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     Esbjerg, d.31.05.2017 
 
 
 
 
 
Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne i VUC Vests udbudsområde 
Ida Damborg – udpeget af Region Syddanmark 
Pia Niemann Damtoft – udpeget ved selvsupplering 
Jørgen Clement – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Lone Brinch Nielsen -  medarbejderrepræsentant 
Christina G. Jespersen -  kursistrepræsentant 
Camila Fribæk- kursistrepræsentant 
 
 
 
 
Referat af mødet d.23 maj klokken 15.30 
 

Ad.1. Siden sidst. Frants orienterede bestyrelsen om, at radiokanalen 24-7 har anmodet om 
aktindsigt i institutionens rejseudgifter studierejser tilbage til 2012 for alle ansatte.  

  
Ad 2.Opsamling fra sidste møde ved Jørgen Clement(JC): JC indledte punktet med at sige, at 
han havde haft en underlig fornemmelse under sidste bestyrelsesmøde, og at han derfor 
havde bedt om at få punktet på dagsordenen. Efter JC opfattelse er situationen den, at  VUC 
Vest står i en alvorlig situation, og for en stor del af skolens medarbejdere er fremtiden 
pludseligt blevet uvis med forslaget om den nye Forberedende Grunduddannelse. Med 
henvendelse direkte til Ida Damborg(ID), sagde JC, at han på sidste møde oplevede, at ID var 
kommet med forskellige udmeldinger, som pegede i forskellige retninger og at det var gået op 
for ham, at hun(ID) formentligt slet ikke bakker den organisation op, som hun sidder i 
bestyrelsen for. 
Det var JC synspunkt, at vælger man at gå ind i en bestyrelse for en institution, så forpligter 
man sig til at arbejde på at fremme institutionens interesser. 
Afslutningsvis bad han ID om at tilkendegive, om JC havde ret i sin formodning. 
 
Hertil svarede ID, at hun som regionspolitiker var optaget af en række forskellige 
problemstillinger i forhold til reformen og at det synspunkt hun gerne så fremmet var, at man i 
fællesskab havde opgaven om at løfte de svage, som det efter hendes opfattelse kom til udtryk 
i reformforslagene. Det som hun(ID) havde reageret på det sidste bestyrelsesmøde var, at 
rektor havde omtalt Produktionsskoleforløbene og den nye FGU, som værende primært at 
opfatte som socialpædagogisk tiltag, og det fandt hun forkert og stærkt oprørende idet hun 
opfattede produktionsskoleeleverne som potentielle kunder for VUC. 
Herefter udspandt der sig en længere drøftelse. Pia Damtoft og Bent Jørgensen erklærede sig 
enige med JC - de gav også udtryk for, at der kunne være habilitetsspørgsmål i forhold til 
sagsbehandlingen i bestyrelsesarbejdet, men at det jo var noget, man som bestyrelsesmedlem 
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løbende selv kunne være opmærksom på. Rune Søe gav udtryk for, at ID tilkendegivelser på 
sidste møde havde givet ham den opfattelse, at hun negligerede de helt konkrete udfordringer, 
der var for de ansatte med udsigten til at skulle virksomhedsoverdrages, og det skuffede ham. 
 
Hertil svarede Ida damborg, at det ikke havde været hendes hensigt at ignorere de 
udfordringer, der ville komme for institutionen og herunder personalet og hun beklagede, hvis 
det var indtrykket. 
 
Formanden afsluttede punktet med at bede om at få ført til referat, at hun som formand vil 
fastholde, at man som medlem af bestyrelsen er forpligtiget til at bakke op om skolen, som 
institution, dens medarbejdere og kursister og sætte denne forpligtigelse i bestyrelsesarbejdet 
over alle andre hensyn. 

 
Ad 3. Lovudkastet til den Forberedende Grunduddannelse – kort status ved Frants: Frants gav 
følgende status:  
 

- Den nye institution skal være på plads d. 1 august 2019 
 
 

- Inden da – foråret 2018, skal kommunerne finde og aftale en geografi for de 25 nye 
institutioner – og herunder de 75 afdelinger, som de vurderes til at få. 

 
- Det kan betyde i vores geografi, at der etableres en FGU moderinstitution i Esbjerg med 

1 – 3 afdelinger. Afdelingsstrukturen afhænger som sagt af, hvad kommunerne bliver 
enige med hinanden om – det kan jo også tænkes, at Kolding og Vejle vil byde ind på 
afdelingsudbuddet f.eks. Vejle Kom. i Grindsted og Kolding Kom. i Vejen. I så fald bliver 
der måske kun en afdeling tilhørende Esbjerg FGU og det bliver så Varde.  

 
- Under alle omstændigheder vil der efter 2019, hvor tingene tænkes sat i gang næppe 

være et VUC udbud fysisk uden for Esbjerg ud over Vejen.  
 

- En aldersgrænse på 25 år vil med den nuværende aldersfordeling på VUC Vest 
reducere aktiviteten med 50 %. Og sammensætning i forholdet mellem etniske danske 
og anden etnisk end dansk vil betyde, at hvor de anden etniske end dansk udgør 1/3 af 
avu-kursisterne i dag vil de med den nye aldersgrænse udgøre 2/3 af avu-kursisterne. 

 
- Dette er ren ”skrivebordsberegning” på baggrund af de kursistdata vi har i dag. Der 

åbnes for, at aldersgruppen 18 – 25 godt kan gå på VUC, hvis de har et fast arbejde – 
ligesom kommunerne stadig har lov til at købe forløb for målgruppen, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte unge – så hvad potentialet reelt er på sigt er 
svært at sætte tal på. 

 
- Vi ved endnu ikke hvor reformen lander i forhold til hvem der må gå på VUC i 

aldersgruppen. 
 

- En række udkantskommuner arbejder i øjeblikket på, at sikre at både FGU og VUC er 
en del af det lokale udbud. Her tænkes i, at reformen måske giver mulighed for, at FGU 
og avu kan sammenlæses i lokale modeller – det vil alt andet lige give nogle muligheder 
for at ”beholde” noget af aktiviteten. 
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- De unge kan ”kun” gå 2 år på FGU – og det betyder jo alt andet lige, at der skal andre 

initiativer til fra de er 17 – 25 – her er det stadig kommunerne der har 
vejledningsopgaven og aktiveringsforpligtigelsen, hvis de unge skal modtage kontante 
ydelser i perioden. 

 
- Jeg tillader mig at være optimistisk på de vegne af de unge – den stærke del af 

målgruppen vil være motiveret til at finde andre veje frem mod uddannelserne, hvis det 
er svaret for dem – og de vil næppe lade sig visitere ind i en FGU, hvis ikke den nye 
institution kan give det nødvendige udd. løft, som de har brug for. Her tænker jeg 
eksempelvis på de ca. 60 unge under 25 år, som hvert år søger ind på det 2. årige hf 
oven på et velgennemført avu-turboforløb hos os. 

 
- Vi kender som sagt kun de store linjer – og hvad mulighederne ellers er (og hvad der 

bliver selve forligsteksten!) må vi vente på.  
 

Hertil havde Susanne lavet beregninger som viste, at der med afsæt i de nuværende 
aktivitetstal vil være en mindre indtægt efter indførelsen af FGU på i alt 19 mill. kroner ud over 
de 4 mill. som 2% effektivisering frem mod 2010 skal hente. 
 
På baggrund af oplægget drøftes forskellige scenarier – det blev slået fast, at FGU forventes i 
gang til skoleåret 2019-2020.  

 
Ad. 4. Planlægning af strategiseminar for VUC Vest efteråret 2017 
 
Bestyrelsen besluttede at afholde et døgnseminar fra kl 12.00 d. 23 nov. Til kl.12.00 d. 24 nov. 
Formålet med seminaret er, at drøfte strategimulighederne oven på en forventet 
reformvedtagelse i efteråret 2017 og herunder behovet for at bestyrelsen forholder sig til flere 
strategiske vinkler så som organisation, udbud, ledelse m.m. og endvidere bestyrelsens 
sammensætning og heraf mulige nødvendige afledte vedtægtsændringer. Der blev aftalt, at 
der skal findes en facilitator, som kan sikre at bestyrelsen når rundt om de vigtigste 
udfordringer. Forud for seminaret aftales, om seminaet bør afsluttes med et bestyrelsesnøde, 
hvor punkter kan vedtages. 
 
Ad. 5. Ny regnskabsinstruks(bilag): Instruksen blev vedtaget! 
 
Ad. 6. Bestyrelsens stillingtagen til nye driftsoverenskomster på FVU og OBU(bilag): 
Bestyrelsen fulgte indstillingen og gav alle ansøger driftoverenskomst på henholdsvis OBU 
og/eller FVU alt efter, hvad de havde ansøgt om. Endelig godkendelse afventer Regions 
Syddanmarks behandling. 
 
Ad. 7. Professionel Kapital – trivselsundersøgelse på VUC Vest(bilag): Frants gav en hurtig 
gennemgang – VUC Vests placering i trivselsundersøgelsen var i den gode ende 
sammenlignet med andre VUC’er og gymnasier – skolen kommer i undersøgelsen un med en 
høj beslutningskapital, hvilket var udtryk for en evne til at fokusere på kerneopgaverne og 
arbejde professionelt mellem ledelse og medarbejdere. 
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8. Evt.: Formanden orienterede kort om rektors pensionsforhold, som efter 
kommunalreformen og overgang til selveje tilsyneladende ikke havde været i 
overensstemmelse med overenskomsten. Det er der nu rettet op på!  

 
 
 
 
 
Ref. Frants Regel 


