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     Esbjerg, d.6. oktober. 2015 
 
 
 
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 
Anne Muff - medarbejderrepræsentant 
Mathias Tholstrup Hansen  – kursistrepræsentant 
Thomas Nielsen - kursistrepræsentant 
 
Referat af mødet d. 1. oktober 
 

Ad 1. Siden sidst. Rektor orienterede yderligere om finanslovsudspillet, hvor VUC Vest 
står til at skulle spare 2% om året de næste 4 år – Rektor redegjorde for, at der i 
forbindelse med næste bestyrelsesmøde, hvor budget 2016 fremlægges til drøftelse og 
beslutning vil blive indarbejdet forslag til besparelser/effektiviseringer ligesom 
konsekvenserne vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017 – 2019. 
 
 Ad. 2. Om bestyrelsesarbejdet ved formanden: Formanden gav her bestyrelsen en 
introduktion til, hvad der efter formandens opfattelse er de centrale opgaver for VUC 
Vests bestyrelse – formanden tog udgangspunkt i vedtægterne og fremhævede, at 
bestyrelsens medlemmer er udpeget ”i kraft af deres personlige egenskab, og skal 
tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, 
organisation og økonomi….samt uddannelseskvalitet” Formanden pegede yderligere 
på, at det er centralt, at bestyrelsen fokuserer en arbejdsdeling mellem skolens ledelse 
og bestyrelsen således, at den daglige ledelse står for driften, mens bestyrelsen med 
afsæt i vedtægterne ”følger kursisternes læring og trivsel, agerer strategisk, 
retningsgivende og resultatorienteret (Professionel bestyrelsesarbejde) og sikrer, at 
udmøntningen sker i respekt for den givne lovgivning og udmeldte retningslinjer. 
Formanden tilføjede, at bestyrelsen således bør: ” Holde den strategiske flyvehøjde, 
holde fokus på retning og følge op på strategierne og de ønskede resultater.  
 
Bestyrelsesformanden afsluttede oplægget med at foreslå, at ”Bestyrelsen tager i 2016, 
sammen med ledelsen initiativ til at drøfte, hvordan institutionen kan arbejde med 
Strategi 2021. Målet er at skabe et fælles grundlag, der er strategisk visionært, som kan 
sætte retningen de næste fem år og som arbejder med et kort, et mellemlangt og et 
langt perspektiv” En enig bestyrelse tilsluttede sig formandens forslag og bad rektor om 
at komme med forslag til dato i foråret 2016 og en konsulent, som kan forestå et 
bestyrelsesseminar med afsæt i ovenstående. 
 
Ad.3  Halvårsregnskabet og forventet regnskab 2015: Susanne Bredahl gennemgik 
halvårsregnskabet, som viser et overskud på 299.342,- kr. Forventningerne til 
regnskabet for hele året ligger på 1.574.194,- kr. Her til kommer det i indeværende år 
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uforbrugte selvforsikringsbeløb på 1. mill. kr. Bestyrelsen tog opfølgningen til 
efterretning. 
 
Ad. 4. Revideret regnskabsinstruks. Den reviderede regnskabsinstruks blev godkendt af 
bestyrelsen. 
 
Ad. 5 Godkendelse af klasseloft. Bestyrelsen behandlede og godkendte 
klassekvotienten på hf2 for første klassetrin i skoleåret 2015 – 2016, hvor 
klassekvotienten er opgjort til 26,2 og således under loftet på 28. 
 
Ad. 6. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen(MTU). Rektor gennemgik kort udvalgte 
slides fra MTU’en, som var udsendt som bilag til dagsordenens punkt 6. VUC Vest er 
blandt de øverste i benchmarking med de øvrige vuc’er. Rektor oplyste, at der dog var 
udfordringer på mellemlederniveauet, som var faldet 15 procentpoint i trivselsbaro-
meteret siden sidste. Der er derfor igangsat et ledelsesudviklingsforløb med ekstern 
konsulentbistand med fokus på det daglige arbejde og opgaveporteføljen for den 
enkelte leder. Rektor redegjorde for, at der også er igangsat et arbejde inden for 
sektoren for at få et mere fremadrettet MTU udviklet og det således er sidste gang vi 
anvender den nuværende platform. 

 
Ad. 7 Orientering om byggesagen: Rektor orienterede kort om konkurrencens udfald – 
at Hanson og Knudsen bliver totalentreprenør på opgaven og at forhandlinger om 
kontrakten er indledt. Anne Muff gennemgik vinderprojektet og pegede på projektets 
klare fordele set bl.a. fra undervisersynsvinklen.  

 
Ad. 8. Ny resultatlønskontrakt for rektor: Bestyrelsen tiltrådte udkastet, som var 
udarbejdet af formand, næstformand og rektor. 

 
Evt. Intet! 
  
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel 


