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Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Rasmus Kjær  
Kristiansen, Rene Normann Jensen, Morten Møller Frydensbjerg og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Fraværende med afbud:  
Kirsten Jakobsen (udtræder), Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, og Michala Steen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2019. 

Referatet blev godkendt. 
  
1. Sager til beslutning 

a. Bestyrelsens godkendelse af strategi for VUC Storstrøm 2019-2021. 
Resumé 

 Bestyrelsen forelægges et oplæg til strategi for VUC Storstrøm for 2019-2021. Strategien 
              er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens valg af strategiske temaer og drøftelser på 

strategiseminaret i marts 2019. Der har bådet før, under og efter været en arbejdsproces, hvor både 
ledere, MIO og forskellige medarbejdergruppe har været involveret.  

 
             Strategien er indrammet af tre sammenhængende dele – og er opbygget med en beskrivelse af VUC  
             Storstrøms mission, vision, overordnede strategiske pejlemærker og en strategimodel.  

 
              Indstilling 
              VUC Storstrøms ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender strategien for VUC Storstrøm for 2019- 
              2021. 

 
Beslutning 
Oplægget blev drøftet og godkendt med enkelte rettelser. 
 

b. Godkendelse af regnskab for første kvartal 2019. 
Resumé 
VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse. 
 
Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 31.03.2019 udviser et resultat på kr. 25.634.826 mod et 
budgetteret resultat på kr. 27.495.967 eller kr. 1.861.141 dårligere end forventet for denne periode. 
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Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 751,9 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 824,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -72,2 ÅE eller en ændring på -8,8% i 
forhold til det budgetterede. 
 
Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2.+3. og 
4. kvartal 2018 giver anledning til større justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.490 ÅE eller en nedjustering på -108,7 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet. 
 
Det samlede resultat for 2019 forventes at medføre et overskud på kr. 776.719 
 
Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2019 kr. 49.750.461 mod kr. 44.764.977 ved samme tid 
sidste år. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at: 
• Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 31. marts 2019. 
 
 

c. Godkendelse af ny regnskabsinstruks for VUC Storstrøm. 
Resumé 
En ajourført udgave af regnskabsinstruks for VUC Storstrøm forelægges til bestyrelsens 
godkendelse. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for VUC Storstrøm. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks for VUC Storstrøm. 
 
 

d. Godkendelse af kompetenceudviklingsplan for VUC Storstrøm 2019-2021 
Resumé 
VUC Storstrøms kompetenceplan frem mod 2019 blev godkendt af bestyrelsen på 
bestyrelsesmødet den 8. september 2017. Nu forelægges kompetenceplanen frem mod 2021. 
 
Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm afspejler VUC Storstrøms strategi, og skal således 
bidrage til, at vi kommer i mål med de målsætninger, som bestyrelsen har vedtaget. 
 
Kompetenceudviklingsplanen skal også bidrage til, at den enkelte medarbejder oplever, at der er 
plads til at udvikle sig med kreative og innovative ideer og eksperimenter samtidig med, at der 
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gennem teamarbejdet, læringsfællesskaber og kursist-understøttende aktiviteter foregår 
sidemandsoplæring.  
 
Kompetenceudviklingsplanen omfatter alle medarbejdere på VUC Storstrøm. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen godkender kompetenceudviklingsplanen for 2019-2021. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte kompetenceudviklingsplanen for 2019-2021. 
 
 

e. Godkendelse af lønpolitik for VUC Storstrøm. 
Resumé 
Bestyrelsen præsenteres for den overordnede lønpolitik for VUC Storstrøm.   
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen godkender lønpolitikken for VUC Storstrøm 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte lønpolitikken for VUC Storstrøm. 
 

 
2. Sager til drøftelse 

a. FGU – overdragelse af bygning i Faxe 
Resumé 
I denne sagsfremstilling præsenteres bestyrelsen for FGU-sagen i Faxe. 
Udspaltning i Faxe er endt med, at FGU overtager bygningen, øst-fløjen på 664 m2 og pavilloner 
bliver overtaget af Faxe Kommune. 
 
Overdragelse til FGU forgår efter lov om oprettelse af FGU-institutioner. Overdragelse til Faxe 
Kommune skal iflg. Undervisningsministeriet overdrages til efter en vurderet salgspris for at udgå, 
at salget skal i udbud.  
 
Salget er nu vurderet af 2 erhvervsmæglere og med stor prisforskel. Overdragelsesprisen skal nu 
drøftes med Undervisningsministeriet. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen drøfter og forholder sig til nærværende sag. 
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Beslutning 
Bestyrelsen drøftede de to vurderinger og tilkendegav, at den laveste vurdering formentlig var den 
mest realistiske og ønskede, at ministeriet blev orienteret om bestyrelsens holdning til vurdering-
erne i forbindelse med fremsendelse af sagen.  
 
 

b. MTU – resultat og forhandlinger 
Resumé 
I marts 2019 gennemførte VUC Storstrøm for anden gang Professionel Kapital -  
medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU).  
 
Undersøgelsen er udsendt til 221 medarbejdere og 179 har besvaret svarende til 81%. Primo april 
2019 blev resultaterne præsenteret overfor alle deltagere i undersøgelsen ved et 
opfølgningsseminar, og den 8. april 2019 blev alle VUC Storstrøms arbejdsmiljøgrupper samlet for 
at drøfte resultaterne forude for de lokale drøftelser.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen drøfter medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøftede medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019 og tog orienteringen til 
efterretning. 
 

c. Uddannelsesanalyse, Region Sjælland 2018 
Resumé 
Uddannelsesanalyse for Region Sjælland 2018 forelægges bestyrelsen til drøftelse.  
 
Uddannelsesanalysen er en videreførelse af de fem forhenværende års uddannelsesanalyser. 
Analysen stiller skarpt på centrale dele af uddannelsesområdet i Region Sjælland, samt måler op 
imod de nationale målsætninger. Analysen er inddelt i temaer, og især afsnittet om 
”kompetenceløft på alle niveauer”, overgange i uddannelsessystemet og geografisk mobilitet” samt 
”behov for digitale, tekniske og naturvidenskabelige kompetencer” har interesse for VUC 
Storstrøm. Uddannelsesanalysen understøtter VUC Storstrøms strategi frem mod 2021. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen drøfter Uddannelsesanalysen og tager denne til efterretning 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøftede Uddannelsesanalysen og tog denne til efterretning. 
 

3. Sager til orientering 
a. VEU-indsatsen på VUC Storstrøm 

Resumé 
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Bestyrelsen forelægges en status omkring VEU Indsatsen (VCU Erhverv) på VUC Storstrøm. Der 
gives et overblik over interne såvel som eksterne tiltag, samt et blik for samarbejdsfladerne.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen tager orienteringen om VEU indsatsen (VUC Erhverv) til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

b. Markedsførings- og kommunikationsstrategi 
Resumé 
VUC Storstrøms markedsførings- og kommunikationsstrategi 2019 forelægges for bestyrelsen til 
orientering. 
 
Der er i løbet af vinteren og foråret blevet arbejdet med at styrke markedsførings – og 
kommunikationsindsatsen på VUC Storstrøm. Samtidig er der blevet udarbejdet en markedsførings- 
og kommunikationsstrategi, som har til formål at styrke fortællingen om VUC Storstrøm. 
 
Indstilling    
VUC Storstrøms ledelse indstiller at: 
• Bestyrelsen tager orienteringen om markedsførings- og kommunikationsstrategien til  
            Efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen om markedsførings- og kommunikationsstrategien til         
efterretning. 
 
 

c. Status for optag af kursister til august 2019 
Resumé 
Prognosen for 2. halvår 2019 forelægges bestyrelsen. 
 
Prognosen bygger på kursister der pr. 14. juni 2019 havde tilmeldt sig AVU, hf-enkeltfag eller 2-årig 
hf. Der er i prognosen ikke medtaget FVU, OBU eller GSK, disse er forholdsvis små områder, og 
samtidig vil et udtræk på nuværende tidspunkt ikke på nogen måde danne et retvisende indtryk. 
 
På hjemmesiden er vi forpligtet til at oplyse fremmøde, fravær og skriftligt fravær for den 2-årige 
hf, hvilket dette dokument også redegør for. Fraværstallene fremgår at VUC Storstrøms 
hjemmeside, og er godkendt at Styrelsen for undervisning og kvalitet. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at:  
• Bestyrelsen tager prognosen til efterretning 
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Beslutning 
Bestyrelsen tog prognosen efterretning.  

 
4. Meddelelser 

a. Formand 
Intet 
  

b. Direktør 
Intet 
 

c. Andre 
Intet 

 
 

5. Eventuelt 
Intet. 
   

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

 

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

 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  
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