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1 Godkendelse af referat 64
Referat 64 er blevet godkendt
Godkendelse og underskrift af referat 64
Referatet bliver underskrevet på det kommende bestyrelsesmøde, der bliver afholdt torsdag
den 10. juni 2021 kl. 15.00 – 18.00 i Grenaa

2 R2020
Revisionsselskabet EY deltager i mødet.
VUCD budgetterede med et underskud i 2020 på 0,643 millioner kroner. Pga. den store nedgang af
HF kursister blev budgettet i løbet af 2020 tilrettet til et underskud på 1,2 millioner kroner.
Det endelige resultat for 2020 blev et underskud på 1,266 millioner kroner.
Der har været et fald i antallet af årselever fra regnskab 2019 til 2020 på 17,0%, hvilket skyldes et
generelt fald på alle uddannelser.
Den gennemførte aktivitet i årselever har fordelt sig således:
Årskursister Årskursister
Uddannelse
Forskel %
2019
2020
HF
AVU
FVU
Ordblinde

73,48
117,52
0
3,93
194,93

52,06
106,28
0
3,46
161,80

-29,15%
-9,57%
0,00%
-11,94%
-17,00%

Antallet af medarbejdere omregnet til årsværk, er i forhold til 1. januar 2020 faldet fra 32,6 årsværk
til 29,77 årsværk pr. 1. januar 2021. Faldet i årsværk skyldes opsigelse af medarbejdere i HF
afdelingen og fuld effekt af udspaltningen af medarbejdere til FGU. I antal personer var der 31
ansatte ultimo 2020.
Økonomichefen giver en orientering
Vores revisionsselskab EY vil sammen med forstanderen fremlægge regnskabet for 2020.
R2020 indstilles til godkendelse i bestyrelsen.
R2020 blev gennemgået og godkendt og underskrevet af bestyrelsen
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3 Genåbning
Den 9. marts udmeldte uvm, at vi skulle genåbne mandag den 15. marts med 50 procent fremmøde
for afgangselever. Idet vi også skulle minimere spredningsrisikoen, kunne de ansatte ikke møde
hinanden på kryds og tværs.
På baggrund af udmeldingerne fra uvm besluttede ledelsen at starte VUCD op på følgende måde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi ønsker mest muligt fremmødeundervisning uden at blande kursisterne og lærerne
På enkeltfag må vi ikke blande hold. Derfor bliver vi nødt til at vælge fag/hold ud, der udgør
kursisternes fremmødeklasse.
Vi tager udgangspunkt i, at dansk og dansk som andet sprog er fremmødeklasser,
Afgangselever betyder i enkeltfagssystemet hold, der slutter senest den 1. august
AVU møder i de ulige uger, og HF møder i de lige uger.
AVU starter den 15. marts, hvor dansk og dansk som andet sprog er fremmødeklasser.
Afdelingslederen kommer med en udmelding. DSA B (HFE) følger AVUs fremmødeuge.
HFE starter den 22. marts, hvor dansk og dansk som andet sprog er fremmødeklasser.
Afdelingslederen kommer med en udmelding.
Da vi kun kan have udvalgte fag inde på skolen, betyder det, at kursisterne fortsat skal have
online undervisning i de fag, de ikke har sammen med deres fremmødeklasse
Alle kursister får en plan for fremmøde senest torsdag den 11. marts. Planen sendes ud på
Teams og via skemabrikker i LudusWeb
Vi skal jo være meget adskilte på skolerne. For at minimere spredningsrisikoen er kantiner,
kaffe, vandautomater, fællesområder lukket ned, og kursisterne må kun opholde sig i deres
klasser eller udenfor. Kursisterne må derfor selv tage mad og drikke med hjemmefra
Lærerværelserne inklusive kaffeautomaten vil fortsat være åben
Fremmødeklasserne skal holdes adskilt – også i pauserne, som foregår i klasseværelset eller
udenfor
Efter hver time skal der luftes ud i klasseværelserne
Når HF- og AVU arbejder i forskudte uger, betyder et også, at den enkelte lærer kun må
arbejde på skolerne, når det er ens egen lærergruppe, der er på skolen
Studievejledning er lukket for fysisk fremmøde

Test ved genåbning
UVM: ”For elever og ansatte på efterskoler samt ungdoms- og
voksenuddannelsesinstitutioner er det et krav at kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke
er mere end 72 timer gammel. I den første periode vil elever og ansatte kunne gøre brug af den
eksisterende testkapacitet i nærområdet.”
Ifølge UVM skal kursister og ansatte selv sørge for at blive testet, inden de møder på VUCD.
•
•
•

Alle skal kunne fremvise negativ covid-19 test, der er gældende i 72 timer.
Ansatte sender en mail – screen dump – til den nærmeste leder med en negativ covid-19 test.
I praksis bliver det for mange et par gange om ugen, der skal sendes en test
Kursisterne må kun komme ind på skolen, når de har undervisning. Skal de tale med en
person i kontoret skal de fremvise deres negative covid-19 test

Side 3 af 5

Referat – Åbent - til bestyrelsesmøde 65 for VUC Djursland den 24. marts 2021
kl. 15.00 – 17.00 i Hornslet
•

Efter påske bliver der (sandsynligvis) lavet et test set-up, hvor alle kan blive lyntestet på
skolen eller i nærheden af denne, - men mere om det på et senere tidspunkt

Opstart (mandag den 15. eller den 22. marts)
• Kursisternes covid-19 test tjekkes første gang af en leder og læreren.
Christina og Lars tager imod i Grenaa, og Anja og Torben tager imod i Hornslet.
• Fremadrettet tjekker læreren kursisterne covid-19 test i indgangen klasserne
SU møde
På SU mødet den 18. marts vil vi drøfte genåbningen.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

4 Personale, (Lukket)

5 Bygninger
Vestervej
Ombygningen af kontoret på Vestervej er færdiggjort.
Vi mangler fortsat at få lavet dræn om skolen på Vestervej.
Hornslet
Der er monteret solceller på taget i Hornslet.
Nytorv
Vi har haft en stor vandskade på Nytorv
Forstanderen giver en orientering omkring ombygninger
Orienteringen blev taget til efterretning
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6 Eventuelt

___________________________
Ole Husum
____________________________
Peter Krog-Meyer
____________________________
Line Aaen
___________________________
Vakant

____________________________
Ingrid Boldsen
____________________________
Stig Toftgaard Jensen
____________________________
Jens Kappel Hansen
____________________________
Jihan Habib
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