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1 Godkendelse af referat 62  
Godkendelse og underskrift af referat 62  
 
Referat 62 blev underskrevet 
 
 

2 Kursister 
VUCD er kommet godt i gang med skoleåret 2020/2021. 
 
Nedenstående tal blev oplyst på SU mødet den 22. september. 
AVU 

• 57 Grenaa (56 den 10/8-20)  
• 89 Hornslet (94 den 10/8) 
• 30 OBU  

 
• DSA C (60 timer – slutter i december 2020) 

5 Grenaa / 8 Hornslet (de fleste har HFE i forvejen) 
 
HF 

• 41 Grenaa  
• 39 Hornslet  

Siden den 10/8-20 har der været 6 udmeldinger, og der er kommet 3 til 
 
Forstanderen giver en orientering om kursistoptag og opstart på skoleåret 
 
Omregnet til årskursister estimeres 2020 til 105 AVU, 51 HF og 3,4 på AVU. 
VUCD bliver udfordret på HF, hvor der mangler kursister. 
 
 

3 Økonomi 

3.1 B2020 
VUCD budgetterede den 4. december 2019 med et underskud i 2020 på 0,643 millioner kroner.  
Baggrunden for B2020 var følgende kursistantal: ”AVU 101 / HF 72 / OBU 3,5 / FVU 0. 
På HF kan vi ikke leve op til budgettallene, derfor bliver vores B2020 fortsat udfordret. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
På trods af udfordringen for få HF kursister fastholdes det budgetterede underskud i 2020 på 
0,643 millioner kroner. Langt de fleste VUC bliver presset voldsomt på økonomien, hvor der 
på omprioriteringsbidraget alene er blev sparet 2 procent per år i 2016-2019.    
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3.2 Tilpasningsmidler 
På PR- og personalemødet den 7. august blev personalet orienteret om, at VUCD fik bevilget 2,9 
millioner kroner i 2020 i tilpasningsmidler. 
 
På PR og personalemødet den 7. august fremgår følgende af mødereferatet: 
”Der er til VUC sektoren afsat 60 millioner i tilpasningsmidler på grund af FGU følgeomkostninger 
i 2019-2022. Heraf er de 25,1 million afsat i 2020. 14 VUC har samlet søgt for 43,3.  
VUCD søgte om 6,915 million i 2020, og vi vil modtage 2,9 million. 
VUCD søgte om 1,46 million i 2019, og vi modtog 1,0 million.  
 
VUCD søgte ind til følgende.  

• 5,05  Tilbygning i Grenaa  
• 0,17 Ombygning af kontorer i Grenaa   
• 0,28 Omfangsdræn Grenaa  
• 0,785 Etablering af IT-faciliteter til fjernundervisning 
• 0,14  Hornslet modernisering af elinstallationer 
• 0,389 Hornslet solcelleanlæg 
• 0,101 Grenaa, solcelleanlæg  

 
Vi har ikke råd til at indfri alle ønsker, men en stor del af ovenforstående er allerede blevet 
gennemført. Generelt prioriterer ledelse at få lavere driftsomkostninger på sigt. For at fremtidssikre 
en mulighed for ekspansion/bygningsudvidelse er bestyrelsen interesseret i, at vi overtager 
nabohuset på Vestervej. Det er sat til salg til 0,795 millioner og har foreløbigt en liggetid på 442 
dage. - Gode idéer til, hvad vi kan søge ind til i 2021 og 2022, er meget velkomne.” 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

4 Corona 
I relation til øvrige VUC er VUCD fortsat gået fri af Corona, omend såvel kursister som ansatte i 
mindre grad er blevet testet. Med anden bølge af coronavirus forventes det, at der kan komme 
yderligere restriktioner i løbet af skoleåret.  
 
VUCD modtager løbende informationer fra uvm – som f.eks.:  
”Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser at aflyse 
arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan fx være klassefester og skolefester. 
Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som skolen holder på og uden for 
skolens/institutionens matrikel.   
 
Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. 
Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler 
og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, 
herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende 
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samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt 
brobygning.”  
 
Den 24. august trådte bekendtgørelsen om nødundervisning i kraft, hvilket betyder, at VUCD skal 
kunne undervise såvel hold på skolen - som fjernundervisning af kursister med mistanke om/eller 
med coronavirus.  
 
Forstanderen giver en orientering og bemyndiges til at kunne igangsætte nødundervisning 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen bemyndigede forstanderen til at 
igangsætte nødundervisning, hvis det bliver nødvendigt. 
 
 

5 Personale, (Lukket) 
 
 

6 Eventuelt 
 
 
 
 
 
___________________________   
Ole Husum 
    ____________________________ 

Ingrid Boldsen 
____________________________ 
Peter Krog-Meyer  
    ____________________________ 

Stig Toftgaard Jensen  
____________________________ 
Line Aaen   
    ____________________________ 

Jens Kappel Hansen   
___________________________ 
Vakant    
    ____________________________ 
    Jihan Habib  
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