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Møde nr.26/2018 
 

           
 

 
Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC 

Tirsdag den 17. december 2018 
Gymnasievej 10, 2620 Albertslund, lokale B21 

Kl. 17.00 – 20.30 
 
 
Fremmødt:  Lars Falsig Pedersen (LFP), Flemming Iversen (FIV), Nicolaj Overgaard Larsen 
(NOL), Flemming Østergaard Hansen (FØH), Rene Sigaard Mikkelsen (RSM), Tue Cristian 
Sanderhage (TUS), Steen Søndergaard (SS), Christina Hinz (CH), Tobias Hinz (TH) 
 
Afbud: Lars Mortensen (LM), Jette Kammer Jensen (JKJ) 
 
Referent: May Brandt, økonomichef (MB) 
 
 
 

Dagsorden Referat 
 LFP bød velkommen til de 2 nye 

kursistrepræsentanter i bestyrelsen: 
Christina Hinz og Tobias Hinz. 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 

1. Prognose 2018 
Prognose for regnskab 2018 samt 
nøgletal.  
Det indstilles at notat samt prognose og 
nøgletal for 2018 tiltrædes. 
Bilag 1: Notat vedr. prognose 2018 samt 
regnskab per 4/12-2018 
Bilag 2: Årskursister prognose 2018 
samt B 2019 og overslag 2020  
Bilag 3: Prognose 2018 fordelt på 
områder. 

Bestyrelsen tiltrådte prognosen og 
nøgletallene for 2018. Bilag 1,2 og 3 blev 
tiltrådt. 
 
Prognosen for 2018 er et underskud på ca. 
1,7 mio.kr. Årsagen er et markant fald i 
årskursister på de ordinære uddannelser: HF 
enkeltfag, AVU og FVU. HF e- learning 
udviser samme niveau som i 2017 og har 
således ikke kunnet udvise en vækst i andet 
halvår af 2018, der kunne udligne 
nedgangen på de ordinære uddannelser. 
Driftsoverenskomstpart RKA er gået 
konkurs per 1.8.2018, i den forbindelse 
forventes der et tab på 860 t.kr vedr. 
udbetalt forskud, som er indarbejdet i 
prognosen. Der forventes et tab på ca 250 
t.kr vedr. restancer ifm ikke afleverede 
bøger, som ikke kan inddrives via skat og 
dermed må afskrives samt tab på 200 t.kr 
vedr. manglende SPS refusion. 
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2. Budget 2019.  
Det indstilles at Budget 2019 vedtages 
samt at notat tages til efterretning. 
Bilag 4: Notat vedrørende Budget 2019 
Bilag 5: Budget 2019 samt overslag 
2020 & 2021 
Bilag 6: Budget 2019 fordelt på 
områder. 

Budget 2019 budgetteres med et underskud 
på 3,5 mio.kr. Underskuddet skyldes en 
nedgang i årskursister på ordinære 
uddannelser, som vil kræve yderligere 
tilpasning i medarbejderstaben. 
Tilpasningerne forventes at slå helt igennem 
i 2020, hvor budgettet forventes at gå i 
balance. Andre ændringer i budgettet er 2% 
beskæring af UVM taxametre på uddannelse 
samt yderligere 5% beskæring af 
taxameteret på e-learning. I budgettet er der 
endvidere afsat midler til strategiske 
satsninger – herunder digital markedsføring 
og re-design af hjemmesiden, 
implementering af nyt LMS (Canvas), 
indførelse af digitale elementer/VR i den 
ordinære undervisning, udvikling af det 
digitale læringsrum vedr. e-learning, 
implementering af on-line kursisttilmelding, 
fleksibel /digital vejledning, udvikling af  
databaserede gennemførselsindsatser, 
etablering af nyt netværk samt tilpasning af 
bygningen i Albertslund. 
 
Budget blev vedtaget. 
 

3. VUC i fremtidens 
uddannelsespolitiske landskab 
Det indstilles at bestyrelsen drøfter 
implikationerne af de mange 
forandringer for VUC beskrevet i bilag 7 
Bilag 7 : Debatoplæg: Monopolets 
endeligt – VUC’s endeligt? 

Bestyrelsen drøftede Bilag 7. Der blev i 
drøftelsen lagt vægt på, at Vestegnen HF & 
VUC har fokus på tre elementer med 
henblik på at finde sin plads i fremtidens 
uddannelsespolitiske landskab: 

1. en klar selvstændig profil 
2. et styrket samarbejde med brugere, 

kunder, interessenter og aftagere 
3. en agil bygningsmasse og en øget 

tilstedeværelse i hele 
dækningsområdet 

 
4. Drøftelse af udkast til Strategi for 

Vestegnen HF & VUC 2019 – 2021 
Det indstilles at bestyrelsen drøfter og 
kvalificerer udkast til strategi og 
inddrager drøftelser fra 
bestyrelsesseminar september 2018 samt 
opfølgning herpå 
Bilag 8: Status for strategiproces 
Bilag 9: Udkast til Strategi for 
Vestegnen HF & VUC 2019 - 2021 

Bestyrelsen drøftede udkastet og havde ud 
over en overordnet tilslutning til strategien 
og dens opbygning, en række bemærkninger 
til mindre justeringer af dette. 
Bemærkninger indarbejdes og udsendes 
sammen med referatet med henblik på 
endelig vedtagelse på bestyrelsens møde i 
marts. 
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Bilag 10: Opsamling fra 
bestyrelsesseminar samt direktørens 
kommentarer 

5. Strategiske indsatsområder for 2019 
Det indstilles at strategiske 
indsatsområder vedtages 
Bilag 11: Indstilling til strategiske 
indsatsområder for 2019 

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede 
indsatsområder og besluttede at tilføje et 
fokus på at tiltrække flere kursister til 
Rødovre og at bruge bygningen, dens 
studiemiljø og arkitektur i rekrutteringen.  
 

6. Orientering fra 
11.1  Formand 
11.2  Næstformand 
11.3  Lars Mortensen 
11.4  Flemming Østergaard Hansen 
11.5  Steen Søndergaard 
11.6  Nicolai Overgaard Larsen 
11.7  Flemming Iversen 
11.8 Rene Siggaard Mikkelsen 
11.9  Tobias Hinz 
11.10  Christina Hinz 
11.11 Direktøren Bilag 12 
 

FØH meddelte, at han nu sidder i 
bestyrelsen for FGU Vestegnen. FØH 
opfordrede til fremtidigt samarbejde og til at 
medarbejdere deltager i det planlagte 
medarbejdermøde for alle der skal til FGU 
Vestegnen, som finder sted i januar. 
 
NOL: Det er en turbulent tid. Vi er i proces 
med at udarbejde gode processer for 
afskedigelser. Vi samarbejder om, at det 
løses bedst muligt.  
 
FIV: Processen vedr FGU har været god. 
Men har dog givet uro i 
medarbejdergruppen. TR er også udpeget til 
FGU. Der kører pt en forhandling med 
forbundet om overflytning af TR.  
 
RSM: Ungeindsatsen diskuteres pt i 
Vallensbæk- og Ishøj kommune. FGU skal 
rumme alle – men hvad skal ske med dem, 
der ikke kan rummes på FGU? 
 
Direktørens meddelelser fremgår af bilag 
12.  
 

7. Eventuelt 
 

Kommende møder i bestyrelsen: d. 26/3 
2019, d. 18/6 2019 

 
Mødet sluttede Kl 19.15 
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______________________ 
Jette Kammer Jensen 
formand 

     Udpeget ved af Albertslund Kommune 
 

 
________________________ 

     Lars Falsig Pedersen 
     næstformand 
     Udpeget af kommunerne i regionen 

 
 
________________________ 
Lars Mortensen 
Udpeget ved selvsupplering 
 
 
________________________ 

     Flemming Østergaard Hansen 
     Udpeget af Rødovre Kommune 

 
 

     ____________________________ 
Rene Siggaard Mikkelsen 
Udpeget af Vallensbæk Kommune 
 
 
________________________ 

     Steen Søndergaard     
     Professionshøjskolen København  
 
      
     ____________________________ 
     Nicolai Overgaard Larsen 
     Udpeget af medarbejderne med stemmeret  
 
 
     ____________________________ 
     Flemming Iversen 
     Udpeget af medarbejderne uden stemmeret 
 
 
     ____________________________ 
     Tobias Hinz 
     Udpeget af kursisterne med stemmeret 
 
 
     ____________________________ 
     Christina Hinz 
     Udpeget af kursisterne uden stemmeret 


