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1 Godkendelse af regnskab 2016 
Revisionsfirmaet Ernst og Young (EY) gennemgår regnskabet for 2016 i samarbejde med 
forstanderen for VUC Djursland. Det oprindelige budget 2016 var på 1.020.000 kroner, og det 
endelige regnskab er på 983.000 kroner 
 
Forstanderen indstiller R2016 til godkendelse 
 
Statsaut. revisor Henrik Pungvig Jensen gennemgik årsregnskabet, og forstanderen 
gennemgik beretningen. R2016 blev godkendt uden anmærkninger. 
 
Bestyrelsen bemyndigede Torben Hollingdal til at godkende regnskabet med den digitale 
signatur 
 
 

2 Status på kursister 
Bestyrelsen får en orientering omkring kursiststatus- og optag for januar 2017 start. 
I januar 2017 startede der 32 nye kursister op på HF.  
 
Forstanderen giver en status på kursister 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

3 Uddannelsesudvalget 
LO´s repræsentant i VUCD Uddannelsesudvalg havde en lang række klager over forstanderens 
behandling af udvalget. Som det fremgår af vedlagte bilag fra UVM/STUK blev alle klager afvist. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

4 FU. Ny forberedende uddannelse på bedding  
I regeringsgrundlaget fra november 2016 står der, at regeringen vil styrke indsatsen for unge, der 
falder igennem. – Støtten og kvaliteten er utilstrækkelige i de tilbud, som skal forbedre deres 
muligheder for en uddannelse. – De eksisterende forberedende tilbud skal gentænkes. En 
ekspertgruppe vil i starten af 2017 komme med anbefalinger til en bedre vej til ungdomsuddannelse. 
– Regeringen vil foreslå, at kommunerne får et entydigt ansvar for at hjælpe unge til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse. 
 
Den 2. februar 2017 offentliggjorde KL rapporten: ”Godt på vej – Alle unge skal med.” 
Den 27. februar omhandlede forsiden af Politiken et interview med statsministeren omkring unge, 
der aldrig har fået en uddannelse. TV omtale samme dag. 
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Den 28. februar blev rapporten: ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” offentliggjort ved et 
pressemøde med deltagelse af ekspertgruppens formand Stefan Hermann, undervisningsminister 
Merete Riisager, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og børne- og socialminister Mai 
Mercado.  
 
Forstanderen har udarbejdet og vedlagt et resumé over substansen i ekspertgruppen anbefalinger. 
 
Under forudsætning af, at ekspertgruppens anbefalinger bliver fulgt uden korrektioner (worst case), 
vil det få den konsekvens, at VUCD går fra 207 AVU kursister til 69 AVU kursister over 30 år.  
Hertil kommer den øgede konkurrence fra nye driftsoverenskomsttagere på FVU og OBU området. 
To tredjedel nedgang af AVU kursister svarer til en nedgang i lærergruppen fra 18 til 6 ansatte. 
Da VUCD generelt bruger/og har brugt en stor del af sin økonomi på opgradering af lærernes 
kvalifikationer, forventes det, at alle vil blive tilbudt job i den nye institution, FU.  
 
Med 155 HF kursister, 78 OBU kursister og 69 AVU kursister vil VUCD samlet få et kursisttal på 
302 kursister. Omregnet til årskursister svarer det til 108 HF årskursister, 45 AVU årskursister, 10 
OBU årskursister og 1 FVU årskursist. Samlet bliver niveauet 164 årskursister.  
Det er en udfordring, men det er forstanderens vurdering, at VUCD fortsat vil køre videre som en 
selvejende institution under staten.  
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

5 Øvrige uddannelsestiltag 

5.1 Driftsoverenskomster 
Den 1. januar 2017 trådte der et nyt styringskoncept for FVU (forberedende voksenundervisning) 
og OBU (ordblindeundervisning) i kraft, således at bekendtgørelser og VUC´s rammer for at indgå 
driftsoverenskomster på FVU og OBU er ændret jævnfør vedlagte orientering fra STUK.  
 
Viden Djurs har ansøgt om en OBU driftsoverenskomst. De har allerede en FVU overenskomst. 
Sosu og Lær Dansk (Dansk Flygtningehjælp) har ansøgt om en FVU driftsoverenskomst.  
Alle ansøgningerne forventes at blive indfriet. 
 
I de gældende bekendtgørelser for OBU og FVU er det anført, at forinden voksenuddannelses-
centeret indgår eller giver afslag på driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra 
Uddannelsesudvalget, og regionsrådet høres. Der er aftalt møde med Uddannelsesudvalget den 28. 
marts. 
 
Den 6. marts blev vi af ministeriet orienteret om, at der er kommet en tillægstakst for den 
virksomhedsrettede OBU på 82.240 kroner per årselev i 2017. Øvrige OBU kursister giver et 
taxameter på 172.670 kroner per årselev.   
 
Forstanderen giver en orientering 
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Orienteringen blev taget til efterretning 
 

5.2 Erhvervsskolerne ansøger om HF 
Den 30. januar modtog VUCD et brev fra Region Midt, hvor det blev tilkendegivet, at et antal 
erhvervsskoler ønsker at byde ind på HF inden deadline den 10. marts. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Ved deadline var der indkommet følgende ansøgninger til HF2 hos Region Midt: 

• Rønde Gymnasium 
• Bjerringbro Gymnasium 
• Holstebro Uddannelsescenter 
• Favrskov – i samarbejde med håndværkerskolen 
• Herningsholm Erhvervsskole 
• Uddannelsescenter Ringkøbing/Skjern. VUC er fusioneret ind i dette konglomerat 
• I februar måned viste flere store erhvervsskoler (Mercantec / Tradium) interesse for 

at ansøge om HF2, men de har ikke søgt 
• Derudover har Herning Gymnasium søgt om STX2 

 
 

5.3 EUX samarbejde med Viden Djurs 
I august 2016 forsøgte VUCD i samarbejde med Viden Djurs at tilbyde dansk, engelsk og 
samfundsfag på C niveau (HF) som et halvt års forberedelse til EUX. Der kom 5 tilmeldte, og 
holdet blev ikke oprettet. Der startede 43 op i EUX forløbet i januar 2016 på Viden Djurs, og det 
har senere vist sig, at en stor del af eleverne burde have taget det forberedende EUX tilbud. 
Nu indgår VUCD igen i et samarbejde med Viden Djurs omkring klargøring til EUX. Denne gang 
på AVU niveau løbende fra august afsluttende med eksamen i december 2017.  
Herefter vil Viden Djurs realkompetenceafklare kursisterne.  
 
Forstanderen giver en orientering 
 
VUCD udbyder følgende fag i EUX i samarbejdet med Viden Djurs: 

• Dansk (E+D) 
• Engelsk (E+D) 
• Samfundsfag (D) 
• Matematik (F eller E) 

 
 

6 Personale, LUKKET 
 
 

7 Status på bygningsstrategi, LUKKET 
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8 Trivselsundersøgelser 

8.1 Kursist trivsel 
I uge 47 2016 gennemførte VUCD en kursisttrivselsmåling, som 75 procent af vores kursister 
svarede på. Det fremgår af undersøgelsen, at trivslen og tilfredsheden med VUCD ligger højt. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og VUCD får løst det problem, som vi har haft med 
varmen i skoleåret 2016/2017 
 
 

8.2 APV 
I marts 2017 har vi indsamlet data til en APV, arbejdspladsvurdering for medarbejdere. Den 
gennemsnitlige svarprocent ligger 85 procent svarende til, at 35 ud af 41 har svaret. 
Der forventes resultater i april/maj.   
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

9 Eventuelt 
• Forstanderens Canada rejse i foråret 2017 er blevet aflyst, idet ingen VUC ledere ønsker at 

rejse i den nuværende situation vedrørende AVU og FU 
 
På det kommende bestyrelsesmøde den 8. juni kommer emnerne vision og markedsføring på 
bestyrelsens dagsorden 
 
 
____________________________   
Ole Husum 
    ____________________________ 

Lars Sørensen 
____________________________ 
Peter Krog-Meyer  
    ____________________________ 

Stig Toftgaard Jensen 
____________________________ 
Jens Kappel Hansen  
    ____________________________ 

Niels Hede   
___________________________ 
Sascha Hornstrup Christensen   
    ____________________________ 
    Michelle Gram   
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