
 

 
 

    

     

 

   

 

 

 

 

   

 

 

     

    

 

 

    

 

   

 

 

    

 

 

  

  

  

 

 

     

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Hedegårdsvej 

59, 7755 Bedsted, torsdag den 10. juni 2021, kl. 15.00-17.00 

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Dora Legaard, Jan Pedersen, Lotte 

Hald Grubbe, Irene Christensen. Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, Souschef Annette 

Horsholt, Økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen. 

Afbud: Tage Odgaard Nielsen, Henrik Gregersen, Zenia Catterall Neess, 

kursistrepræsentant, Nykøbing-afdelingen, Melissa Skoust Campara. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2021 – Godkendelse og underskrift ved 

Mogens Nørgård (Bilag 1) 

Referatet blev godkendt 

3. Rundvisning på Svankjær ved projektleder på HF-Imagine, Carsten Emil 

Feldtmann. 

Bestyrelsesmødet indledtes med en rundvisning på Svankjær af Carsten Emil 

Feldtmann. 

4. Budgetopfølgning og aktivitetsstatus – Orientering og drøftelse (Erik Dose Hvid 

og Dorte Krogsgaard) 

Erik Dose Hvid gjorde rede for skolens aktivitet i forhold til budget 2021. Ved 

afslutningen på 1.  kvartal udviste aktiviteten en negativ afvigelse på 15 årselever. 

Her mod slutninngen af 2. kvartal ligger aktiviteten 10 årselever under det 

budgetterede for 2. kvartal.  I forhold til det samlede budget for 2021 på 376 

årselever ser ledelsen ingen grund til at lave justeringer, før august-optaget er 

kendt. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 

5. Medarbejdertrivselsundersøgelse – Orientering og drøftelse (Erik Dose Hvid) 

(Bilag 2) 

Erik Dose Hvid orienterede om den netop afviklede 

medarbejdertrivselsundersøgelse. I skolens SU-udvalg har man lagt en strategi 

for, hvordan man vil arbejde med indsatsområder i 

medarbejdertrivselsundersøgelsen. 

6. Status på ny pulje fra Undervisningsministeriet vedr. ”Pulje til økonomisk 

udfordrede VUC-afdelinger” 
Ledelsen er i gang med at udarbejde en ansøgning med henblik på at få et tilskud 

til tilpasning af driften på Nykøbing-afdelingen. I sidste budgetår modtog skolen 

kr. 310.000 i tilskud fra denne pulje til Nykøbing-afdelingen. Der er 

ansøgningsfrist den 18. juni 2021. 
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7. Rygepolitik på skolens afdelinger – Drøftelse af den eksisterende rygepolitik 

(model 2 i bilag 3) (Erik Dose Hvid) 

Et politisk flertal i Folketinget har besluttet, at der pr. 31. juli 2021 skal indføres 

røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser. VUC-skoler er ikke omfattet af denne 

lovgivning. Skolen arbejder alligevel på, fra skoleåret 2022/23, at blive en røgfri 

skole. 

8. Orientering siden sidst (Erik Dose Hvid) 

a. Undervisning og afslutning på skoleåret med corona 

AVU-afslutningen afvikles uden eksaminer. Afslutning på HF afvikles med 

eksaminer dog ikke i alle afsluttende fag. 

b. Status på ansøgninger ved regionens uddannelsespulje 

Skolen har fået godkendt en ansøgning ved regionens uddannelsespulje. 

Vi har fået projektmidler kr. 800.000 til undervisningsaktiviteter, som skal 

fremme overgange til videre uddannelse. Projektet er målrettet kursister 

på AVU. Derudover deltager skolen også i et projekt sammen med HF & 

VUC Nord omkring OBU og FVU ”KompetenceBoost NORD”. Midlerne til 

dette projekt kommer fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 

(STAR). Projektet er støttet med kr. 500.000. Kunne Erik Dose Hvid 

fortælle. 

9. Eventuelt 

Bestyrelsesmøder i efteråret: 30.09.21 kl. 15.00 

16.12.21 kl. 15.00 med efterfølgende julefrokost 

Referent Erik Dose Hvid 

Med venlig hilsen 

Thy-Mors HF & VUC 

Mogens Nørgård Erik Dose Hvid 

bestyrelsesformand  rektor 

Mobil: 40 37 95 49 Mobil: 23 60 65 30 

E-mail: mogens.norgaard@rn.dk Eh@vuctm.dk 
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