
Møde nr.24/2018 
Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC 

Onsdag d. 13. juni 2018 
Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Kl. 17.00 — 20.30 

Fremmødt: Jette kammer Jensen (JKJ), Lars Mortensen (LM), Flemming Iversen 
(FIV), Nicolai Overgaard Larsen (NOL), Sabina Juel Hansen (SJH), Simon Pihl 
Jørgensen (SPJ), Tue Cristian Sanderhage (TUS) 

Afbud: Steen Søndergaard (SS), Lars Falsig Pedersen (LFP), Flemming Østergaard 
Hansen (FOH) 

Referent: May Brandt, økonomichef (MB) 

Dagsorden  Referat 

Velkomst til nye 
bestyrelsesmedlemmer i stedet for 
Anders Bentsen—Bøhm og Hjørdis 
Dyrlund Petersen, som er trådt ud af 
bestyrelsen. 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat 

	  til UVM. 

JKJ bød NOL og FIV velkommen til deres 
første møde i bestyrelsen for Vestegnen HF 
& VUC. 

Det blev besluttet, at bytte om på punkt 1 og 
punkt 2. Herefter blev dagsorden godkendt. 

Referatet af sidste bestyrelsesmøde den 19. 
marts 2018 er godkendt af bestyrelsen over 
mail. MB bad bestyrelsen om også at 
underskrive referatet, da det skal indsendes 

1. Valg af bestyrelsesmedlem via 

selvsupplering: Formandsskabet 

indstiller Lars Mortensen til at fortsætte 

som medlem af bestyrelsen via 

selvsupplering. 

Indstillingen blev tiltrådt. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen vælger en formand og en 

næstformand. Jette Kammer Jensen 

stiller sig til rådighed til at fortsætte som 

formand. Lars Falsig Pedersen stiller sig 

til rådighed til at fortsætte som 

næstformand.  

Bestyrelsen valgte JKJ som formand - og LF 

som næstformand for bestyrelsen. 

3. Vedtægtsændring: Repræsentant fra 

Vallensbæk Kommune samt mulighed 

Indstillingen blev vedtaget. 
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for udvidelse ved selvsupplering Det 
indstilles at vedtægtsændringen tiltrædes 
Bilag 1: Indstilling til ændringer af 
vedtægter for Vestegnen HF & VUC  

4. Prognose for 2018. Det indstilles at 
prognose for regnskabsåret 2018 samt 
regnskab til og med maj 2018 godkendes 
Bilag 2: Notat vedrørende prognose for 
2018 
Bilag 3: Oversigt over årskursister, 
prognose 2018 per juni 2018 samt 
regnskab jan-maj 2018 

MB gennemgik regnskab tom maj måned 
2018 samt prognosen for 2018 for 
årskursister samt regnskab. Det forventes, at 
Vestegnen HF & VUC kommer ud af 2018 
med et regnskab i balance. 

Orientering om prognose 2018 blev taget til 
efterretning af bestyrelsen. 

TUS informerede om, at de nye e learning 
takster for 2019, som nu er sænket med 
yderligere 5%, vil kræve omprioriteringer, 
der skal indarbejdes i budgettet for 2019, 
som bliver lagt i efteråret 2018. NOL 
udtrykte bekymring for eventuelle 
besparelser. 

TUS varslede, at vi kommer til at åbne op 
for scenarie tænkninger ift hvordan vi 
ønsker Vestegnen HF & VUC skal udvikle 
sig i forlængelse af det ændrede 
uddannelseslandskab. 

JKJ foreslog, at dette bliver et 
omdrejningspunkt for bestyrelsesseminaret 
den 25/9 2018. Dette tilsluttede bestyrelsen 
sig. 

5. Organisatoriske nøgletal for 
Vestegnen HF & VUC. Det indstilles at 
nøgletal godkendes. 
Bilag 4: Organisatoriske nøgletal 
Bilag 5: Professionel Kapital, 
Hovedrapport 
Bilag 6: Professionel kapital, Matrix 

6. Orientering om implementering af 

Indstilling blev taget til efterretning. 

En mere dybdegående gennemgang af MTU 
udskydes til et senere møde. 

TUS informerede om at der har været et 
AMU møde for alle medarbejdere i maj 
måned. På baggrund af spørgsmål 
formuleret af medarbejderne på mødet vil 
ekstern konsulent Tage Søndergaard komme 
ud og holde et oplæg. Der er identificeret 3 
indsatsområder, som vil blive behandlet på 
skole niveau. Herudover vil der være lokale 
indsatsområder i afdelingerne.  
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Databeskyttelsesloven. Det indstilles at 
orienteringen tages til efterretning. 
Bilag 7: Orientering omkring 
implementering af GDPR 
Databeskyttelsesloven 

Orientering blev taget til efterretning. 

7. Orientering om status for FGU. Det 
indstilles at orienteringen drøftes og 
tages til efterretning. 
Bilag 8: Status for oprettelse af en ny 
Forberedende Grunduddannelse 

Orientering blev taget til efterretning. 

8. Orientering om status på 
implementering af HF-reform. Det 
indstilles at orienteringen tages til 
efterretning. 
Bilag 9: Orientering om status på 
implementering af HF-reform 

Orientering blev taget til efterretning. 

9. Indtrædelse i nyt administrativt 
fællesskab i VUC-sektoren til 
udmøntning af trepartsaftale om 
VEU. Det indstilles at indtræden i det 
administrative fællesskab godkendes. 
Bilag 10: Indstilling til indtrædelse i 
administrative fællesskab inden for VEU 

Det indstilles, at skolen indtræder i 
fællesskabet. Dog med det forbehold, at vi 
kender den økonomiske ramme. Dvs at 
bestyrelsen tilslutter sig stiftelsen — men at 
godkendelse at driftsomkostningerne skal 
besluttes særskilt i bestyrelsen, så snart disse 
kendes. Dette forventes at kunne klares ved 
et digitalt møde. 

TUS uddyber, at det er et 
produktudviklingsfællesskab mere end et 
egentligt klassisk administrativt fælleskab. 

10. Orientering om justering i 
organiseringen som følge af ansættelse 
af ny studiechef. Det indstilles at 
orienteringen tages til efterretning. 
Bilag 11: Orientering om justering i 
organisationen som følge af ansættelse 
af ny studiechef 

Orientering blev taget til efterretning. 

TUS informerede om, at 
organisationsændringen bliver ca. 75 t.kr 
billigere i 2018 og ca 300 t.kr billigere i 
2019 end opstillet i notatet, idet en af vores 
halvtidsansatte PAM går på orlov per 
1.8.2018 og 3 år frem, da hun skal arbejde 
fuld tid i UVM. 

Navne på ledere, PAM og chefer skal slettes 
i notatet. 

11. Orientering fra 
5.1 Formand 
5.2 Næstformand 
5.3 Lars Mortensen 

JKJ har ikke noget. 

LF har ikke noget. 
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5.4 Flemming Østergaard Hansen 
5.5 Steen Søndergaard 
5.6 Nicolai Overgaard Larsen 
5.7 Flemming Iversen 
5.8 Simon Pihl Jørgensen 
5.9 Sabina Jule Hansen 

LM informerede om, at han er med i en 
uformel gruppe som har arbejdet med 
udvikling af ny model for 
ungdomsuddannelser. Sektorerne har været 
involveret i ideudviklingen. 

5.10 Direktøren (Bilag 13) 
FØH har ikke noget. 

NOL kunne meddele at HF reformen har 
trukket rigtig mange ressourcer. 

FN har ikke noget. 

Sabina spørger ind til muligheden for at få 
huen på uden for eksamenslokalet. TUS 
svarede, at det var en konkret vurdering idet 
der skal være ro uden for 
eksamenslokalerne. Ved deltagelse af mange 
familiemedlemmer er det derfor nogen 
gange mest hensigtsmæssigt at det sker i 
kantinen. 

TUS henviste til Bilag 13. 

TUS informerede om at bestyrelsen har 
mulighed for at deltage i årets 
bestyrelseskonference. Invitation blev 
omdelt. 

Centerrådet vedr VEU, der ophører ved 
årets udgang, mangler et medlem fra skolen. 
Hjørdis Dyrlund vil blive bedt om at 
deltage. 

12. Eventuelt Bestyrelsen siger farvel til SJH og SPJ som 
træder ud af bestyrelsen, idet de bliver 
studenter her til sommer. JKJ takkede for 
godt samarbejde. TUS takkede også for godt 
samarbejde. 

Næste møde er den 25. september 2018 kl. 
9-20, hvor hele dagen er afsat til 
bestyrelsesseminar afsluttende med middag. 

Mødet sluttede Kl. 20.30 
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Jette Kammer Jensen 
formand 
Udpeget ved af Albertslund Kommune 

Lars Falsig Pede sen 
næstformand 
Udpeget af kommunerne i dækningsområdet 

Lars Mortensen 
Udpeget ved selvsupplering 

Flemming Østergaard Hansen 
Udpeget af Rødovre Kommune 

Steen Søndergaard 
Københavns Professionshøj skole 

Nicolai Overgaard Larsen 
Udpeget af medarbejderne med stemmeret 

Flemming Iversen 
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret 

Simon Pihl Jørgensen 
Udpeget af kursisterne med stemmeret 

Sabina Juel Hansen 
Udpeget af kursisterne uden stemmeret 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

