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Møde nr.29/2019 

 
 
Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC, tirsdag d. 18. juni 2019 

 
Fremmødt:  Jette Kammer Jensen (JKJ), Lars Falsig Pedersen (LFP), Nikolaj Overgaard 
Larsen (NOL), Lars Mortensen (LM), Flemming Østergaard Hansen (FØH), Steen  
Søndergaard (SS), Tue Sanderhage, direktør (TUS), May Brandt, økonomichef (MB) 
 
Afbud: Rene Siggård Mikkelsen (RSM), Flemming Iversen (FIV), Tobias Hinz (TH), 
Cristina Hinz (CH) 
 
Referent: May Brandt (MB) 
 
 
Dagsorden Referat 

  
1. Regnskab t.o.m. april samt prognose 

for 2019. Det indstilles at prognose for 
regnskabsåret 2019 samt regnskab til og 
med april 2019 godkendes 
Bilag 1: Notat vedrørende prognose for 
2019 
Bilag 2: Årskursisttal per 1. kvartal 
2019 samt prognose 2019 
Bilag 3 samt 3A: Regnskab t.o.m. april 
samt prognose 2019 

Økonomichefen og direktøren fremlagde 
prognose og regnskab tom april 2019 for 
økonomi og årskursister. Bestyrelsen tog 
regnskab og prognose til efterretning. 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en 
landsdækkende tendens med fald i de 
ordinære uddannelser. 
 
Bestyrelsen foreslog, at man dykker dybere 
ned i tallene med henblik på at undersøge 
om det har konsekvenser for gennemførslen, 
at den ordinære kursist overgår til e-
learning.  
 
Direktøren påpeger, at der er igangsat et 
større arbejde vedr. fastholdelse de 4 første 
uger af kursusåret, hvor frafaldet normalt er 
størst.  
 
Der har i juni måned været afholdt 
budgetmøder med de ansvarlige chefer 
omkring tilpasninger i 2019/2020.  
 
Forventningerne til årets resultat er uændret 
ift budgettet, som er et negativt 
regnskabsresultat på - 3,4 mio.kr 

2. Organisatoriske nøgletal for 
Vestegnen HF & VUC. Det indstilles at 
nøgletal godkendes. 

Direktøren gennemgik de organisatoriske 
nøgletal. Bestyrelsen godkendte 
nøgletallene. 
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Bilag 4: Organisatoriske nøgletal 
Bilag 4A: Digitale målsætninger 
Bilag 5: ETU for Vestegnen HF VUC 
2018 
Bilag 6: APV 

 
Direktøren understreger, at det er hensigten 
at undervisningsområdet og fællesområdet 
hver især skal balancere. 
På undervisningsområdet er der derfor fokus 
på undervisningsnorm og holdstørrelser. 
På bygningsområdet er der fokus på 
langsigtede tilpasninger i forhold til 
fremtidige undervisningsformer. 
Ligesom staben løbende tilpasses skolens 
størrelse. 
Bestyrelsen beder om, at man endvidere 
undersøger potentialet i at indgå i 
administrative fælleskaber (ud over dem vi 
allerede indgår i). Der udarbejdes et oplæg 
til kommende bestyrelsesmøde.  
 

3. Orientering om status for spaltning, 
FGU. Det indstilles at orienteringen 
tages til efterretning.  
Bilag 7: Orientering om status for 
spaltning, FGU 

Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 
 
Per 1.8.2019 skal der udarbejdes en ny 
åbningsbalance og udspaltning af 
egenkapital skal ske til FGU. Deadline for 
dette omfattende økonomiarbejde er 
1.10.2019 til UVM. Bestyrelsen 
underskriver det nye regnskab med den nye 
åbningsbalance ved bestyrelsesseminaret 
den 25. september 2019. 
 
Bestyrelsesformanden understregede, at 
bodelingen skal være retfærdig og ordentlig, 
så vi får et godt forhold til de nye FGU 
institutioner.  

4. Præsentation af strategibrochure for 
Strategi 2021. Det indstilles at 
orienteringen tages til efterretning. 
Bilag 8: Strategi 2021 

Bestyrelsen tog strategibrochuren til 
efterretning og udtrykte tilfredshed med 
udformningen.  
 
Målgruppen for folderen er 
dækningskommuner, medarbejdere og 
samarbejdspartnere. 
 
Strategi 2021 omdeles herefter til skolens 
medarbejdere. 

5. Orientering om påbegyndt arbejde 
med udarbejdelse af ny designmanual 
og logo for Vestegnen HF & VUC 
samt proces for godkendelse i 
bestyrelsen. Det indstilles at 

Direktøren orienterede om arbejdet med nyt 
logo og design for skolen og præsenterede 
nogle indledende skitser. Udtrykket skal 
fokusere på mennesker og undervisning for 
alle – det skal være mere visuelt og mindre 
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orienteringen tages til efterretning. 
Bilag 9: Orientering om arbejde og 
proces for ny designmanual og logo 

teksttungt. Endvidere foregår vores 
undervisning nu i et større geografisk 
område.  
 
Bestyrelsen havde en række input til 
udtrykket, som der arbejdes videre med. 
 

6. Orientering om ledelsesgrundlag for 
Vestegnen HF & VUC. Det indstilles at 
orienteringen tages til efterretning. 
Bilag 10: Ledelsesgrundlag på 
Vestegnen HF & VUC 

Bestyrelsen roste ledelsesgrundlaget og tog 
orienteringen til efterretning.  
 
 
 

7. Orientering om nyt kvalitetssystem 
for Vestegnen HF & VUC. Det 
indstilles at orienteringen tages til 
efterretning. 
Bilag 11: System til kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling på Vestegnen HF & 
VUC 

Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 
 
 
 

8. Orientering fra 
5.1   Formand 
5.2   Næstformand 
5.3   Lars Mortensen 
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 
5.10 Direktøren (Bilag 12) 

JKJ orienterede om, at hun har klaget til 
uvm over de nyligt fremsendte 
spørgeskemaer med meget kort svarfrist 
vedr bygningsmasse, udsendt her inden 
sommerferien. Det vil være muligt at søge 
uvm om udsættelse til efter ferien. 
 
NOL: Orienterede om, at skolens 
medarbejdere fortsat har det svært oven på 
fyringsrunden i foråret, FGU mv. 
 
 

9. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er den 25. 
september 2019, hvor der afholdes et 
heldages seminar. 

Mødet sluttede Kl. 20.00 
 

 
 
______________________ 
Jette Kammer Jensen 
formand 

     Udpeget af Albertslund Kommune 
 

 
 
________________________ 

     Lars Falsig Pedersen 
     næstformand 
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     Udpeget af kommunerne i dækningsområdet 
 
________________________ 
Lars Mortensen 
Udpeget ved selvsupplering 

 
____________________ 

     Flemming Østergaard Hansen 
     Udpeget af Rødovre Kommune 

 
________________________ 

     René Siggaard Mikkelsen    
     Udpeget af Vallensbæk Kommune 

 
________________________ 

     Steen Søndergaard     
     Udpeget af Københavns Professionshøjskole 
 
     ____________________________ 

Nicolai Overgaard Larsen    
 Udpeget af medarbejderne med stemmeret 

 
     ________________________ 
     Flemming Iversen 

Udpeget af medarbejderne uden stemmeret 
 
     ____________________________ 
     Tobias Hinz Nielsen 
     Udpeget af kursisterne med stemmeret 
 
     ____________________________ 
     Christina Hinz 
     Udpeget af kursisterne uden stemmeret 

 
 


