Åbent referat til bestyrelsesmøde 50 for VUC Djursland den 270917 kl. 15.00 – 18.00 på Vestervej
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1 Godkendelse af referater
1.1 Referat 49
Velkommen til Dennis og Marcus. Referat 49 er godkendt, men der mangler underskrifter.
Formanden byder velkommen til Dennis og Marcus, og referat 49 underskrives
Formanden bød velkommen til Dennis. Der var afbud fra Marcus. Bestyrelsesreferat 47 og 49
blev godkendt

2 Kursistoptag
På SU mødet den 19. september gav afdelingslederne disse input til SU
• HF har 141 (168) kursister fordelt på 50 (52) i Hornslet og 91 (116) i Grenaa.
Tallene i parentes er 2016 niveauet
• AVU har 189 (151) kursister fordelt på 95 (63) i Hornslet og 94 (88) i Grenaa.
Tallene i parentes er 2016 niveauet
• OBU har 54 timekursister / Ingen ordblindeskole / Stigning i visitationstest
Forstanderen giver en status på vores kursistoptag
Orienteringen blev taget til efterretning

3 Økonomi
3.1 BR2017
Økonomichefen kommer med input inden mødet.
Økonomichefen giver en status på vores økonomi
Ledelsen forventer, at vi holder budgettet for 2017, der udviser et overskud på 1 million
3.2 Taksameter 2018
Generelt stiger taksametrene lidt, så de kan dække pris- og lønfremskrivningen.
HFE falder dog marginalt ifølge takstkatalog FFL2018 (finanslovsforslag). I FFL2018 er der lagt op
til, at deltagerbetalingen stiger på HFE. Nogen læser regeringens forslag på den måde, at fag, der i
dag koster 450 kr., fremover skal koste 550 kr., og de fag, der i dag koster 1100 kr. fremover skal
koste 1.400. Altså prisstigninger på 100 kr. for de ”billige” fag og prisstigninger på 300 kr. for de
dyre fag. – Andre læser forslaget som om, at prisstigningen kan blive større.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning
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4 FGU status – forberedende grund uddannelse
I regeringens FL2018 står der følgende under reform af de forberedende tilbud.
De forberedende tilbud er et komplekst og uoverskueligt system, som hæmmer de unges muligheder
for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et job. Regeringen vil derfor søge tilslutning til, at
de eksisterende tilbud reformeres.
Konkret ønsker regeringen at etablere en ny uddannelse for unge op til 25 år eller højere, der ikke
har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse vil regeringen samle flere af de eksisterende tilbud i
ét og skabe et sammenhængende forløb, som gør op med unødvendigt bureaukrati, samtidig med at
indsatsen over for de unge styrkes. Der afsættes ca. 250 mio. kr. i perioden 2018-2021 til
etableringen af den Forberedende Grunduddannelse.
Interessante meldinger i primo september har været, at Socialdemokratiet forventede, at FGU lander
på følgende:
• Statslig selvejende institution
• S ønsker fortsat 90 institutioner
• S ønsker ikke at ændre alder (25 år) eller målgruppe
• Produktionsskolerne bliver lukket, og VUC bliver bodelt – virksomhedsoverdraget. (DF
ønsker ikke at lukke produktionsskolerne)
• Skoleydelse (som eleverne kan trækkes i, hvis de ikke møder etc.)
Medio september var forhandlingerne omkring FGU ved at gå ind i sidste fase, og meldinger er, at
forhandlingsudvalget ikke ønsker flere input. De sidste knaster i aftalen omhandler
•
•
•
•

Alderskriteriet – på vej op! (fra de 25 år)
Organiseringen peger mod statsligt selveje
Institutionsstørrelsen i relation til faglig bæredygtighed
Dispensationsmuligheder

Forstanderen giver en status på FGU
Orienteringen blev taget til efterretning

5 HF2 ansøgninger
Region Midt behandlede den 23. august 2017 fem ansøgninger fra skoler vedrørende opstart af
HF2.
Region Midt anbefaler følgende skoler får lov til HF2 udbud:
• Bjerringbro
• Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
• Favrskov Gymnasium
• Herningsholm Erhvervsskole
Følgende skoler fik ikke lov til at udbyde HF2:
• Rønde Gymnasium
• Uddannelsescenter Holstebro
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Proceduren er den, at Region Midt indstiller ovenstående, hvorefter ministeren godkender/afviser
indstillingerne.
Det blev aftalt på det første møde i et nyt regionalt HF-ledernetværk, som forstanderen deltog i den
1. september, at netværket skulle sende et fællesbrev til ministeren. Brevet skal gøre opmærksom
på, at der allerede er et rigeligt udbud af HF2, og den geografiske dækning er tilfredsstillende.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

6 Resultatløn, LUKKET

7 Vision, strategi og markedsføring på SU
På bestyrelsesmøde 49 den 8. juni besluttede bestyrelsen følgende:
”Bestyrelsen besluttede at følge vedlagte strategipapir. På et SU møde tages strategipapiret op, og
SU er velkommen til at komme med input til bestyrelsen. Såfremt strategien skal ændres, er det en
bestyrelsesbeslutning.”
På SU mødet den 19. september behandlede SU strateginotatet, og kom frem til følgende.
• SU bruger trivselsdagen den 12. januar på emnet
• Lone og Jens arrangerer og bliver tovholdere på dagen samt opfølgningen, så forstanderen
kan få et klart input med fra personalet
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

8 Personale
8.1
•
•
•
•
•

Personalereguleringer
Pernille Marcucci Frederiksen tiltrådte som HF afdelingsleder den 1. august
Ulla Berndt Sørensen tiltrådte som HF kemilærer den 1. august
Ole Kjærulff Davidsen tiltrådte som HF matematiklærer (vikar) den 1. august
HF engelsklærer Bodil Rønne Knudsen gik på pension den 31. juli.
Nanna Flindt starter som (selvstændig) kantinebestyrer på Vestervej i Grenaa den 2. oktober.

Forstanderen giver en orientering
Økonomichefen gjorde opmærksom på, at Bodil Rønne Knudsen fortsat er ansat til den 7.
januar 2018, og at hun afspadserer fra august 2017 – den 7. januar 2018
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8.2 Kursistkonflikt i Hornslet
Der har været problemer med tre kursister i Hornslet, og de er nu alle blevet udmeldt.
En konkret meget ubehagelig episoden er dels blevet beskrevet og behandlet gennem samtaler, et
notat på intranettet, LG, arbejdsmiljøudvalg og i SU.
Bortset fra denne episode(r) forløber skolernes dagligdag i god ro og orden.
En konsekvens er, at VUCD nu ser på muligheden for at tegne abonnement hos FalckHealtcare eller
lignende. SU har aftalt at mødes ekstraordinært den 3. oktober kl. 15.00 på Vestervej for at få lavet
en politik på området for trusler og lignende hændelser. SU medlemmerne tager materiale med til
inspiration til en sådan politik
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning
8.3 Temadag/Trivselsdag
Fredag den 15. september var der trivselsdag for alle ansatte på VUCD. Ønskerne fra det tidligere
PUF (pædagogisk udviklings forum) har været klare, idet personalets ønsker gik i retning af en
lignende dag, som den vi gennemførte i 2016.
Turen gik til Gl. Estrup, og dagens program så således ud.
09.00
10.15
12.30
14.00
15.15

Morgenkaffe i Hornslet
Samkørsel til Gl. Estrup (Har åbent fra 10.00 – 17.00)
Guidet tur på ”Det grønne museum”
Frokost – herefter fri inspiration på museet (inde og ude)
Guidet tur på slottet
Samkørsel tilbage til henholdsvis Hornslet og Grenaa

Ledelsen har i programmet taget hensyn til økonomien, idet der er meget ekstra fokus på VUC
sektoren for tiden.
SU har evalueret på trivselsdagen
• Fra GL TR baglandet (HF) lyder det, at Molsturen var bedre, fordi sammenblandingen af
ansatte var bedre, og der var relevante opgaver. Desuden var en gåtur om formiddagen og
underholdning om eftermiddagen også et bedre koncept
• Lone (GL TR) og Jens (medarbejderrepræsentant i bestyrelsen) står for den næste
trivselsdag, som afholdes fredag den 12. januar 2018
• Et omdrejningspunkt på dagen bliver input til strategi til bestyrelsen
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning
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8.4 Brev fra undervisningsministeren
Brev af 14. juni fra undervisningsministeren omhandler, hvorvidt vi har indrettet lokaler til bøn eller
anden religiøs aktivitet. Det har vi ikke på VUCD, og vi tager problemstillingen op i SU, såfremt
den opstår.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

9 Eventuelt
•
•

Forstanderen orienterede om, at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg på
Vestervej i løbet af oktober
I Hornslet afholdes der den 9. november vælgermøde vedrørende kommunalvalget i
Syddjurs den 21. november

10 Replik, LUKKET

____________________________
Ole Husum
____________________________
Lars Sørensen
____________________________
Peter Krog-Meyer
____________________________
Stig Toftgaard Jensen, Afbud
____________________________
Jens Kappel Hansen
____________________________
Niels Hede
___________________________
Dennis Schaumann
____________________________
Markus Koretke Mortensen, Afbud
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