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Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,  
 

Munkevej 9, Thisted,  
(mødelokalet v/kantinen)  

Onsdag den 7. juni 2017, kl. 15.00-17.00 
 

Tilstede:  
Formand Mogens Nørgård (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ove 
Thejls (OT), Ann Frederiksen (AF), Jan Pedersen (JP), Jens Vognsen (JV), Michael Laursen (ML), Lars 
Lyremark (LL), Rikke Klovborg Søborg (RKS), Casper Vestergaard Christensen (kursistrepræsentant 
Nykøbing) og William Lorck-Schierning (kursistrepræsentant Thisted). Desuden deltog: Rektor Jens Otto 
Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH) og administrationsleder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ). 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden (MN)  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2017 – godkendelse og underskrift (Bilag 1)  
Referatet blev godkendt. 
 

3. Aktivitetsstatus 1. kvartal 2017 samt revideret budget for 2017 pr. 30. april 2017 (Dorte 
Krogsgaard Jensen) (Bilag 2 og 3) 
Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik det reviderede budget for 2017. DKJ gjorde rede for budgettets 
afvigelser i forhold til det oprindelige budget for 2017. I det oprindelige budget var der budgetteret 
med et overskud på 1,2 millioner kroner. Med realiseringen af skolens første fire måneders aktivitet 
er budgettet fastholdt med et overskud på 1,2 millioner kroner og med en aktivitet, som i det 
oprindelige budget, på 550 årskursister. Dog fremhævede DKJ, at på to poster på henholdsvis 
indtægtssiden og udgiftssiden har det været nødvendigt at lave korrektioner. Indtægterne øges med 
kr. 300.000, idet skolen har fået et asyl- og flygtningeundervisningsforløb i hus. Hertil kommer færre 
udgifter til aflønning af administrationspersonale, som hænger sammen med Torben Øvreås 
Poulsens fratrædelse – se pkt. 6. Omvendt tæller på udgiftssiden, at der er ansat en studievejleder 
pr. 1. maj 2017 + forlængelse af årsvikaransættelser pr. 1. august 2017. 
Bestyrelsen tog gennemgangen af det reviderede budget til efterretning.  
 

4. Status på tilmeldinger for skoleåret 2017/2018 (Jens Otto Madsen) (Bilag 4)   
Jens Otto Madsen gennemgik de aktuelle tilmeldingstal, hvor han fastslog, at tilmeldingerne langt 
fra er afsluttede endnu. Med en sammenligning med sidste års søgemønster så ligger skolen på 
nuværende tidspunkt ganske fint, fortalte Jens Otto Madsen. Dog er tilmeldingen til avu-forløb i 
Nykøbing-afdelingen langt bagefter sidste år. I og med skolen først meget sent kan fremsætte et 
kvalificeret bud på antal tilmeldinger, er der store udfordringer i forhold til at få lærerressourcen 
tilpasset. 
Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at ledelsen hele tiden vurderer om antallet af 
lærerårsværk passer til aktiviteten. Hertil kunne Erik Dose Hvid tilføje, at skolen har indregnet en vis 
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fleksibilitet i og med, at en række årsvikarer pt. ikke har fået forlænget deres ansættelser, men først 
forlænges når aktivteten kendes. 
 

5. Regeringens udspil om ny ungdomsuddannelse – Forberedende Grunduddannelse (FGU) – og 
konsekvenserne for VUC-sektoren (Jens Otto Madsen) (Bilag 5). Kort oplæg og herefter drøftelse 
Jens Otto Madsen gjorde kort status, hvor han kunne fortælle, at politikerne overordnet set er 
kommet VUC i møde ift. at sænke aldersgrænsen fra 29 til 25 år, og ift. at vi forventer, at der vil 
blive indsat en form for kattelem for dem under 25 år, fx en ung mor på 22 år, som vil profitere 
bedst af et voksenuddannelsestilbud, eller unge målrettede flygtninge/indvandrere. Men vi så 
gerne, at aldersgrænsen nedbringes til 20 år, da en aldersgrænse på 20 år vil bidrage til at undgå, 
at udkantsområderne bliver udtyndet for uddannelsessteder. 
Mogens Nørgård bemærkede, at siden vi ikke har set et færdigt udspil endnu, kunne noget tyde på, 
at partierne i folketinget måske har fået øjnene op for VUC`s nødvendige tilstedeværelse i 
uddannelsesbilledet. Han kunne hertil fortælle, at han har haft en god dialog med nordjyske 
folketingspolitikere omkring VUC`s rolle. 
I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen, hvilke konsekvenser den Forberedende Grunduddannelse 
(FGU) ville kunne få for Thy-Mors HF & VUC`s selvstændige eksistens. Mogens Nørgård fastslog her, 
at som udgangspunkt skal skolen fastholdes som en selvstændig institution. Fusion eller 
sammenlægning med andre skoler i området eller regionalt er pt ikke en diskussion, som har 
relevans at drøfte i bestyrelsen. Der er mange forhold både lokalt og nationalt, som mangler at blive 
belyst og afklaret i forhold til at kunne tage stilling til, om skolens selvstædige eksistens er truet, 
afsluttede Mogens Nørgård. 
Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen. 
  

6. Økonomi- og administrationschefen har nu forladt os 1. maj. Vi har endnu ikke fundet en brugbar 
løsning. Ledelsen ønsker at fremlægge forskellige muligheder (Jens Otto Madsen) Oplæg, 
drøftelse og beslutning.  
Jens Otto Madsen orienterede her om, at eftersom den politiske proces omkring regeringens udspil 
om ny ungdomsuddannelse – Forberedende Grunduddannelse (FGU) – endnu ikke er afklaret, og 
først bliver det engang i efteråret 2017, har skolens ledelse valgt at aflyse stillingsbesættelsen af en 
økonomi- og administrationschef. I stedet for udbad Jens Otto Madsen bestyrelsens godkendelse af, 
at Torben Øvreås Poulsen tilknyttes skolen som økonomisk konsulent til og med udgangen af 2017. 
Torben Øvreås Poulsens rolle bliver at rådgive Dorte Krogsgaard Jensen i forhold til budget og 
regnskab, og ledelsen i forhold til strategiske beslutninger i forhold til budget og regnskab. Torben 
Øvreås Poulsen ansættes som konsulent og aflønnes på timebasis. 
Bestyrelsen godkendte den midlertidige konstruktion med Torben Øvreås Poulsen. 
 

7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvår 2017 (Mogens Nørgård)   
11. september 2017 kl. 15.00-17.00 – mødet holdes i Klitmøller, Krovej 15 
27. november 2017 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende julefrokost 
 

8. Orientering siden sidst:   
• Psykisk arbejdsmiljø – status (Jens Otto Madsen) 

Jens Otto Madsen berettede om, at der stadig i avu-lærergruppen er udfordringer med det 
psykiske arbejdsmiljø. I august 2017 indledes et procesforløb i avu-lærergruppen, hvor 
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konsulent Annette Højmann Kristensen inddrages. 
 

• Ny gymnasie-/hf-reform (Erik Dose Hvid) 
Erik Dose Hvid orienterede om, at arbejdet med den ny gymnasiereform forløber 
planmæssigt. Det første arbejde, som venter i august 2017, er implementeringen af de nye 
læreplaner i fagene. Herefter kommer afvikling af projektdage. 
 

• Nyt it-kommunikationssystem (Erik Dose Hvid og Jens Otto Madsen) 
Ledelsen har truffet beslutning om, at skolens eksisterende it-kommunikationssystem      
skal erstattes af et nyt og mere tidsvarende system som kan opfylde de behov, skolens 
forskellige afdelinger har. I valget af nyt kommunikationssystem har skolen taget      
udgangspunkt i løsninger, som andre VUC-skoler allerede har implementeret. I processen      
inddrages medarbejdere og ledelsespersoner.  
 

9. Eventuelt 
Her kunne Jens Otto Madsen fortælle, at Lars Lyremark forlader bestyrelsen med udgangen af   
august 2017. Lars Lyremark agter at gå på efterløn pr. 31. august 2017. Rektor takkede Lars 
Lyremark for et engageret arbejde i bestyrelsen. 

 

Referent: Erik Dose Hvid 

 


