
193 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 12. juni 2018 

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Torben Hedelund, Annegrete Juul, Karina Rohrberg Jessen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: 
Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Micki Clive, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm, 
Medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Lotte Olsen 
 
Afbud fra: Emma Martens Jafari, (Annegrete Juul ej med fra kl 17. Deltager fra 16 via Skype) 
 
Sekretær: Ruth Kirkegaard 
Referent: Trine Larsen 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Konstituering af ny bestyrelse (formand og næstformand) – herunder tilbud om kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, Bilag A 
3. Fremlæggelse og drøftelse af 1. Kvartalsregnskab 2018, Bilag B 
4. Aktiviteten på HF & VUC Nordsjælland fremadrettet, set i lyset af den nye FGU. Diskussion og beslutning, Bilag C. 
5. Implementering af den nye FGU, med fokus på den kommende virksomhedsoverdragelse i efteråret 2018, Bilag D  
6. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid, Bilag E  
7. Persondataforordningen, helt kort status, Bilag F 
8. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF 
9. Status på strategien, herunder ny hjemmeside og ny ”filmproduktion”. 
10. Kommende fusion mellem Knord og ESnord (de 2 erhvervsskoler i Nordsjælland) pr januar 2019, Bilag G 
11. Orientering om ansættelse af ny rektor (processen) 
12. Kommende 1. møde i det nye skoleår 
13. Eventuelt  

- Nyeste politisk udmelding om en ny kommende besparelse på vores fjernundervisning, Bilag H 
- Opsigelse i ledergruppen, Robert skal være Uddannelseschef i Århus 1/8 
- Befordring for bestyrelsesmedlemmer 
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Ad 1.   
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Konstituering af ny bestyrelse (+ Bilag A) 
 

Ad 2. 
Bestyrelsen konstituerede: 
Bolette Christensen i rollen som formand (forsat) 
Dorthe Heidi som ny næstformand 
 
Ønske om deltagelse i kursus for nye medlemmer (se bilag) - 
meldes ind til Ruth inden sommer.  
 

3. Fremlæggelse og drøftelse af 1. Kvartalsregnskab 2018, Bilag B 
Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2018 udviser et overskud på kr. 993.482 
og en egenkapital på kr. 69.142.063. 
 
Omsætningen svarer til 25,33 % af budgettet.  
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 
kvartalsregnskabet. 
 
Overskuddet på tkr. 993 er bedre end forventet, og skyldes primært 
at aktiviteten på HF2 udløser større bidrag i foråret end om 
efteråret. Således forventes det forsat, at budgettet for året kan 
indfries.  
 
Bestyrelsen noterede sig gennemgangen. 
 
Slides uploades til admincontrol sammen med referatet. 
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4. Aktiviteten på HF & VUC Nordsjælland fremadrettet 

- set i lyset af den nye FGU, Bilag C 

Ad 4. 
Bestyrelsen drøftede intensivt og længe scenarierne i bilag C i 
lyset af de økonomiske, politiske og pædagogiske konsekvenser 
som er afstedkommet pga. fremkomsten af FGU’en. På den 
baggrund blev det besluttet, at nedlægge afdelingerne i 
Frederikssund og Frederiksværk pr. august 2019.  
 
Det er fra bestyrelsens side vigtigt, at der hurtigst muligt 
udarbejdes en klar kommunikation og implementeringsplan i 
forhold til de berørte medarbejdere.  
 
Rektor Ruth Kirkegaard vil hurtigst muligt drøfte udmeldingen af 
beslutningen med de 3 tillidsrepræsentanter og ledelsen.  
 
Torben Hedelund stemte ikke for ovenstående beslutning. 
 
Uddannelseschef Dea Munch og souschef Trine Larsen deltog i 
drøftelsen af dette punkt.  
 

5. Implementering af den nye FGU, med fokus på den kommende 
virksomhedsoverdragelse i efteråret 2018, Bilag D 

Punktet blev ikke drøftet. Der henvises til bilagene. 

6. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid, Bilag E  
 

Ad 6.  
Efter en midlertidig stand-by pga. værnsreglerne vedr. offentligt 
byggeri forventes byggeprocessen genoptaget snarest muligt 
efter nu at have fået positivt tilsagn fra STUK. Tidsplanen skal 
som følge af forsinkelsen revideres sammen med vores 
byggejurist fra Molt-Wengel og byggeherrerådgiver Sweco. 
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På næste bestyrelsesmøde ønskes en grundig status på 
byggeprocessen.  

7. Persondataforordningen, helt kort status, Bilag F 
 

Ad 7. 
Skolen har taget hånd om de nye regler. 
Thomas Larsen fortalte, at vi næsten er igennem de ca. 55 
databehandleraftaler på institutionens område samt 150 
arbejdsprocesser. Som en del af vores samarbejde med ITCFYN 
ansættes en jurist som DPO, til at hjælpe skolerne med arbejdet. 
Lokalt har alle medarbejdere modtaget skriftligt og mundtligt 
information om deres opgaver og forpligtelser bagud- og 
fremadrettet 
 

8. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF 
 

Ad 8. 
Økonomichef Thomas Larsen fremviste de helt friske 
tilmeldingstal på de store uddannelser og afdelinger. Der er tale 
om fremgang på AVU området og status quo på HF Området. Vi 
kan ikke konkludere om årsagerne på nuværende tidspunkt.  

9. Status på strategien, herunder ny hjemmeside og ny 
”filmproduktion”. 

Ad. 9 
Der er indgået aftale med firmaet CompanYoung om at lave ny 
hjemmeside herunder visuel identitet for HF & VUC 
Nordsjælland. Dette sker i henhold til strategien og på baggrund 
af en netop gennemført undersøgelse af skolens målgrupper, 
som skal styrke og målrette arbejdet fremover. I samme 
forbindelse produceres en stribe små film.  
 
Ny rektor skal sammen med bestyrelsen opdateres på strategien 
ved et af de kommende møder. 
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10. Kommende fusion mellem Knord og Esnord 01.01.19, Bilag G 
 

Ad. 10 
Bestyrelsen blev orienteret om den kommende fusion af de to 
store erhvervsskoler i HF & VUC Nordsjællands dækningsområde. 
Umiddelbart forventes fusionen ikke at få betydning for HF & 
VUC Nordsjællands virke, men konsekvenserne på sigt vil 
naturligvis blive fulgt tæt især med fokus på forsatte gode 
samarbejdsrelationer og konkurrencen. 
 

11. Orientering om ansættelse af ny rektor (processen) 
 

Ad. 11 
Formand Bolette Christensen orienterede om processen. Der er 
nedsat et indstillingsudvalg, som den 20 og 25 juni skal deltage 
ved samtalerne, som afholdes af Mericuri Urval. 13.06 udvælges 
kandidater til 1. samtale. Der har i alt været 30 ansøgere. Den 
endelige bestyrelsesbeslutning om ansættelse af nye rektor 
forventes at ske på et ekstraordinært bestyrelsesmøde (Skype) 
ultimo uge 26. Findes den rigtige kandidat ikke i først omgang, 
køres en ny proces og opgaverne i institutionen fordeles i 
ledelsen imens.  
  

12. Kommende 1. møde i det nye skoleår 
 

Ad. 12 
1 møde efter sommer finder sted primo september. Der 
udsendes en doodle til angivelse af dato. 

13. Eventuelt (herunder Bilag H) Ad. 13 
▪ Ny politisk udmelding om kommende besparelser på vores 

fjernundervisning betyder lavere taxametre og loft for 
markedsføringsudgifter i omegn af ca. 500.000 for VUCNS 

▪ Afdelingsleder og uddannelseschef i Helsingør Robert 
McCluskey stopper. Robert skal være Uddannelseschef i 
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Århus 1/8 
▪ Befordring for bestyrelsesmedlemmer: I forbindelse med 

hvert bestyrelsesmøde udfyldes en blanket vedr. 
individuel befordring. Blanketten findes i Admincontrol. 
Blanketten afleveres i forbindelse med et møde eller 
mailes efterfølgende til Thomas Larsen: tla@vucns.dk. 
Bestyrelsesmedlemmer får refusion af kørsel til høj takst.  
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 _________________________________                   _________________________________ 

Bolette Christensen  Niels Holm 

 

 

  

 _________________________________  ________________________________  

Torben Hedelund  Annegrete Juul   

 

 

    

 _________________________________  ________________________________  

Liselotte Olsen  Karina Rohrberg Jessen 

 

 

 

 _________________________________  ________________________________  

Emma Martens Jafari                           Dorthe Heide 

 

 

   

__________________________________                        __________________________________ 

Micki Clive                                                                         Ruth Kirkegaard - sekretær for bestyrelsen 

 

 

 


