Bestyrelsesmøde
Referat
Den 22.juni 2016 kl. 16.00-18.00
Herrestræde 11, 4200 Slagelse
Tilstede

Afbud
Godkendelse af
dagsorden
1 Godkendelse af
referat
2 Opfølgning på
beslutninger fra
sidste
bestyrelsesmøde

Ulla Koch, Michael Kaas-Andersen, Leif Nielsen, Anne
Knudsen, Susanne Frydenlund, Helle Jacobsen, Lene
Mayland, Henning Kjær Pedersen, Jørgen Kay, Johnny
Nielsen, Tove Jakobsen (referent)
Alma Sinanovic, Patricia Rønholm
Godkendt
Godkendt i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 4.april
Ansøgning vedr. HF2 januar optag fremsendt til UVM april
2016, med henholdende svar d. 20.april, idet UVM
henviser til at spørgsmålet om vinteroptag indgår i
gymnasiereformarbejdet.
Selvom der nu er indgået forlig, er der ikke taget stilling til
vinteroptage endnu.
Arbejdet med renovering af ventilationsanlægget, samt
etablering af en foldedør i D fløjen i Ringsted er
påbegyndt.

3

Orientering
Formanden

Nyt fra VUCB:
-

Forstanderen
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Ny gymnasiereform
Publikation om bestyrelsesarbejde
Omstrukturering i ministeriet

Kort gennemgang af gymnasiereformen:
Bestyrelsesforening har arbejdet på at undgå en for kategorisk
hf-reform med begrænsninger på de videregående uddannelser.
Man diskuterer stadig adgangskravene, som vejledningsmæssigt er en udfordring.
Tilmeldingssituationen.
Af nedenstående søjlediagram ses, at vi aktuelt (pr.
7.6.2016) har flere tilmeldinger til AVU end sidste år på
samme tid, mens tilmeldingerne på HF-e er noget under
niveauet på samme tid sidste år.

Stigningen i HF2 fra sidste år til i år kan ikke tillægges
særlig betydning, idet den er begrundet i en ny håndtering i
vejledningen. Vurderingen aktuelt er, at HF2 vil lande på
samme niveau som i 2015.

Vi har i forlængelse af den vigende tilmelding til HF-e
forstærket vores markedsføringsarbejde på området,
ligesom vi har aftalt et orienteringsmøde for UU vejlederne.
NB Ventelistekursister er kursister, der er tilmeldt en forløb, men endnu
ikke har betalt.

Anne Knudesen: en opfordring til at kontakte Jobcentre og
fagbevægelsen
Susanne Frydenlund: VUC kan være mere offensive i at
forklare det effektive i at flytte fra en 3-årig STX til en 2-årig
hf.
Michael Kaas Andersen: Udviklingen i beskæftigelsen giver
færre kursister.
Byggesagen i Slagelse.
Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde har MT Højgaard
fremsendt slutfaktura. Vi opfatter det som forslag til
slutfaktura, idet vi aktuelt (d. 17.juni) sammen vores advokat
forbereder vores modkrav.
Der er få udestående vedr. færdiggørelse, som forventes
afsluttet i sommerferien – eller indgå i den afsluttende
økonomi aftale.
Det er nyligt fremkommet, at det inderste pudslag på
bygningen er for tyndt. Vi ved pt. ikke, hvad det har af
konsekvenser for levetiden.
Reformen på VUC VS
Som udgangspunkt afventer vi en mere præcis udmøntning
af forliget. Vi forventer større klarhed bl.a. om håndtering af
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adgangsbegrænsningen, når forliget omsættes til lov og
bekendtgørelse.
Som noget nyt vil det blive muligt at optage elever direkte
fra 9.klasse. I hvilket omfang det bliver relevant for VUC VS
vil tiden vise. Vi vil bestræbe os på at sikre at alle egnede
kursister vil blive optaget.
Om adgangskravene ved vi aktuelt, at de mange, der ikke
optages direkte fra 9. eller 10.klasse og ikke opfylder de nye
adgangskrav vil blive omfattet af en ny
optagelsesprocedure:
”I stedet kan de optages efter en individuel kompetencevurdering af
deres personlige og faglige forudsætninger for at bestå en hfuddannelse. Der sikres en national standard for den udvidede
optagelsesmulighed, og der indføres standard- og dokumentationskrav
til vurderingen af de faglige og personlige forudsætninger i form af
krav til samtalens indhold og til ansøgerens dokumentation for
erfaringer. ” (Citat fra forligsteksten).
Endelig lægges der op til, at HF2 kan tilpasses lokalt, og at
det bliver muligt at sammensætte forløb, der også giver
adgang til universitetsuddannelser.
Som vi ser det, vil en sådan ”UNI-PAKKE” naturligvis også
blive en del af VUC Vestsjælland Syds tilbud.
Også som en første reaktion vurderer vi, at reformens
fagrække og muligheder for at etablere fagpakker vil kunne
håndteres uden dramatiske personalemæssige
konsekvenser.
Hf-enkelfag er ikke en del af reformen.

Øvrige bestyrelses
Medlemmer

4 Vedtægt – udkast til
revideret vedtægt
vedlagt som bilag 1.
Drøftelse
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AVU er med i en undersøgelse om den sværm af
uddannelsestilbud, der er efter folkeskolen. Man er lidt for
interesseret i AVU. AVU er nu kommunens hamsterhjul. Der
går rygter om, at man overvejer at sende AVU i udbud.
Michael Kaas Andersen er blevet næstformand i Dansk
Erhvervsskoler
Anne Knudsen er blevet formand for Socialdemokraterne i
Slagelse kommune
Bl.a. ændring i standardvedtægterne og det forhold, at en
af de udpegende institutioner har skiftet navn gør en
revision af skolens vedtægt aktuel.
Ulla Koch og forstanderen har udarbejdet det vedlagte
forslag til ny vedtægt.
Vedtægterne sættes til beslutning på septembermødet.
Drøftelse:
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Anne Knudsen: positivt med medlem fra LO
Michael Kaas Andersen: Den ny sammensætning afspejler
fint de områder, der skal være repræsenteret i bestyrelsen
Ny Rektor
Ulla Koch gjorde rede for ansættelsesforløbet og gav en
Beslutning
kort præsentation af den indstillede kandidat samt en
orientering om udvalgets overvejelser.
Alle tilstedeværende bestyrelses medlemmer fik den
indstillede rektors ansøgning samt CV til gennemsyn på
mødet.
Enig bestyrelse har truffet beslutning om at følge
ansættelsesudvalgets indstilling.
Medarbejderne informeres og der udsendes
pressemeddelelse, når alle formaliteter er på plads.
Johnny Nielsen var ikke til stede under mødet.
Handlingsplan frem Den nye rektor får mulighed for møder med viceforstander,
til den ny rektors
økonomi- og adm. chef og forstander i perioden op til d.
tiltræden
31.august
Beslutning
Mulighed for deltagelse i PR møde d. 12.august – evt.
deltagelse i socialt arrangement om eftermiddagen.
Afskedsreception d. 31.august kl. 14.00-16.00
Første arbejdsdag for den nye rektor d. 1.september: Ulla
deltager
Morgenkaffe kl. 9.00 med ledelsen og Ulla
Tove udarbejder forslag til Tour de VUC Vestsjælland Syd
og til introduktionsprogram som endeligt afklares med den
nye rektor samt en kalenderplan.
KommunikationsVedlagt udkast til intern og ekstern kommunikationsplan.
plan
Der opereres med 2 modeller:
Vedlagt bilag 2
a. Der er opnået enighed dvs. at bestyrelsen har
Beslutning
besluttet og der er opnået enighed om
ansættelsesforhold med den foretrukne kandidat d.
22.juni og
b. Der er opnået enighed dvs. bestyrelsen har
besluttet, men forhandlinger vedr.
ansættelsesforhold er endnu ikke på plads

Revideret
mødeplan
Beslutning
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I tilfælde af a. kan medarbejderne orienteres om den
kommende rektor i umiddelbar forlængelse af
bestyrelsesmødet - og VUC’s interessenter næste
formiddag.
I tilfælde af b. vil medarbejderne blive informeret om, at
endelig udmelding afhænger af, at de sidste formaliteter
kommer på plads.
Bestyrelsesmøde d. 8.september kl. 15-17
Tiltrædelsesreception d. 6. oktober kl. 14.00-16.00
Bestyrelsesseminar d. 23.11.16 9.00-21.00 + med
mulighed for overnatning.
Godkendt
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Ændring af
viceforstander titel
Beslutning
Afskedsreception
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Evt.
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Det foreslås, at viceforstanderen i konsekvens af øverste
leders fremtidig titel benævnes vicerektor.
Godkendt
Onsdag d. 31. august kl. 14-16
Jørgen Kay ikke tilstede under dette punkt

