VUC Vestsjælland Syd
Bestyrelsesmøde

Referat
Tilstede:

Den 8.9 kl. 15.00-17.00
Herrestræde 11 – lokale 16 1. sal
Ulla Koch, Leif Nielsen, Susanne Frydenlund, Anne Knudsen, Helle Jacobsen,
Lene Meyland, Henning Kjær Pedersen, Hanne Normann Michelsen, Johnny
Nielsen, Tove Jakobsen
Afbud fra Michael Kaas Andersen, Alma Sinanovic (barsel), Patricia Rønholm
(stoppet på skolen).
Velkomst til Hanne Normann Michelsen, der også præsenterede sig selv!

Dagsorden
Ventilationsanlægget i Ringsted, foldedøre mm.
1. Opfølgning på
beslutninger fra Johnny Nielsen: Foldedøre er sat op. Ventilationen fungerer, og der foregår i
øjeblikket indregulering. Status på økonomien mangler.
sidste
bestyrelsesmøde

2. Orientering
a. Formanden - VUC Bestyrelsesforening har genvalgt Ulla Koch som næstformand. Der
arbejdes på høringssvar om hf-reformen. Der er en opfordring til at komme
med bemærkninger, der skal med i indsigelserne.
- Rigsrevisionens nye retningslinjer for Statens institutioner er sendt ud med
henblik på at få kontrol over forbruget. Bestyrelsesforeningen vil i den
forbindelse diskutere med Ministeriet, hvad selveje betyder.
- Toplederseminar 15. november. Formand og næstformand deltager.
Opfordring til andre om at deltage.
- Undervisningsministeriets skrivelse af 3. august 2016 (er fremsendt til
bestyrelsen). Hovedpunkterne omhandler virtuel undervisning og omgængeri.
- Resultatløn Jørgen Kay er afsluttet og Hanne Normann Michelsen har
overtaget samme resultatlønskontrakt.
b. Rektor
- Aktivitet pr. 1.september 2016:
 Fremgang på AVU
 Fremgang på 2-årigt hf
 Tilbagegang på hfe.
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Opgjort i
årselever
HF Enkeltfag

AVU

HF2

FVU

OBU

Faktisk

178 (-14)

Budget

192

Faktisk

192 (+7)

Budget

185

Faktisk

116 (+6)

Budget

110

Faktisk

Endnu ikke opgjort

Budget

13

Faktisk

Endnu ikke opgjort

Budget

2

- HF2 pr. januar 2017 afventer fortsat svar fra UVM.
(Ved brev af 15. september 2016 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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meddelt, at forsøget med vinteroptag på toårigt hf nedlægges. Som der også
blev orienteret om på bestyrelsesmødet, får det umiddelbart ingen
personalemæssige konsekvenser, da aktiviteten som udgangspunkt var planlagt
uden januar-optag på toårigt hf. På bestyrelsesseminaret den 23. november vil
der blive orienteret nærmere om betydningen af forsøgets nedlæggelse, og om
skolens januar-udbud herefter. Brevet fra Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet er vedhæftet.)
- Byggesagen på Herrestræde:
 Problemer med pudset på hovedbygningen. Der er taget prøver. Vi
afventer svar.
 Problemer med støj fra ventilationsanlægget.
 Problemer omkring adgangsforholdene til ventilationsanlægget i
Slagelse.
 Problemer omkring belysning i undervisningslokalerne. Belysningen er
ikke korrekt inddelt i zoner.
c. Øvrige
Bestyrelsesmedlemmer
3. Nye vedtægter
Beslutning
Bilag 1

På sidste bestyrelsesmøde fremlagde formanden udkast til nye vedtægter til
drøftelse.
På baggrund af opbakningen til udkastet fremlægges forslaget til bestyrelsens
godkendelse.
Nye vedtægter blev underskrevet på mødet.
4. Halvårsregnskab Johnny Nielsen gennemgik halvårsregnskabet, der udviser et overskud på
2,367 millioner, hvilket er på niveau med det budgetterede årsresultat.
og estimat for
årsresultat samt Halvårsårsregnskabet viser 36 årselever foran budget.
Halvårsregnskabet blev godkendt.
prognose for
Johnny gennemgik herefter estimatet for året. Erfaringsmæssigt er
2017-2019
omkostningerne til skolens drift større i 2. halvår, men efter enkelte justeringer
Godkendelse
i budgettet ser årets resultat ud til at blive på omkring 1,857 millioner.
Bilag 2
Ulla Koch fremførte, at der skal arbejdes med tallene på kort og lang sigt, så vi
nærmer os det budgetterede. På næste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til
budget 2017 og fremadrettet prognose.
VUC fik i efteråret 2014 afslag på en ansøgning om at udbyde et særligt
5. Fornyet
tilrettelagt forløb til voksne borgere med diagnosen autisme og/eller aspergers.
henvendelse til
Skolen har erfaret, at voksne, der henvender sig til henholdsvis Høje Tåstrup
UVM om HF
tilbud til borgere eller Næstved gymnasier, der udbyder særligt tilrettelagte forløb på stx, afvises
pga. deres alder (og fordi efterspørgslen er for stor), ønsker vi at genfremsende
med autisme
ansøgningen i samarbejde med Autisme Center Vestsjælland, UU
eller aspergers
Landsforeningen Autisme, Vestsjælland. Det foreslås, at bestyrelsen godkender
Bilag 3
ansøgningen og anmoder borgmestrene i vores område om en støtte erklæring.
Helle Jacobsen fremførte, at det nye i initiativet er brobygning til videregående
uddannelser. Helle Jacobsen havde opbakning med fra borgmestrene i de 3
kommuner.
Ansøgningen blev godkendt. Hanne Normann Michelsen går videre med
opgaven.
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6. Status
revitalisering af
Ringsted
Bilag 4
Orientering
7. Orientering om
HF reform –
hvad ved vi for
nærværende
Bilag 5 tidsplan

Evt.
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Hanne Legaard var syg, derfor blev punktet udsat til næste møde.

Tove Jakobsen orienterede om reformens hovedpunkter:
- Færre men dygtigere elever på hf
- Viden og kundskaber samt studiekompetencer skal styrkes
- Eleverne skal professionsafklares især i 1. hf. Der tales nu om
karrierelæring
- Flere timer til dansk og matematik
- Valgfag rettet mod professionsområder
- Der skal arbejdes med evaluering og feedback i alle fag
- Mere fokus på skriftlighed i alle fag
- Hf-enkeltfag får samme opbygning som det 2-årige hf
Bestyrelsesseminaret d. 23. november kl. 9-21. foregår på Klarskovgaard.

