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Godkendt


Nyt fra VUC bestyrelsesforening
Bestyrelsesforeningen har været optaget
Stephan Hermann rapporten. Der har været
afholdt møder med lederforeningen og med
diverse politikere. Bestyrelsesforeningen
har medvirket i de pressemeddelelser, der
er udsendt.
Bestyrelsesforeningen arbejder fortsat på at
få nedsat aldersgrænsen samt muligheden
for at kunne etablere lokale løsninger.
Det næste område foreningen vil
koncentrere sig om er anbefalinger i forhold
til VEU.
Ulla Koch indgår i arbejdsgruppen vedr.
toplederseminaret, som holdes den 10
oktober 2017. Bestyrelsesforeningen vil her
bla. sætte fokus på sammensætning af de
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nye bestyrelser i forhold til de rette
kompetencer.
Implementeringen af gymnasiereformen
Ulla Koch deltager i implementeringsgruppen som på sidste møde den 29 maj
handlede om status for implementeringen,
trivselsmålinger, retningsgivende mål,
læreplaner samt ” 50 års undersøgelsen ”
af dansk, matematik, engelsk og fysik
Bestyrelsesevaluering
Efter sommerferien udsendes et
spørgeskema til alle
bestyrelsesmedlemmer. Resultaterne af
disse vil blive drøftet på
bestyrelsesseminaret.
Bestyrelsesseminar
Bestyrelsesseminaret den 27-28 september
2017 afholdes som et ” 12-12 møde” på
uden for Sjælland, dvs i Sverige eller på
Fyn. Bestyrelsen foreslås at arbejde med
en revidering af strategien herunder hvilke
tiltag VUC Vestsjælland Syd skal foretage i
forbindelse med FGU og VEU. Vi kan jo
stille os det spørgsmål: ”Hvor er vi på vej
hen”?
Herudover vil vi drøfte den
bestyrelsesevaluering, som Ulla Koch
foreslår bliver igangsat umiddelbart efter
sommerferien.
Proces omkring strategi
På bestyrelsesseminaret igangsættes
arbejdet med udarbejdelse af en ny
strategi. Bestyrelsen forventes at kunne
udstikke rammer for det videre arbejde, så
institutionen kan arbejde videre ud fra de
input, der kommer fra bestyrelsen. Vi vil
løbende på bestyrelsesmøder drøfte
strategi, men jeg tænker, at det vil være
den ny bestyrelse fra maj 2018, der
endeligt beslutter strategien

Stephan Hermann rapporten og
regeringens udspil. (Bilag 2 og 3)
I februar kom udspillet fra Stephan Hermanngruppen, og den 10. maj kom udspillet fra
regeringen.
Ifølge regeringens udspil skal der dannes 75
nye institutioner og 25 af disse skal være
moderinstitutioner. De nye institutioner skal
stå for FGU – Den nye forberedende
grunduddannelse.
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Det skal bemærkes, at aldersgruppen i
regeringens udspil var ændret fra 16-30 år til
16-25 år.
Det har hele tiden været forventningen, at et
lovforslag var på trapperne. Der er imidlertid
endnu ikke kommet et lovforslag, og flere
politiske ordførere har meddelt, at et
lovforslag ikke kan forventes på denne side
af sommerferien.
Uddannelsesrådet i Slagelse
Den 13. juni 2017 blev der afholdt møde i
uddannelsesrådet i Slagelse. Der var tre
oplæg til debat. Et af Gert Møller, forstander
Produktionshøjskolen i Korsør, et fra VUC
Vestsjælland Syd, og et fra Slagelse
Kommune.
Der var efterfølgende livlig debat.
I den forbindelse arbejdes der i et EU projekt
med kædeansvar, der kan ligne tankerne i
Stefan Hermann rapporten
Status optag af kursister
Optaget af kursister ser ganske fint ud.
Der er en mindre tilbagegang i forhold til
2016, men det er en tilbagegang, som der er
budgetteret med.
Som altid, må der forventes at ske en del
hen over juli og august måned, og det er
derfor for tidligt, at komme med nogen
endegyldige konklusioner.



Arbejdstilsynet – status
I februar 2017 fik VUC Vestsjælland Syd et
påbud af Arbejdstilsynet på grund af
problemer omkring det psykiske
arbejdsmiljø.
Påbuddet skal afrapporteres til
Arbejdstilsynet senest 1. oktober 2017.
Det er sat en række tiltag i værk for at støtte
op omkring et godt psykisk arbejdsmiljø. Af
tiltag kan nævnes:
1
2
3
4
5
6
7



27/1731

8

Styrkelse af pædagogisk råd
Arrangementer omkring teambuilding
Kurser og oplæg om klasseledelse
Oplæg om sårbare unge
Konflikthåndteringskurser
Handleplaner og Action Cards
Registrering af problemer omkring psykisk
arbejdsmiljø
Fælles studierejse for hele personalet.

Ombygning af lærerværelse m.m.
Ombygningen er i gang og forventes afsluttet
primo oktober 2017.
Også ombygningen er en del af arbejdet
omkring arbejdsmiljøet, idet hele
ledergruppen i Slagelse rykker sammen og

4. Orientering fra
øvrige bestyrelsesmedlemmer

5. Status økonomi.
Orientering
(Bilag 4 – udsendes
senere)
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bliver mere tydelig og tilgængelig for
personalet.
Dette betyder, at der kommer pres på at
afslutte den gamle byggesag.
 Organisation – Projekt med Muusmann
Der foreligger endnu ikke et forslag til ny
organisationsmodel. Vi er meget tæt på en
ny model, som formentlig vil være
organiseret i teams.
Det nye organisationsdiagram vil blive sendt
til bestyrelsen, når det ligger klar, og
formentlig præsenteret for personalet på det
første PR møde i august.
 Proces omkring strategi
Den 27. og 28. september er der
bestyrelsesseminar. Vi forsøger, at finde et
dejligt sted i Sverige.
På seminaret skal vi tage de første skridt til
vores nye strategi.
Susanne Frydenlund: Ringsted følger arbejdet med FGU-en
tæt. Det er et spændende udspil. Vi vil i Ringsted ikke
forhaste os. Den unge skal i centrum for at løse opgaven
bedst muligt i tæt dialog med Produktionsskolen og VUC. Vi
ønsker at diskutere ideerne i KKR, inden vi lægger os fast
på en struktur. Vi ønsker at skabe en institution i Ringsted.
HNM: Næste år eksperimentarium i AVU-klasse i
forlængelse af de nye tanker inden for FGU-en
Ulla Koch: Meget i FGU-en er ikke gennemtænkt endnu.
Der kan stadig nå at ske rigtig meget.
Hanne oplyste, at tallene umiddelbart ser fine ud. Vi er p.t. 4
årselever bagud i forhold til budget.
Det skal bemærkes, at dette resultat er opnået, selvom vi
har fået nye tælledatoer.

6. Orientering og
drøftelse
vedrørende status
for den
forberedende
grunduddannelse
(FGU).
FGU’s betydning
for VUC sektoren
og for VUC
Vestsjælland Syd

Hanne orienterede om den seneste mødeaktivitet i
Slagelse, Ringsted og Sorø Kommune.
I Slagelse har Gert Møller ført an i debat og planlægning.
Gert Møller har kendt til planerne om FGU i lang tid, da han
sad med i udvalget.
Der er nu nedsat en styregruppe omkring udviklingen af
FGU i Slagelse Kommune.
I styregruppen sidder: Gert Møller fra Produktionshøjskolen
i Korsør, Maja Konge fra Produktionsskolen i Slagelse, og
Hanne Michelsen fra VUC Vestsjælland Syd.
I Sorø Kommune er der nedsat et såkaldt Herman-udvalg.
VUC Vestsjælland Syd er repræsenteret i udvalget sammen
med de øvrige uddannelsesinstitutioner i området.
I Ringsted har vi tæt kontakt til Ringsted Produktionsskole,
men der er endnu ikke nedsat noget egentligt udvalg. Der
er imidlertid et tæt samarbejde omkring Garantiskolen, som
kan være en rigtig fornuftig forløber for FGU.
Det er endnu uafklaret, hvilke kommuner der vil indgå i et
samarbejde.
Ulla Koch: Hvor meget mere skal vi arbejde med dette her
punkt?
HNM: Godt for VUC at samarbejde med kommunerne og
godt med en ensartethed i arbejdet. VUC har erfaring med
at arbejde med kommunerne og vi kender til området.
Ulla Koch: Nogle VUC-er er også i spil, alt efter hvordan
kommunerne strukturer sig.
HNM: Også fokus på VEU. Vi vil lade os inspirere af
Nordjylland. Vi starter et samarbejde med Arresten i
Slagelse.
Ulla Koch: Vi kan samarbejde med virksomheder og lægge
undervisningen ud.
Susanne Frydenlund: VUC kan arbejde sammen med
jobcentrenes virksomhedskonsulenter.

7. Plan over
kommende
bestyrelsesmøder
(Bilag 5)

September og november er på plads
Der kører en doodle på marts.
Juni afventer vi.

8. Evt.

Intet
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