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Esbjerg, d.13 juni 2018 
 
 
 
Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Jørgen Clement – udpeget EA-Sydvest 
Peder Foldager – udpeget af kommunerne 
Brian Lyst – udpeget ved selvsupplering  
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Anne Muff -  medarbejderrepræsentant 
Rune Torup Lærke - kursistrepræsentant 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
 
Referat af mødet d.28 maj klokken 16.00 – 19.00  
 
Ad. 1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Anette Nicolaisen som formand og Bent 
Jørgensen som næstformand. 
 
Ad. 2. Siden sidst: Frants uddybede høringssvaret til Rybners vdr. Deres ansøgning om 
permanentgørelse af hf2 ligesom FGU-instituionernes placering blev uddybet. 
   
Ad. 3. Aktivitetsopfølgning: Susanne gennemgik kort bilaget omkring aktivitetsudviklingen i foråret – vi 
ligger omkring 10 årskursister over det forventede for første halvår - dog ser søgningen til efteråret ud 
til at falde mere end det budgetterede – det følges der op på på det næste bestyrelsesmøde i 
september. 
 
Ad. 4. Frants fremlagde og uddybede oplægget til VEU-strategi for VUC Vest: VEU - strategien kobler sig 
på den landsdækkende indsats, som de samlede VUC’er har tiltrådt. Der arbejdes på at etablere et 
administrativt VEU-fællesskab mellem VUC institutionerne(som bestyrelsen senere skal tage stilling 
til!), som skal varetage en sekretariatsfunktion i forhold til videndeling, fondsansøgninger m.m.  
 
Til grundlag for bestyrelsens stillingtagen var 3 konkrete punkter: 
 
Volumen: At det er en målsætning, at aktiviteterne på VEU-området VUC Vest vil få en vis volumen i 
løbet af de næste 4 år. Dels kommer der nye uddannelser til VUC på VEU-området – i første omgang 
FVU-engelsk og FVU-IT pr. 1. januar 2019 – begge forbeholdt beskæftigede, men også det forhold, at 
VUC aktivt er tænkt ind i lovgivning som en væsentlig VEU-aktør og det deraf afledte opdrag om at det 
enkelte VUC skal indtage en stærkere position på det lokale VEU-marked.  
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Ressourceallokering: Den del af aktiviteten ovenfor, som betyder at lærere i kortere(ugekurser) eller 
længere tid (f.eks. over 6 uger!) skal stå for virksomhedshold vil der være behov for en dynamisk 
planlægning, hvor enten opgaver udskydes eller omlægges til andre kolleger alt efter varighed. Det vil 
alt andet lige udfordre kvaliteten på de ordinære halvårstilrettelæggelser eller alternativt skabe alt for 
snævre planlægningsmuligheder i forhold til at realisere de konkrete VEU-forløb.  Der arbejdes derfor 
mod en planlægningslogik, hvor lærere der tænkes ind i VEU-aktiviteter også løser andre opgaver end 
undervisning for at skabe størst mulig dynamik for at kunne imødekomme udsving i aktiviteten på VEU-
området. 
 
Ledelse: Som beskrevet i afsnittet ”Ud af huset”, så vil etablering af partnerskaber med offentlig og 
private virksomheder nødvendiggøre, at der er beslutningskraft tilstede i det daglige til at kunne indgå 
kontrakter og aftaler om etablering af forløb. For at sikre VEU-aktiviteten den nødvendige tyngde og 
volumen får området derfor sin egen ledelse og et antal medarbejdere. Organisatorisk tænkes den 
nuværende ledelse af vejledning sammen med ledelsen af VEU-opgaven. 
 
Bestyrelsen tiltrådte VEU-strategien! 
 
Ad 5. Oplæg til bestyrelsens behandling af de afledte konsekvenser af FGU-loven og 2% besparelser i 
overslagsårene:  
 
Frants gennemgik bilaget som i al væsentlighed tegner et billede af kursistgrundlaget for VUC Vest på 
de 4 afdelinger efter 1. august 2019, hvor FGU’en kommer til. I oplægget er det beregnede 
kursistgrundlag et skøn, der baserer sig på udviklingen i kursistoptaget med afsæt i 2017-2018 
grundlaget og den skønnede sammensætning af henholdsvis etniske danske og ikke etniske danskeres 
alderssammensætning og undtagelser(kattelemme) i FGU-loven. Med afsæt i disse beregninger og 
skøn konkluderer oplægget at forudsætningerne for en forsat drift af afdelinger i henholdsvis Varde og 
Grindsted ikke er tilstede, hvorfor oplægget anbefaler, at de to afdelinger ophører pr. 1. august 2019.  
 
Oplægget bad bestyrelsen tage stilling til følgende anbefalinger fra ledelsen: 

 
• At afdelingerne i Grindsted og Varde nedlægges pr. 1. august 2019 

  

• At ledelsen, med mindre der sker væsentlige ændringer i de her beskrevne 
forudsætninger for skoleåret 2018-2019 ikke reducerer yderligere i personalet. 

  

• At VUC Vest omlægger opgaverne i vejledningen, som beskrevet i notatet. 
  

• At VUC Vest udarbejder ny organisationsplan, hvor opgaver og ledelsesansvar for 
de 5 ledere fremgår. 

  

• At den afsatte 1. million til VEU-indsatsen i 2018 også afsættes i hvert af årene 
2019-2021. 

 
Formanden indledte drøftelserne med at konstatere, at det jo nok var lidt af en hård start for de nye 
bestyrelsesmedlemmer, at skulle forholde sig til sådanne vidtgående beslutninger på det første møde i 
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bestyrelsen. Herefter drøftede bestyrelsen oplægget - Peder Foldager gav bl.a. udtryk for, at det 
selvfølgelig var ærgerligt, at VUC ikke længere kunne have den fulde aktivitet og være repræsenteret 
med en selvstændig afdeling de to steder, men at han på baggrund af de fremlagte skøn var enig i, at 
forudsætningerne ikke længere var tilstede. Brian Lyst gav udtryk for, at han endnu ikke kunne have 
det fulde overblik over institutionens muligheder for at have en sund drift – han pointerede, at det 
vigtige var at uddannelserne kommer borgerne/og eller de beskæftigede til gode og ikke som sådan, at 
institutionen har et givent overskud. Med disse væsentlige bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig 
afslutningsvis anbefalingerne! 
 
 
Ad. 6  eventuelt : Mødedatoer for efteråret: 26 september og 29 november. 
 
 
Referent: Frants Regel 


