
Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,  
 

Munkevej 9, Thisted,  
(mødelokalet v/kantinen)  

Mandag den 11. september 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), og Michael Laursen (ML), Lars Lyremark (LL), Oliver Søe 
Larsen kursistrepræsentant, Thisted. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose 
Hvid (EH), administrationsleder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ) 
 
Afbud: 
Rikke Klovborg Søborg (RKS), Jens Vognsen (JV), Maja Hansen kursistrepræsentant, Nykøbing 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden (MN)  
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt under meddelelser – Iværksætteri og 
Jobskabelse. 
 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2017 – godkendelse og underskrift (Bilag 1)  
Referatet blev godkendt. 
 

3. Regnskab for 1. halvår 2017 samt revideret budget for året 2017 – herunder status på 
aktivitetsniveauet for 1. halvår 2017 og tilmeldingerne til det netop startede skoleår. Orientering 
– drøftelse og godkendelse (Dorte Krogsgaard Jensen) (Bilag 2) 
Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik budgettet for 2017. Med realiseringen af skolens første seks 
måneders aktivitet udviser skolen et halvårsresultat på kr. 1,1 millioner. Herefter gjorde Jens Otto 
Madsen rede for forventningerne til andet halvår af 2017. Et revideret budget blev på mødet omdelt 
til bestyrelsen (Bilag 3). I det oprindelige budget for 2017 var der budgetteret med et overskud på 
kr. 1,06 millioner og en aktivitet på 550 årselever. Det reviderede budget for 2017 ændres til 530 
årselever og et underskud på kr. 1,24 mio. Jens Otto gjorde rede for det reviderede budgets 
afvigelser i forhold til det oprindelige budget for 2017 med en forklaring om, at de statistiske data, 
som administrationen anvender i forhold til beregning af antal årselever udviser store forskelle i 
forhold til det datagrundlag aktivitetsberegning af årselever til ministeriet hviler på. En situation 
som skolen aldrig før har kunnet konstatere. Det statistiske data, som bruges til beregning af antal 
årselever, viser, at augustoptaget 2017 ligger over augustoptaget 2016 – se Bilag 3, men 
indberetningsdata viser en langt mindre aktivitet. Dog er man kommet så langt i 
udredningsarbejdet med data, at for hf-afdelingens vedkommende har der været fremgang i antal 
årselever sammenlignet med 2016.  
En samlet bestyrelse udtrykte alvorlig bekymring over denne manglende datasikkerhed. Mogens 
Nørgård udtrykte kritik, idet beskæftigelsen altid skal tilpasses den aktivitet som skolen har, og som 
situationen er nu, er der usikkerhed om aktiviteten.  
Jens Otto Madsen sætter et arbejde i gang i administrationen, som skal fremskaffe datasikkerhed 
for aktiviteten. Dette arbejde skal være afsluttet den 29. september. Ledelsen orienterer 



formandskabet om resultatet den 30. september 2017. En samlet bestyrelse godkendte det 
reviderede budget for 2017 med de anførte kritiske bemærkninger.  
 

4. Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2016/2017. Orientering (Mogens Nørgård) 
Mogens Nørgård orienterede om rektors resultatkontrakt for 2016/17, hvor udmøntningen blev på 
93%. Den samlede resultatkontrakt kan som altid ses på skolens hjemmeside. Punktet blev taget til 
efterretning af bestyrelsen. 
 

5. Orientering siden sidst: 
• Forberedende Grunduddannelse (FGU) – orientering og drøftelse (Jens Otto Madsen) 
Det har efterhånden længe lydt, at forhandlingerne om FGU var på vej ind i den sidste fase. Det er vi 
mange der håber på. For det har været et langt og opslidende forløb, og der er mange, der 
efterhånden har brug for en afklaring af situationen, kunne Jens Otto Madsen berette. Jeg 
fornemmer, at der har bredt sig en forståelig frustration over, at oprettelsen af den nye FGU 
tilsyneladende bliver indført uden at skele til, at der allerede i de eksisterende tilbud er gode 
muligheder for at løse opgaven. Danske HF & VUC og vi lokalt har problematiseret dette over for 
partierne og relevante politikere lige siden Hermann-ekspertudvalget kom med deres anbefalinger i 
begyndelsen af året. Men endnu er der ikke noget resultat. Hvornår det kommer vides endnu ikke – 
desværre, konstaterede Jens Otto Madsen. 
 
• Beskæftigelsen på skolen (Jens Otto Madsen) 
Jens Otto Madsen orienterede om, at en opgørelse over antal lærerårsværk for august 2017 udviste 
et større antal end i foråret 2017. En del af forklaringen herpå er et rimeligt stort antal 
barselsvikarer på både avu og hf. Hertil kommer, at den øgede aktivitet på hf har krævet nye 
ansættelser. 
 
• Anderledes Skoledag (Jens Otto Madsen)  
Torsdag den 21. september er den almindelige undervisning aflyst – vi holder i stedet for Anderledes 
Skoledag i Thisted for alle skolens kursister og lærere. Temaet er "Vand & Land" med 17 forskellige 
og alsidige aktiviteter, så alle kan være med, fortalte Jens Otto Madsen. 
 
• Uddannelsesmesser i Nykøbing og Thisted (Erik Dose Hvid) 
Igen i år arrangeres der uddannelsesmesser i Nykøbing og Thisted, hvor grundskoleelever og deres   
forældre kan få information om ungdomsuddannelserne. I Thisted afvikles messen den 6. november 
i Thyhallen og på Mors den 16. november på Dueholmskolen. Sidstnævnte er en kombineret 
uddannelses- og erhvervsmesse. 
 
• Implementering af nyt it-system (Erik Dose Hvid) 
I valget af nyt kommunikationssystem har skolen taget udgangspunkt i løsninger, som andre VUC-  
skoler allerede har implementeret. Valget er faldet på Office365 SharePoint. InLogic, IT-firmaet, som 
skal forestå implementeringen, vil skulle bruge tre måneder på dette arbejde. Februar 2018 vil 
Office 365 SharePoint være implementeret, således de forskellige personalegrupper efterfølgende 
frem mod juni 2018 kan gå i gang med afprøvning af systemet. Fra august 2018 fungerer systemet   
fuldtud for alle personalegrupper og kursist/elevgrupper. I processen inddrages medarbejdere og    
Erik Dose Hvid fra ledelsen.  
 



• Iværksætteri & Jobskabelse (Erik Dose Hvid) 
Thy-Mors HF & VUC er kommet med i et nyt stort EU-Socialfondsprojekt til 20 mio. kr. inklusiv 
selvfinansiering – Iværksætteri & Jobskabelse. Projektet varer 3 år. 
 

6. Eventuelt 
Gunhild Olesen Møller spurgte ind til HF-Cold Hawaii, om der efter udvidelsen af værelses-
kapaciteten er kommet det ønskede antal elever. Her kunne Erik Dose Hvid fortælle, at det ny optag 
har været på 16 elever. Vi havde selvfølgelig håbet på flere, men vi må også konstatere, at det tager 
tid at opbygge en ny uddannelse, som skal rekruttere elever fra hele landet. Vi er blevet mere 
målrettet i vores markedsføring af uddannelsen, og har efterhånden et godt samarbejde med en 
række efterskoler. Så vi ser klart positivt på uddannelsens gennemslagskraft og fremtid, afsluttede 
Erik Dose Hvid. 
 
                                                                                                                                       Referent: Erik Dose Hvid 
 

 

 


