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Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Morten Møller Frydensbjerg, Michael Bang, Rene Normann Jensen, Rasmus Kjær 
Kristiansen og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Fraværende med afbud:  
Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen og Michala Steen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2020 

Referatet blev godkendt. 
 

1. Status på FGU arbejdet ved direktør Katrine Hejlskov med efterfølgende spørgsmål og drøftelse 
Udskudt til næste møde. 
 

2. Sager til beslutning 
Der var ingen sager til beslutning. 

 
3. Sager til drøftelse 

a. Region Sjællands uddannelsesanalyse 
Udskudt til næste møde. 

 
 
4. Sager til orientering 

a. Ansøgning fra HF og VUC Roskilde om 2 – årig stx – høringssvar samt afgørelse fra ministeriet 
Udskudt til næste møde. 
 
 

b. Åbningsbalance og frasalg af ejendom efter udspaltning til FGU 
 
Resumé 
I denne sag orienteres bestyrelsen om endelig godkendelse af åbningsbalance og bortsalg af 
pavilloner som er en del af ejendommen hvor Faxe afdelingen er beliggende. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
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• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

c. Leasing af tjenestebiler 
 
Resumé 
Med henblik på at eliminere den økonomiske risiko - særligt i forbindelse med personskade - ved 
brug af VUC Storstrøms tjenestebiler omlægges anskaffelsen af tjenestebiler fra eje til leasing. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

d. Kompetenceplan for 2020-2021 
 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen præsenteret for kompetenceplan 2020-2021 på VUC Storstrøm, hvori 
organisering samt tiltag belyses. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

e. FN´s Verdensmål 
 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om det strategiske arbejde med FN´s Verdensmål på VUC 
Storstrøm. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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f. Status for VUC Erhverv 
 
Resumé 
Bestyrelsen blev i denne sag orienteret omkring VUC Erhverv på VUC Storstrøm samt VUC Erhverv 
Sjælland. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

g. Status for pop-up uddannelse 
 
Resumé 
Bestyrelsen fik i denne sag en kort præsentation af konceptet for pop-up uddannelse. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

h. Tematisk tilsyn med lærerkompetencer 
 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om Børne – og Undervisningsministeriets henvendelse af 2. 
juni 2020 omkring tematisk tilsyn med lærerkompetencer, hvori ministeriet anmoder om en 
redegørelse for manglende pædagogikum hos et antal undervisere der underviser på hf. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

i. Status for optag af kursister til august 2020 
 
Resumé 
I denne sag forelægges prognosen for 2. halvår 2020. Overordnet gælder det, at optagebilledet er 
behæftet med større usikkerhed i år grundet COVID19. 
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Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager prognosen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog prognosen til efterretning. 
 
 

j. Kantinen i Næstved 
 
Resumé 
I forbindelse med ophør af forpagtningsaftalen med nuværende forpagter af kantinen i Næstved 
ved udgangen af dette skoleår ønsker VUC Storstrøms ledelse en ny model hvor driften varetages 
som led i et lokalt uddannelsessamarbejde med ZBC i Næstved. Bestyrelsen blev præsenteret for det 
kommende uddannelsessamarbejde omkring kantinedriften i Næstved. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

k. Eftersyn af institutionsudvikling på undervisningsområdet 
 

Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

l. Regnskab for 1. kvartal 2020 
 
Resumé 
I denne sag blev VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2020 forelagt bestyrelsen til orientering. 
 
Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 31.03.2020 udviser et resultat på 18.197.110 kr. mod et 
budgetteret resultat på 20.310.349 kr. eller 2.113.239 kr. dårligere end forventet for denne periode. 
 
Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 599,1 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 684,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -85,1 ÅE eller en ændring på -12,4% i 
forhold til det budgetterede. 
 
Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 
2., 3. og 4. kvartal 2020 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelses-
aktivitet.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.414,5 ÅE eller en nedjustering på -60,3 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet. 
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På samme måde som med det forventede kursistoptag kan blive berørt af corona-situationen er der 
tilsvarende sammenhæng i forhold til den økonomiske prognose. Det samlede resultat for 2020 er 
imidlertid opretholdt med en forventning om et overskud på 536.758 kr. 
 
Bestyrelsesformanden tilkendegav, at der ville være opbakning fra bestyrelsen, såfremt situationen 
måtte medføre, at resultatet med udgangen af året eventuelt vil blive negativt. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

 
5. Meddelelser 

a. Formand 
Per Skovgaard Andersen oplyste, at der har været afholdt generalforsamling i 
bestyrelsesforeningen. 

  
b. Direktør 

Martin Lasse Sieben orienterede om, at udviklingschef Kristian Madsen gik på efterløn. Der 
afholdes reception den 27. august 2020. 

 
c. Andre 

Intet 
 
 

6. Eventuelt 
Intet 

 
   

Bestyrelse: 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach Simon Hansen 
 (Formand)  (Næstformand) 

 

________________________ _________________________ _______________________ 
Jens Gredal Hanne Dollerup Michael Bang 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Jan Hendeliowitz Rene Normann Jensen Rasmus Kjær Kristiansen 
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_________________________        _________________________  
Michala Steen        Morten Møller Frydensbjerg 

 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


