 	-1.264 

Ledelse og administration 	 5 	-10.810.764 	-13.418 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 	 6 	 0 	-658 

Bygningsdrift 	 7 	-16.043.968 	-12.976 

Aktiviteter med særlige tilskud 	 8 	-3.601.705 	-3.373 

Omkostninger i alt 	 -103.132.364 	-104.180 

Resultat for finansielle poster 1.123.335 	6.743 

   

Finansielle indtægter 	 9 	95.169 	212 

Finansielle omkostninger 	 10 	-4.172.424 	-1.655 

Finansielle poster i alt 	 -4.077.255 	-1.443 

Årets resultat 	 -2.953.920 	5.300 
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Balance pr. 31. december 

Note 
2016 
kr. 

2015 

t.kr. 

Grunde og bygninger 11 96.887.151 42.512 

Udstyr og inventar 11 947.344 1.270 

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 0 26.587 

Materielle anlægsaktiver 1 alt 97.834.495 70.369 

Deposita 12 171.001 766 

Finansielle anlægsaktiver i alt 171.001 766 

Anlægs aktiver i alt 98.005.496 71.135 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.227.499 1.800 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 3.278 

Andre tilgodehavender 881.514 841 

Periodeafgrænsningsposter 605.009 1.211 

Tilgodehavender i alt 4.714.022 7.130 

Værdipapirer 10.171.592 10.186 

Likvide beholdninger 26.567.106 45.399 

Omsætningsaktiver i alt 41.452.720 62.715 

Aktiver i alt 139.458.216 133.850 
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Balance pr. 31. december 2016 

Egenkapital pr. 01.01.2007 i henhold til åbningsbalance 

Note 

2016 
kr. 

2015 
t.kr. 

-3.880.501 -3.881 

Egenkapital i øvrigt 13 39.840.902 42.795 

Egenkapital i alt 35.960.401 38.914 

Realkreditgæld 14 45.700.935 44.427 

Langfristede gældsforpligtelser 45.700.935 44.427 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 1.479.896 1.251 

Skyldig løn 1.798.330 1.803 

Feriepengeforpligtelse 10.024.000 10.190 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.155.962 13.230 

Anden kortfristet gæld 3.246.002 3.195 

Mellemregning med Undervisningsministeriet 3.507.770 0 

Periodeafgrænsningsposter 29.584.920 20.840 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 57.796.880 50.509 

Gældsforpligtelser i alt 103.497.815 94.936 

Passiver i alt 139.458.216 133.850 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 	 15 

Andre forpligtelser 	 16 
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Pengestromsopgørelse 2016 

2016 

kir. 

2015 
t.kr. 

Årets resultat -2.953.920 5.300 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 2.847.011 2.323 

Urealiserede reguleringer -76.522 204 

Ændring i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender 2.416.062 -4.438 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 7.059.937 9.820 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 9.292.568 13.209 

Køb af materielle anlægsaktiver -30.312.158 -27.050 

Tilgang deposita 594.614 -298 

Ændring i værdipapirer 91.153 5.129 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -29.626.391 -22.219 

Ændring i realkreditgæld 1.502.054 31.971 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1.502.054 31.971 

Ændringer i likvider -18.831.769 22.961 

Likvider 1. januar 45.398.876 22.438 

Likvider 31. december 26.567.107 45.399 
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Noter 

1. Statstilskud 

2016 
kr. 

2015 
t.kr. 

Undervisningstaxameter 66.162.079 74.491 

Fællesudgiftstilskud 16.490.495 14.442 

Bygningstaxameter 9.330.768 10.174 

Øvrige driftsindtægter 924.330 725 

Særlige tilskud -442.269 -975 

I alt 92.465.403 98.857 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelser 6.076.060 6.701 

Anden ekstern rekvirentbetaling 1.157.860 1.135 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 0 658 

Andre indtægter 4.556.376 3.572 

I alt 11.790.296 12.066 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 63.307.325 63.463 

Afskrivninger 139.312 256 

Øvrige omkostninger 8.077.651 8.772 

I alt 71.524.288 72.491 

4. Markedsføring 
Løn og lønafhængige omkostninger 426.964 516 

Øvrige omkostninger 724.675 748 

I alt 1.151.639 1.264 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 8.260.782 8.131 

Afskrivninger 241.165 172 

Øvrige omkostninger 2.308.817 5.115 

I alt 10.810.764 13.418 

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution 
Løn og lønafhængige omkostninger 0 50 

Afskrivninger 0 58 

Øvrige omkostninger 0 550 

I alt 0 	 658 
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Noter 

2016 2015 
kr. t.kr. 

7. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 2.783.592 2.567 

Afskrivninger 2.455.883 1.838 

Øvrige omkostninger 10.804.493 8.571 

I alt 16.043.968 12.976 

8. Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 1.364.793 1.343 

Øvrige omkostninger 2.236.912 2.030 

I alt 3.601.705 3.373 

9. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 95.169 212 

I alt 95.169 212 

10. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 4.172.424 1.451 

Kurstab på værdipapirer 0 204 

I alt 4.172.424 1.655 

11. Materielle anlægsaktiver 

I alt 
kr. 

Grunde og 
Bygninger 

kr. 

Udstyr og 
Inventar 

lu.. 

Kostpris 1. januar 55.223.260 51.942.772 3.280.488 

Tilgang i årets løb 56.899.115 56.829.468 69.647 

Kostpris 31. december 112.122.375 108.772.240 3.350.135 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar -11.440.870 -9.430.638 -2.010.232 

Årets af- og nedskrivninger -2.847.010 -2.454.451 -392.559 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -14.287.880 -11.885.089 -2.402.791 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 97.834.495 96.887.151 947.344 

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2016 74.179.600 kr. 
Heraf grund 12.137.900 kr. 

I forlængelse af færdiggørelse af byggeri i 2016 er kontantværdi af grunde og bygninger beliggende Egegårdsvej 

79, Rødovre ikke endeligt opdateret pr. 31. december 2016. 
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Noter 

2016 2015 
kr. t.kr. 

12. Deposita 
Kostpris 1. januar 765.616 468 

Årets tilgang 0 298 

Årets afgang (594.615) 0 

Kostpris 31. december 171.001 766 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 171.001 766 

13. Egenkapital i øvrigt 
Saldo 1. januar 42.794.822 37.495 

Årets resultat -2.953.920 5.300 

Saldo pr. 31. december 39.840.902 	 42.795 

14. Realkreditlån 

Forfald 

inden for 
lår 

kr. 

Forfald 

efter 
lår 

kr. 

Amortise- 
ret gæld 

i alt 
kr. 

Nominel 
Gæld 
i alt 
kr. 

Flexlån Realkredit Danmark 1% 151.364 3.868.518 4.019.882 4.019.882 

Realkredit Danmark kontantlån 2 % 868.814 32.537.323 33.406.137 33.495.000 

Realkredit Danmark kontantlån 2,5 % 459.718 9.295.094 9.754.812 9.792.000 

Realkreditlån i alt 31.12.2016 1.479.896 45.700.935 47.180.831 47.306.882 

Realkreditlån i alt 31.12.2015 1.251.460 44.841.133 45.678.777 46.092.593 

Efter mere end 5 år forfalder 37.945.291 

2016 	2015 
kr. 	 t.kr. 

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 

   

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. december 96.887.151 	42.512 

Amortiseret prioritetsgæld 31. december 47.180.831 	45.679 
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Noter 

2016 
t.kr. 

16. Andre forpligtelser 
Lejekontrakt Sydskolen (Kongsholm Gymnasium) 

	
297 

Rengøringskontrakt Strøyer + Stimler A/S 
	

323 

I forbindelse med erhvervelse af ejendomme fra Universitets- og Bygningsstyrelsen i 2010 har institutionen 

accepteret, at styrelsen har ret til op til 50% af nettoprovenuet, såfremt institutionen inden for 10 år fra erhver-

velsestidspunktet afhænder ejendomme omfattet af aktstykket. 

Samtidige modsvarende investeringer, såsom nybyggeri mv., kan dog modregnes nettoprovenuet. 
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Særlige specifikationer 

Udlagte aktiviteter 

2016 2015 
t.kr. 

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 14.042.780 13.721 

Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 64.558.533 64.888 
Pensionsbidrag 11.145.940 10.728 
Andre sociale omkostninger 438.983 453 

Personaleomkostninger i alt 76.143.456 76.069 

Personaleårsværk 
Antal årsværk inld, ansatte på sociale vilkår 165,87 166,81 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 4,9 4,8 

Honorar til revisor 
Honorar for lovpligtig revision 117.500 116 
Andre ydelser end revision 131.585 131 

Honorar til revisor i alt 249.085 247 

2016 
kr. 

2015 
kr. 

2014 
kr. 

2013 
kr. 

Indtægtsdækket 
virksomhed — IDV 
Indtægter 
Direkte og indirekte lønom- 
kostninger 
Andre direkte og indirekte om- 
kostninger 

0 

0 

0 

306.840 

-260.013 

-47.021 

706.830 

-576.039 

-109.771 

719.732 

-639.828 

-98.962 

Resultat 0 -194 21.020 -19.058 

Akkumuleret resultat (egen-
kapital) 529.309 529.309 529.403 508.383 

Ved fordeling af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: 3/1125. 
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