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1 Referat 

Referat 33 er godkendt, men der mangler underskrifter. 

Godkendelse og underskrift af referat 33. 

 

Godkendelse og underskrift af referat 33 

 

Referatet blev underskrevet 

 

 

2 BR2013  

Af vedlagte notat fra økonomichefen fremgår, at vi stadig mangler en del posteringer, før vi har det 

endelige resultat for 2013. Ledelsen fastholder derfor det tidligere angive estimat på resultatet for 

B2013 til et niveau 3 millioner kroner i overskud. 

 

Økonomichefen giver en orientering 

 

Orienteringen blev taget til efterretning 
 

  

3 B2014 

Fald i taksametre i 2014, forventede dispositionsbegrænsninger og for få kursister på flere hold 

medfører et budgetteret overskud på 0,9 millioner kroner i 2014. 

 

Som det fremgår af vedlagte notat til bestyrelsen vedrørende budget 2014 budgetteres HF 

kursisttallet tilfredsstillende på såvel HFE og HF2. Det samme gør OBU.  

 

Derimod kommer vi til at mangle AVU kursister i 2014,  hvis vi skal fortsætte med vores 

nuværende omkostningsniveau. Selvom vi på AVU har fået fraværet ned på omkring 37 pct., er det 

en daglig kamp at få kursisterne til at komme. Ifølge lærerne er kursisterne det seneste år blevet 

svagere, og de kræver mere individuel tid. I 2013 har vi været begunstiget af, at vi har fået penge fra 

ministeriet for Ligestilling og Kirke. Det har bl.a. bevirket, at vi har haft mulighed for holdopdeling 

og generelt mindre hold. I gennemsnit har vi 17-18 kursister på holdene, der modregnet med fravær 

svarer til gennemsnit på 11-12 kursister per hold.  

I 2013 budgetterede vi med 99,4 AVU kursister, men i det forventelige regnskab kommer vi til at 

realisere 86,5 AVU årskursister i 2013. I 2012 realiserede vi 133,8 AVU årskursister, idet vi havde 

mulighed for at gennemføre introducerende undervisning. I 2012 accepterede vi et højere fravær, og 

Norddjurs Kommune sendte flere kursister på VUC. I andet halvår 2013 og hele 2014 sender 

Norddjurs Kommune 150 kursister og Syddjurs Kommune 50 kursister til Viden Djurs, hvilket også 

har/vil have indflydelse på vores kursistoptag. Som det fremgår af B2014 forventer vi et fald i AVU 

til 81,6 årskursister.  

 

Ved indgangen til 2014 er forventningerne et fald i AVU og FVU kursister. Det kan rettes op til det 

bedre, hvis vi får flere kursister fra kommunerne.   

 

Forstanderen og økonomichefen indstiller vedlagte B2014 til godkendelse. 
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Budgettet blev godkendt. Næstformanden, der ikke var til stede, har også godkendt B2014. 

 

Bestyrelsen bad ledelsen om bud på, hvad der kan gøres for at forbedre resultatet.  

Ledelsen svarede, at flere kursister generelt og specifikt på AVU holdene vil have en 

umiddelbar positiv effekt. Derfor slår vi hold sammen på AVU efter jul.  

Som taksametersystemet er opbygget, har det stor økonomisk effekt, hvis vores 

ordblindekursister har fravær. Derfor har vi fortsat ekstra opmærksomhed på OBU fravær.  

Finansieringen af fastholdelseskonsulenten bør ske gennem puljesøgning eller anden ekstern 

finansieringskilde.  

Den nye kontanthjælpsreform forventes at give flere kursister, men det er vanskeligt at 

budgettere med et stort optag af kursister på grund af forventninger. Positivt kan vi dog 

konstatere, at samarbejdet med Syddjurs Kommune allerede har sendt flere kursister til 

Hornslet i andet halvår 2013. 

 

 

4 VUC Erhverv 

Der henvises til vedlagte notat fra VUC Erhverv 

 

Kasper Bjerregaard giver en orientering om VUC Erhverv 

 

Forstanderen gav en orientering, der blev taget til efterretning 

 

 

5 Fagudbud i 2014 

Fagudbuddet for skoleåret 2014/2015 skal godkendes af bestyrelsen. Medarbejderne, medarbejder 

udvalget og det eksterne uddannelses udvalg har haft mulighed for at komme med høringssvar til 

bestyrelsen vedrørende fagudbuddet 2014 / 2015. Eventuelle indkomne kommentarer vil derfor 

blive fremlagt på bestyrelsesmødet. Fagudbuddet vedlægges. 

 

Forstanderen indstiller fagudbuddet til godkendelse 

 

Fagudbuddet blev godkendt. Næstformanden havde på forhånd godkendt fagudbuddet  

 

 

6 Kursistanalyse 

Kursistanalysen er gennemført, og vi venter nu på rapporteringen. I alt har 183 kursister responderet 

på undersøgelsen. Svarfordelingen er 93 HFE, 5 HF2, 60 AVU, 18 OBU og 7 FVU. Vi modtager i 

december en samlet skolerapport samt en rapport for henholdsvis, Nytorv, Vestervej og Hornslet.  

 

Forstanderen giver en orientering 
 

Orienteringen blev taget til efterretning 
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7 Personale, LUKKET 

7.1 Personaleændringer 

7.1.1 HF 

7.1.2 AVU, OBU, FVU  

7.2 Implementering af GL Overenskomst 

7.3 Arbejdsmiljø og pædagogisk udvikling  

7.4 Afrapportering af projekt 

 

 

8 Bygninger 

8.1 Kannikegade  

AVU starter undervisningen den 6. januar 2014 på Kannikegade. 

OBU, FVU og VUC Erhverv fortsætter på Nytorv. 

8.2 Nytorv 

Skorstenene er blevet udbedret på Nytorv 

8.3 Vestervej 

Stillads er kommet op, og udskiftningen af tag, tagrender og vinduer er gået i gang 

8.4 Hornslet 

Vi har lidt bøvl med at få byggetilladelsen på plads, men vi forventer alligevel, at vi snart kan gå i 

gang med tilbygningen, så vi kan få flere lærerarbejdspladser. 

Viden Djurs har opsagt deres lejemål og flytter ud den 31. januar. Det passer os udmærket, da vi har 

behov for pladsen. 

8.5 Ebeltoft 

Ingen kommentarer 

 

Forstanderen og økonomichefen giver en orientering 

 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

 

9 Eventuelt 

Bestyrelsens sidste møde bliver den 20. marts 2014 kl. 15.00 på Kannikegade. Det eneste 

punkt på bestyrelsens dagsorden er godkendelse af regnskab 2013, som ledelsen vil fremlægge 

i samarbejde med vores revision 
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