
  Bilag 1 

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, 
(mødelokalet v/kantinen) onsdag den 6. juni 2018, kl. 15.00-17.00 

 

Tilstede: Formand Mogens Nørgård (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen 
(HG), Ove Thejls (OT), Ann Frederiksen (AF), Irene Christensen (IC) og Lotte Grubbe (LOG). Desuden deltog: 
Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), administrationsleder Dorte Krogsgaard 
Jensen (DKJ).  

Afbud: Michael Laursen (ML), Jan Pedersen (JP), Casper Christensen – kursistrepræsentant, Nykøbing-
afdelingen. Uden afbud: Oliver Søe Larsen – kursistrepræsentant, Thisted-afdelingen. 

Dagsorden: 

1. Den nye bestyrelsessammensætning og konstituering (Jens Otto Madsen)   
Jens Otto Madsen indledte med at orientere om, at Thy-Mors HF & VUC`s nye bestyrelse skulle 
konstituere sig på dette første møde, herunder vælge formand og næstformand samt tage stilling 
til selvsupplering af ét bestyrelsesmedlem. Gunhild Olesen Møller blev udpeget af bestyrelsen ved 
selvsupplering. En enig bestyrelse genvalgte Mogens Nørgaard som formand og Gunhild Olesen 
Møller som næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer er: Ove Thejls, udpeget af Thy 
Erhvervsforum og Morsø Erhvervsråd. Ann Frederiksen, udpeget Jobcenter Thisted. Jan Pedersen, 
udpeget af Jobcenter Morsø. Michael Laursen, udpeget af UCN-Nordjylland. Henrik Gregersen, 
udpeget af Thisted kommunalbestyrelse og Morsø kommunalbestyrelse. Jens Vognsen, udpeget af 
LO Thy-Mors. Irene Christensen og Lotte Grubbe medarbejderrepræsentanter. Nye 
kursistrepræsentanter vælges først i starten af det nye skoleår.  

2. Godkendelse af dagsorden (formanden) Mogens Nørgård  
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser af punkter under eventuelt (pt. 10.) 
a) Uddybning af procedure vedr. udmøntning af ny-løn til ansatte (Lotte Grubbe) 
b) Nyt vedr. VEU-samarbejde med andre skoler (Mogens Nørgaard) 
c) Uopfordret ansøgning (Mogens Nørgård) 

3. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2018 (formanden) 
(Bilag 1) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

4. Aktivitetsstatus 1. kvartal 2018 (Dorte Krogsgaard Jensen) (Bilag 2) Orientering og drøftelse. 
Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik budget for 2018. DKJ gjorde rede for budgettets afvigelser i 
forhold til det oprindelige budget for 2018. I det oprindelige budget var der budgetteret med et 
underskud på kr. 1.639.144 kr. Med realiseringen af skolens første fire måneders aktivitet er 
budgettet justeret således, at der budgetteres med et underskud på kr. 1.076.26. Aktiviteten er 
fastholdt på de 472 årselever som i det oprindelige budget.  
Hertil kunne Jens Otto Madsen tilføje, at ledelsen, i overensstemmelse med bestyrelsens henstilling 
fra sidste bestyrelsesmøde den 19. marts 2018 om at få en bedre økonomistyring, nu er løst. Pr. 
1/8-2018 er der lavet en aftale med Tom Jakobsen. Tom Jakobsen indtræder som økonomiansvarlig 
i forhold til udarbejdelse af skolens budget og budgetopfølgninger. Der er tale om en 
deltidsansættelse. Tom Jakobsen har i dag en delt stilling med ansvar for budget og økonomi for 
henholdsvis Herning HF & VUC og Ikast-Brande Gymnasium. Han kommer således med et godt 
kendskab til VUC-sektoren. Bestyrelsen tog gennemgangen af det reviderede budget til 
efterretning. 
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5. Status på tilmeldinger for skoleåret 2018/2019 samt beskæftigelsessituationen (Erik Dose 
Hvid/Jens Otto Madsen)   
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. Dog er tilmeldingen til avu-forløb i Nykøbing-afdelingen bagefter 
i forhold til sidste år. Det sammen mønster viser sig på hf i Nykøbing. I Thisted-afdeling ser det til 
gengæld bedre ud på avu og hf. I og med skolen først i august kan fremsætte et kvalificeret bud på 
antal tilmeldinger, er der ikke på nuværende tidspunkt nogen grund til at korrigere den forventede 
aktivitet på 472 årselever, sluttede Jens Otto Madsen.  
Erik Dose Hvid tilføjede, at skolen, taget de givne tilmeldingstal i betragtning, har opsagt en række 
tidsbegrænsede læreransættelser på avu og hf. 

6. Forberedende Grunduddannelse (FGU) (Jens Otto Madsen) Orientering og drøftelse. 
Jens Otto Madsen kunne fortælle, at Jammerbugt, Thisted og Morsø kommuner i fællesskab har 
besluttet, at der bliver undervisning i alle tre kommuner, og at ledelse og de administrative 
funktioner placeres på Mors. I forhold til Thy-Mors HF & VUC venter der et arbejde i forhold til at få 
virksomhedsoverdraget medarbejdere til FGU-uddannelsen samt at få lavet en administrativ og 
økonomisk bodeling mellem FGU-uddannelsen og Thy-Mors HF & VUC. Undervisningsministeriet vil 
i august 2018 komme med nærmere retningslinjer for denne proces. Jens Otto Madsen sluttede 
med at orientere om, at han sammen med avu-chef Kirsten Torp i løbet af efteråret vil tage 
samtaler med alle medarbejdere som kan komme på tale i forhold til en virksomhedsoverdragelse. 

7. Samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner – Thy-Mors HF & VUC’s fremtid! (Jens 
Otto Madsen) (Bilag 3) Oplæg og drøftelse. 
Jens Otto Madsen indledte med at fortælle, at mødet mellem bestyrelsesformænd og øverste 
ledelse, de tre institutioner imellem (Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF og Thy-Mors HF 
& VUC) er blevet udskudt til august 2018.  
Herefter gennemgik Erik Dose Hvid oplæg vedr. samarbejde, de tre skoler i mellem. Bestyrelsen 
fastslog, at det er godt, at der er taget fat på denne drøftelse vedrørende øget samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner i området. Samtidig stod det også klart, at bestyrelsen på ingen måde har 
lagt sig fast på konkrete samarbejdsformer. Skolen er i en sodringsfase. 
Ove Thejls opfordrede til, at skolens ledelse i denne proces også afsøgte samarbejdsmuligheder 
med EUC-Nordvest.  
Bestyrelsen tog gennemgangen af oplægget til efterretning.  

8. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvår 2018 (formanden) 
27. september 2018 kl. 15.00-17.00 (Klitmøller) 
3. december 2018 kl. 16.00-18.00 i Nykøbing-afdelingen (med efterfølgende julemiddag) 

9. Orientering siden sidst:   
• Psykisk arbejdsmiljø – status (Jens Otto Madsen)                                                                               
Skolen har netop afholdt et stressarrangement med en ekstern konsulent for alle ansatte på skolen. 
Arrangementet var en succes. I efteråret 2018 gennemføres der en APV. Tilrettelæggelsen af 
APV'en er en opgave, som skolens arbejdsmiljøudvalg (AMO) tager fat på i august 
• Nye tiltag i undervisningen (Erik Dose Hvid)                                                                                     I 
Undervisningsministeriet har nyligt præciseret, at alle uddannelsesinstitutioner skal have et 
kvalitetssystem, der sikrer, at skolerne udvikler kvaliteten. Kvalitetsarbejdet skal omfatte og 
relateres til de retningsgivende mål – herunder karakterer, elevtrivsel, fravær og frafald. 
Målene skal give ledelsen og lærerne bedre muligheder for at udvikle den daglige undervisning. 
Herudover skal skolen fastlægge egne konkrete mål for kvalitet og resultater i skolens forskellige 
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uddannelser. Skolen er forpligtet til skriftligt at følge op herpå via årlige selvevalueringer og 
opfølgningsplaner, som én gang årligt skal drøftes i bestyrelsen. Erik Dose Hvid fortalte, at dette 
arbejde allerede er sat i gang.  

10. Eventuelt                                                                                                                                                                 
a) Uddybning af procedure vedr. udmøntning af ny-løn til ansatte (Lotte Grubbe)                                             
Lotte Grubbe anførte, at der i budgettet for 2017 ikke tydeligt fremgik hvor stor en udmøntning der 
var afsat til ny-løn. Der blev fremsat ønske om, at rammen for udmøntningen af ny-løn fremover 
skal synliggøres i budgettet, så alle er klar over, hvilken %-sats der arbejdes med.                                        
b) Nyt vedr. VEU-samarbejde med andre skoler (Mogens Nørgård)                                                        
Mogens Nørgård deltog for nylig i et møde for bestyrelsesmedlemmer fra VUC-sektoren vedr. VEU. 
Her blev det pointeret, at det er vigtigt at VUC-sektoren har fokus på at få styrket samarbejdet med 
virksomhederne, men også i forhold til samarbejde med andre VUC-skoler.  
Her kunne Jens Otto Madsen fortælle, at man her på skolen har et stærkt fokus på 
efteruddannelsesaktiviteter i forhold til offentlige- og private virksomheder.  
c) Uopfordret ansøgning (Mogens Nørgård)                                                                                              
Mogens Nørgård informerede om, at han har modtaget en uopfordret ansøgning til stillingen som 
rektor ved Thy-Mors HF & VUC. Vedkommende, som har søgt uopfordret, har fået besked på, at 
stillingen som jo bekendt ikke er ledig.  

  

                             

                                                                                                   Referent: Erik Dose Hvid 


