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Bestyrelsen: Ole Husum   udpeget af Djurslands Erhvervsråd 

Kasper Bjerregaard  udpeget af kommuneforeningen  
Peter Krog-Meyer   udpeget af Region Midt 
Stig Toftgaard Jensen  selvsupplering 

 Jens Kappel Hansen  udpeget af personalet med stemmeret  
 Tue Arnkil Jørgensen  udpeget af personalet uden stemmeret 
 Jens Christian Juul Dolmer  udpeget af kursistrådet i Grenaa 
 Kathrine Thorsen Rasmussen udpeget af kursistrådet i Hornslet 
  

Lars Østergaard, LØ   forstander / referent 
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1 Referat 
Referat 37 er godkendt, men der mangler underskrifter. 
 
Godkendelse og underskrift af referat 37 
 
Referat 37 blev underskrevet 
 
 

2 Ny i bestyrelsen 
Personalet har afholdt valg til bestyrelsen på VUC Djursland som erstatning for Anne Monrad, der 
har fået arbejde hos VUC i Holstebro. Der var to kandidater, og Jens Kappel fik 22 stemmer mod 13 
stemmer til Gustav Alexander Berner. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Jens Kappel Hansen indtrådte i bestyrelsen. 
Tue Arnkil Jørgensen stopper i bestyrelsen med udgangen af september måned. 
Inden det næste bestyrelsesmøde bliver der afholdt valg blandt personalet til bestyrelsen. 
 
 

3 Økonomi 

3.1 BR2014 
Halvårsregnskabet for første halvår 2014 var budgetteret med et underskud på 4 millioner kroner. 
Vi har realiseret et regnskab i første halvår på 5,3 millioner kroner i underskud. 
Vi har derfor et underskud i første halvår 2014, der er 1,3 millioner kroner højere end forventet. 
 
Med de tiltag der har været inklusive kursistoptaget i andet halvår 2014, forventer ledelsen fortsat, 
at vi kan holde det oprindelige budget for 2014, der viser et overskud på 1.465.000 kroner.  
 
Økonomichefen giver en orientering 
 
I det tilsendte materiale fremgik et budgetteret overskud for 2014 på i alt 889.663 kroner.  
Derfor blev der udleveret et nyt halvårsregnskab for 2014, hvor det rigtige budgetterede 
overskud for 2014 er angivet med 1.464.814 kroner.  
Der blev rejst spørgsmål til passiv posten periodeafgrænsningsposter på 14.307.049 kroner per 
30. juni 2014. Den 31. december 2013 var posten på 4.971.071 kroner. Forklaringen er, at vi 
modtager forudbetaling fra ministeriet, og derfor er beløbet opført som skyldigt beløb på 
dette halvårsregnskab. 
Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.  
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4 Kursistoptag 
Vi har indmeldt til Undervisningsministeriet, at der blev tilmeldt 51 kursister til HF2. 
Ministeriet ønsker til lykke, idet de samtidigt gør opmærksom på, at vi hvert år skal opnå minimum 
40 HF2 kursister for at beholde godkendelsen til HF2.   
 
Ved revisorerklæringen i september indberettede vi 49 HF2 kursister jævnfør vedlagte.  
 
Det generelle kursistoptag har været pænt, og vi har fået en god opstart i dette skoleår. 
 
Desværre kan vi konstatere, at vi fortsat har problemer med fravær på alle vores uddannelser. 
 
Forstanderen giver en orientering om det aktuelle kursistoptag og fravær  
 
Generelt er det HF2, der trækker kursisttallet op, idet der er mindre tilbagegang på de øvrige 
uddannelser. Det er vurderingen, at brobygningsprojektet på Viden Djurs fortsat tager 
kursister, der alternativt ville have valgt AVU.  
 
I dette skoleår har vi endnu ikke lavet statistik, men vores vurdering er et fravær på 30 pct. 
 
 

5 VUC Erhverv 
Der henvises til vedlagte notat fra VUC Erhverv. 
 
Kasper Bjerregaard giver en orientering om VUC Erhverv 
 
Kasper udleverede et notat vedrørende aktiviteter. Der har ikke været de store aktiviteter, 
idet VEU centerrådet blev konstitueret med formand og to næstformænd den 3. september. 
 
 

6 Personale. LUKKET 
 
 

7 Overenskomst OK13 

7.1 UF status 
Den 1. august 2014 begyndte AVU lærerne på den nye overenskomst.  
 
Det er ledelsens vurdering, at implementering af overenskomsten er forløbet fint.  
Dog er nogle lærere utilfredse med kravet om tilstedeværelse mellem 8.30 – 15.00 mandag til 
torsdag og 8.30 – 14.00 om fredagen.  
Det er frivilligt, hvorvidt den enkelte lærer ønsker at registrere sin komme/gå-tid via brikaflæseren 
eller selv føre regnskab. Det ændrer intet på den tid, hvor der er mødepligt på arbejdspladsen. 
 
Forstanderen giver en orientering 
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Tue mener ikke, at overenskomsten er godt implementeret, idet der er for meget kontrol og 
mistillid fra ledelsens side. Tue anbefaler bestyrelsen, at de holder øje med ledelsesstilen, hvor 
Tue oplever problemer. 
 
Jens mener, at det går ud over kvaliteten af sit arbejde, når man skal være på arbejde til kl. 
15.00, og derfor ikke selv kan bestemme sit forberedelsestidspunkt. Derfor bliver Jens 
personligt ramt, fordi han føler, at han ikke kan levere en ordentlig vare. 
 
Bestyrelsen tog diverse input til efterretning. 
 
 

8 AVU kursus 
Den samlede AVU-afdeling på VUC Djursland har deltaget i de første to kursusdage i det fælles 
kompetenceudviklingsprojekt, der er udarbejdet af UF og VUC Lederforeningen i fællesskab.  
 
Nogle lærere har fra starten ytret modstand mod dette kursusforløb.  
Der har i august været afholdt et to dages kursus for lærerne. En AVU lærer blev sygemeldt de to 
dage, der var kursus. Hos tre øvrige lærere, som deltog i kurset passede undervisningsformen, 
indholdet og kemien ikke med kursets undervisere fra UCL (University College Lillebælt). 
 
Det er ledelsens vurdering, at modstanden også kan hænge sammen med, at metodefriheden bliver 
udfordret.  
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

9 Diverse 

9.1 VUC bestyrelsesforening 
Der er vedlagt en mail til bestyrelsen fra VUC bestyrelsesforening. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

10 Eventuelt 
Det er hensigten, at UU Djursland og en del af Jobcentret flytter sammen, 25 mand på cirka 
500 kvm. Målet er én indgang for de unge, hvor de kan blive vejledt, herunder også omkring 
uddannelse. Forstanderen giver et høringssvar, hvor VUCD bakker op om projektet samt 
tilbyder aktiv deltagelse – eventuelt ved at leje et lokale, som vi ad hoc kan bruge til 
studievejledning, test med mere.  
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____________________________   
Ole Husum 
    ____________________________ 

Kasper Bjerregaard 
____________________________ 
Peter Krog-Meyer  
    ____________________________ 

Stig Toftgaard Jensen, afbud   
____________________________ 
Jens Kappel Hansen  
    ____________________________ 

Tue Arnkil Jørgensen  
___________________________ 
Jens Christian Juul Dolmer, afbud  
    ____________________________ 
    Kathrine Thorsen Rasmussen, afbud 


