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Esbjerg, d.4 december 
 
 
 
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 
Cindie Fredensborg Jønsson - kursistrepræsentant 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
Referat af mødet d. 29 november klokken 16.00 
 

1. Siden sidst: FGU: Rune Søe orienterede om, at der nu var fundet en leder af FGU 
Esbjerg og at navnet vil blive offentliggjort snarest – Frants supplerede sin orientering 
”Siden sidst” med, at han sammen med de to Produktionsskoleledere fra henholdsvis 
Varde og Ribe havde kigget overordnet på den kommende økonomiske ramme for FGU 
institutionen og at den foreløbige vurdering var, at under forudsætning af, at de 
udmeldte aktivitetsbudgettal for FGU-elever realiseres, så vil FGU-institutionen kunne 
have en positiv drift og således kunne rumme antallet af årsværk, som forventes 
virksomhedsoverdraget til institutionen fra henholdsvis VUC og produktionsskolerne. 
EUD: Frants supplerede det allerede udsendte vedr. den netop politisk indgåede EUD-
aftale med, at der på den korte bane ikke er grund til at forvente, at den mulige 
konkurrence (fra henholdsvis erhvervsskolerne og UC’erne red!) får nogen betydning. 
Men det er selvfølgelig noget bestyrelsen på sigt bør følge nøje. I første omgang er der 
aftalt med UC-Syd og Erhvervsakademiet, at man vil forsøge at etablere et samarbejde 
med det formål, at få flere af de kursister som kommer fra VUC’erne i Region Syd til at 
gennemføre deres uddannelser! 
   

2. Budget 2019 (bilag): Budget 2019 – som allerede blev fremlagt på det sidste 
bestyrelsesmøde blev godkendt. Frants gjorde dog bestyrelsen opmærksom på, at der 
med afsæt i en konstateret faldende aktivitet vil blive nødvendigt at nedjustere 
budgettallene for optaget til sommer - især på HF2. Nyt budget forventes derfor 
udarbejdet og ligge klar medio januar! 

 
3. Drøftelser af initiativer for 2019(aftalt på sidste møde) – oplæg ved Frants og co. Mark 

Bailey – VUC Vests erhvervschef var inviteret og holdt et oplæg om status på de første 
4 måneders arbejde med VEU. Herefter holdt Sarah Mariussen – projekttovholder for 
udvikling af AVU og FVU området til ”blended learning” ved hjælp af en ny netplatform. 
Frants orienterede afslutningsvis om initiativer på tværs i vuc-sektoren, hvor VUC Vest 
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er tovholder for et fælles udbud af Sharepoint modern, som er VUC Vests nye LMS 
(Learning management System). 

 
4. Evt.: Bestyrelsen blev orienteret om ”Indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for 

første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2018-2019” og 
denne blev godkendt ved bestyrelsesformanden underskrift på erklæringen. 

 
 

 
 
Frants Regel 

 
 


