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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 05. december 2016 

 
Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, 
kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Laura Van Hauen, 
medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm  
 
Afbud fra: Christian Holm Donatzky, Klaus Markussen 
Sekretær: Ruth Kirkegaard 
Referent: Trine Larsen 
 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning på VUCNS’s strategi (kommunikation og nye tilbud), Bilag A 
3. Kvartalsregnskab, Bilag B 
4. Budget 2016, Bilag C  
5. Bygninger til Helsingørafdelingen, Bilag D  
6. Nyt om HF, Bilag E  
7. Kort nyt, Bilag F 
8. Evt.  
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 
Ad 1.   
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Opfølgning på VUCNS’s strategi (kommunikation og nye tilbud) 
(Bilag A) 
Bilag A viser en markedsanalyse fra firmaet ”CompanYoung” som 
har haft til formål at afdække, hvorvidt de unge i Nordsjælland 
har kendskab til HF & VUC Nordsjælland. Der er således foretaget 
en image- og en kendskabsanalyse som på baggrund af 236 
respondenter viser, at VUCNS er et uddannelsessted, som kunne 
have fordel af et bedre kendskab blandt den yngre målgruppe. 
Der knytter sig i nogen grad negative antagelser til især VUC-
delen af navnet. Det anbefales derfor, at have fokus på, at få 
kommunikeret de positive oplevelser blandt nuværende og 
tidligere kursister tillige med stedets mangfoldighed. I den 
forbindelse er markedsføring via de sociale medier og videoer 
med fokus på indhold nogle af anbefalingerne.  

Ad 2.  
Bestyrelsen fandt gennemgangen interessant, og bifalder det 
øgede fokus på markedsføring og brugen af de sociale medier til 
at øge kendskabet. 
 
Bestyrelsen anerkendte det flotte arbejde i Frederikssund, hvor 
HF tilbuddet og samarbejdet med den lokale erhvervsskole har 
betydet vækst. Bestyrelsen giver sin fulde opbakning til det 
forsatte arbejde med at give diagnose kursister bedre 
muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, og 
håber, at ansøgningen om et nyt 3-årigt HFenkeltfagsforløb ”HF-
IN”, snart kommer i hus, så visiteringen kan begynde. 
 
Carsten Bjerg Nielsen (studievejleder, underviser, inspektor 
Fr.Sund) deltog i mødet under dette punkt 
 
Slides anvendt under dette punkt vil blive uploadet til 
admincontrol.  
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3. Fremlæggelse og drøftelse af 3. kvartalsregnskab 2016  
(Bilag B) 

Årets sidste kvartalsregnskab for 2016 udviser et overskud på kr. 
5.693.658 og en egenkapital på kr. 63.762.768. 
 
Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter 

 Ledelsens kommentarer  

 Nøgletal - årselever  

 Nøgletal – timer og effektivitet  

 Artsregnskab  

 Artsregnskab med analysetal  

 Resultatopgørelse  

 Balance  

 Pengestrømsopgørelse  

 Noter  

Ad 3.   
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 3. 
kvartalsregnskab. 
 
Overskuddet på tkr. 5.694 er markant bedre end forventet, og 
resultatet viser med alt tydelighed, hvor følsom og afgørende vores 
aktivitet er for budgettet. AVU aktiviteten ligger forsat på et 
historisk højt niveau, da virkningerne af EUD reformen forsætter. 
HFe i Hillerød har oplevet et lille fald, mens Helsingør er status quo.  
Den 2 årige HF er faldet med 24 årselever i forhold til 3 kvartal  
2015, mens HFe i Frederikssund nu tæller 30 årselever. Samlet set 
forventer vi at komme til at tælle 1250 årselever i 2016. 
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og støtter ledelsens 
arbejde med at fremskyde investeringer og 
vedligeholdelsesopgaver, men understregede samtidig vigtigheden 
af forsat at arbejde med at få medarbejderne til at forstå de 
økonomiske sammenhænge og disponeringer. 

 
4. Budget 2017 (Bilag C) 

Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter 

 Ledelsens budgetberetning  

 Budgetforudsætninger  

 Budgettets følsomhed   

 Nøgletal  

 Artsbudget  

 Artsbudget med analysetal   

 Resultatopgørelse  

 Noter  
 
       Budgettet er udarbejdet p. b. a. prognoser over       

 
 Ad 4. 
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik budgettet, som bærer 
tydeligt præg af besparelserne på hele VUC området samt 
budgetlægning på et tidspunkt, hvor mange nye forhold er på 
spil bl.a. den nye HF-reform, faldende årgange mm. Derfor 
budgetteres lidt konservativt med 1172 årselever i 2017 mod 
1250 i 2016. Budgettet er ekstremt følsomt mht. aktiviteten. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet som fremlagt, og betoner 
vigtigheden af forsat at have fokus på vækst og nye tilbud. 
Bestyrelsen vil forsat følger udviklingen tæt – formanden 
understregede bestyrelsens ansvar i denne forbindelse. 
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 Aktivitet med et forudsat fald på 6 %, hvilket blandt andet 
skyldes nye tælleprincipper på AVU 

 Løn med et fald på 2,44 %, hvilket primært skyldes, at vi i 2016 
har skulle afholde løn til opsagte medarbejdere i 
opsigelsesperioden. 

 Driftsomkostninger er uændret i forhold til budget 2016  
 
Der budgetteres med et overskud på kr. 784.892. 

 
 
Slides uploades til admincontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Bygninger til Helsingør afdelingen (Bilag D) 
Bilag D er et økonomisk notat som ligger til grund for den beslutning 
bestyrelsen skal tage mht. de fremtidige rammer for en ny skole i 
Helsingør. Notater forholder sig til omkostningerne ved henholdsvis 
eje- og leje, samt prognoser for udviklingen på indtægtssiden i form 
af taxametre og befolkningsgrundlaget i vores målgruppe såvel som 
arbejdsløshedsstatistik. 
På baggrund af ovenstående anbefales det, at bestyrelsen 
bemyndiger ledelsen til at arbejde videre med 
projektet og godkender en økonomisk ramme for et nyt byggeri på 
kr. 78,6 mio. 
Anbefalingen er baseret på følgende betragtninger: 
 en ny bygning beliggende centralt i Helsingør vil kunne tiltrække 

og fastholde flere kursister 
 at beliggenheden samt bygningens udformning vil styrke 

studiemiljøet til glæde for både kursister og 

 
Ad 5.  
 
Thomas Larsen gennemgik de budgetmæssige forudsætninger, 
som bl.a. hviler på et fald i aktiviteten på 1 % pr. år. 
 
Bestyrelsen valgte samstemmende, at bemyndige rektor til at 
arbejde videre med projektet inden for en økonomisk ramme af 
78,6 mio. kroner.  
 
De to fraværende bestyrelsesmedlemmer Klaus Markussen og 
Christian Holm Donatzky har tilsluttet sig anbefaling pr. sms og 
mail. 
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              medarbejdere.  
 De meromkostninger som er forbundet med at bygge centralt                    

er en god investering i skolens fremtid. 
 Det vil kun være i et meget begrænset antal år at lejescenariets 

driftsomkostninger vil være lavest. På sigt vil 
 det være billigst selv at bygge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Nyt om HF  (Bilag E) 

Bilag E viser at HF & VUC Nordsjælland sammen med Frederiksborg 
Gymnasium har lavet en fælles udtales til Region Hovedstaden, som 
en indsigelse mod, at Gribskov Gymnasium har ansøgt om lov til at 
udbyde 2. årigt HF. Argumenterne er som følger: 
 
A. Der er rigelig med HF-kapacitet i området, desuden stiger HF-kapaciteten 
allerede i skoleåret 2017/2018 på de eksisterende udbud i Nordsjælland med 
42 %. 
B. Der er meget gode togbindelser fra Gribskov til Hillerød, derfor er der ikke 
behov for HF i Gribskov. 

 
Ad 6.  
 
Bestyrelsen lyttede til gennemgangen af det nye vedr. reformen 
af det 2 årige HF, og er spændt på at følge med i, hvordan den 
tages imod af kommende kursister, og hvordan 
implementeringen vil forløbe. Særlig spændende bliver 
søgningen til ”Uni-linjen”. 
 
Bestyrelsen tog udtalelsen i Bilag D til efterretning, og vil følge 
med i, hvorvidt Region tager indsigelsen med i deres afgørelse. 



158 

 

C. Hvis HF udbydes i Gribskov, vil både HF & VUC Nordsjælland og 
Frederiksborg Gymnasium og HF miste elever. 
D. I øjeblikket har alle HF skoler i Nordsjælland kun 1-2 HF klasser pr årgang på 
skolen (undtagen HF & VUC Nordsjælland), det skaber ikke et attraktivt HF 
miljø. Hvis flere skoler får lov at udbyde HF (Gribskov) forstærkes den tendens. 
E. Den nye HF reform er bygget op omkring Fagpakker, der tilskynder en 
kvantitet på gerne mindst 3 HF klasser, for at kunne leve op til intentionerne at 
kunne udbyde forskellige fagpakker – ellers får HF eleverne reelt ikke nogle 
fagpakker at vælge mellem. 

 
 

  
7. Kort nyt (Bilag F) 

Bilag F viser rektors nyhedsbrev for november, som udsendes VUCNS 
Intra. 

 
Ad 7. 
Ruth orienterede om presse og arbejdet med at få artikler i 
aviserne. Lige nu især fokus på VUC Erhverv og 
ordblindeundervisning. 
 
Ruth og Bolette berettede under punktet fra deres 
bestyrelsesseminar – bl.a. at vores sektor forsat er relativ 
ukendt. Materiale er blevet rundsendt.  
 
Bestyrelsen lyttede interesseret til gennemgangen 
 

 
8. Eventuelt 

 
Ad 8.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 _________________________________                   _________________________________ 

Bolette Christensen  Niels Holm 

 

 

  

 _________________________________  ________________________________  

Christian Holm Donatzky  Lisbeth Harsvik   

 

 

    

 _________________________________  ________________________________  

Liselotte Olsen  Klaus Markussen 

 

 

 

 _________________________________  ________________________________  

Emma Martens Jafari                           Dorthe Heide 

 

 

   

__________________________________ 

Laura Van Hauen 

 

 

 

___________________________________                      

Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen   


