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Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 

 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde på HF & VUC FYN, Kottesgade 6, Odense C,  
mandag den 23. marts 2020 kl. 17.30 -20.00 i lokale M304 

Revisor Kim Dalgaard deltager i mødet. 

                                                                                                                                                                      16. marts 2020 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 20. januar 2020 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Godkendelse af Årsrapport 2019 herunder bestyrelsestjeklisten, samt stillingtagen til 
revisionsprotokollatet herunder revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i 
protokollatet 
 
Sagsfremstilling 
Der er i årsrapporten, foruden de økonomiske sammenhænge, fokus på kursisternes gennemførelse 
og overgange til videre uddannelser. 

FGU-reformen har påvirket regnskabet for 2019. Alle under 25 år på avu, fvu og obu, med visse 
undtagelser, skal fra 1. august 2019 på Forberedende Grunduddannelse (FGU).  
Effekten heraf har været vanskelig at forudsige. Det skal bemærkes, at udspaltningen til FGU-
institutionerne endnu ikke formelt er godkendt af ministeriet. 
Samtidig mærkes konsekvenserne af fire år med 2% i årlige omprioriteringsbidrag og yderligere 
taxameterbesparelser på gennemsnitlig 2% pr. år.  
 
I budgettet for 2019 var der indarbejdet et forventet resultat på -4,7 mio. kr. på baggrund af 3.466 
årskursister.  
Resultatet er 10,2 mio. kr. dårligere end budgetteret med baggrund i 3.368 årskursister. Dvs. 98 
færre kursister end budgetteret. 
Det samlede resultat for 2019 er således på -14,9 mio. kr. Dette svarer til en overskudsgrad på -4,5 
pct.  

Indtægter  
Der er samlet set 1,9 mio. kr. i merindtægter.  
 

• De 98 årskursister færre (3 pct.) betyder en indtægtsændring på -5,8 mio. kr. 
• I forbindelse med udspaltningen til FGU er der søgt ministeriet om tilpasningsmidler fra 60 

mio. kr. puljen. I 2019 modtog institutionen 3,3 mio. kr.  
• På øvrige områder har der samlet set været ikke budgetlagte indtægter på 4,4 mio. kr. 

Områderne omfatter uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen, indtægtsdækket 
virksomhed, UVM-finansieret efteruddannelse af hf-lærere samt meraktivitet hos 
driftsoverenskomstparter på FVU og OBU. 
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Udgifter 
Der er samlet set 12,1 mio. kr. i merudgifter. 
 

• 4,4 mio. kr. i merudgifter omfattende uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen, 
indtægtsdækket virksomhed, UVM-finansieret efteruddannelse af hf-lærere samt 
meraktivitet hos driftsoverenskomstparter, der udbyder FVU og OBU. Se under indtægter. 

• I forbindelse med personaletilpasninger er der merudgifter på 1,5 mio. kr. i forhold til den 
budgetforudsatte udgiftsreduktion. 

• Bygningsområdet har samlet haft merudgifter på 5,3 mio. kr. i forbindelse med ud- og 
indflytninger i relation til aktivitetsoverførslen til FGU-institutioner og ibrugtagningen af 
Kottesgade 2. Merudgifterne er fordelt på: Inventar og udstyr til Kottesgade 2 på 3,6 mio. kr. 
og merudgifter til husleje, vedligehold, rengøring, el, vand og varme på 1,7 mio. kr. 

• Herudover har der været vandskader og uforudsete hændelser på 0,8 mio. kr. 
• Der er af hensatte midler tilbageført 5,7 mio. kr. til dækning af udgifter ved de omtalte 

tilpasninger af bygningsområdet. 
• I forbindelse med optagelse af nyt lån og omlægning af eksisterende fastforrentede lån til 

lavere fastforrentet lån er der en merudgift på 5,8 mio. kr. på det finansielle område 
(kurstab og tinglysning). 
 

I forbindelse med Årsrapport 2019 og bestyrelsestjekliste og revisors eventuelle kritiske og 
væsentlige bemærkninger i protokollatet er de af Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte 
paradigmer for årsrapport 2019 med vejledninger blevet fulgt. 

Revisor har ingen kritiske bemærkninger  
 

Bilag 1 – Årsrapport 2019 vedlagt som separat bilag 
Bilag 2 – Revisionsprotokollat vedlagt som separat bilag  
Bilag 3 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og 
væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet vedlagt som separat bilag 
 
Indstilling 
Årsrapport 2019 godkendes 
Revisionsprotokollatet tages til efterretning 
Bestyrelsen godkender og formanden underskriver Bilag 3 på vegne af bestyrelsen. 

 

 
4. Stillingtagen udbud af 2-årig stx, Studenterkursus på HF & VUC FYN fra sommeren 2021. 

Ansøgning sendt til Undervisningsministeriet via Region Syddanmark 

Sagsfremstilling 
HF & VUC FYN ønsker at udbyde 2-årig STX rettet mod en voksen og målrettet gruppe af 
uddannelsessøgende. 
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På Fyn udbød Fyns Studenterkursus det 2-årige studenterkursus frem til 2000. Fyns Amt nedlagde 
aktiviteten og omdannede Fyns Studenterkursus til Fyns HF-kursus, som i 2006 fusionerede med HF 
& VUC FYN.  

Årsagen til ønsket er følgende: 

 Fyn med storbyen Odense er det eneste større område i Danmark, hvor der er ikke er en 
institution, som udbyder 2-årig STX. Uddannelsen udbydes tre steder i Jylland, tre steder i 
København samt i Nordsjælland. Der er således manglende uddannelsesdækning på Fyn. På 
grund af afstanden er der ingen direkte konkurrence med andre udbydere. 

 
 

 I Odense tilbyder HF & VUC FYN allerede et stort og stærkt uddannelsesmiljø for unge og 
unge voksne i sit 2-årige hf-miljø (FYNs HF). Hf-miljøet vil fint kunne rumme 2-årige STX-
kursister i et fælles miljø. 
 

 Den 2-årige hf er primært rettet mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. 
Kun med en udvidet fagpakke, der ikke kan tilgås fra skolestart, kan en hf-eksamen give 
adgang til at søge direkte på lang videregående uddannelse.  
Den 2-årige STX giver derimod adgang til uddannelser på universitetet uden ekstra 
uddannelsesforløb. 
 

 HF & VUC FYN råder med sin store hf-aktivitet over lærerkræfter, der har såvel kompetence 
som erfaring til at undervise på alle de nødvendige fagniveauer, og vi besidder generelt og i 
samtlige fag moderne og indbydende skolefaciliteter centralt placeret i Odense tæt ved 
banegård og offentlig trafik. 
 

 En 2-årig STX i Odense er ikke et reelt alternativ til 3-årig STX og dermed en udfordring for 
kapaciteten på de 3-årige STX-gymnasier. De potentielle kursister på 2-årig STX kan tidligst 
optages et år efter de har afsluttet 9. klasse. Der er derfor tale om ansøgere, der er ældre 
end andre STX-ansøgere. 
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 Unge og voksne, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, og som har været ude på 
arbejdsmarkedet, har prøvet andre uddannelsestilbud og nu efterspørger et rummeligt 
fleksibelt miljø med fokus på faglighed, vil kunne søge en 2-årig STX og dermed opnå 
nødvendige studiekompetencer til videregående uddannelse på 2 år. 

 
Med en 2-årig STX i Odense kan vi supplere udbuddet af 2-årig hf, og dermed skabe et endnu 
stærkere miljø med flere uddannelsesmuligheder for unge og voksne på Fyn. 

Ved en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet skal relevante, stedlige institutioner udtale 
sig om et udbud. Udtalelser herfra skal sammen med ansøgningen til Børne- og 
Undervisningsministeriet sendes til Region Syddanmark senest d. 9. marts og vil blive behandlet af 
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 16. april 2020 og af regionsrådet den 25. maj 2020.  

Ansøgning og udtalelser er derfor allerede fremsendt til Region Syddanmark, selv om HF & VUC 
FYNs bestyrelses først træffer afgørelse om ansøgning på dette møde. 

Indstilling 
HF & VUC FYN ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om udbud af 2-årig STX fra kursusåret 
2021-22. 

 
5. Kursisttrivselsundersøgelser 

Sagsfremstilling 
Kursisttrivselsundersøgelser er gennemført på hf2, hfe og avu i slutningen af 2019. Resultaterne 
foreligger i form af rapporter fra Undervisningsministeriet og fra firmaet Ennova. 
Trivselsundersøgelserne på hf2 gennemføres obligatorisk hvert år og for hfe og avu hvert andet år. 
Ved de seneste års målinger har HF & VUC FYN samlet set ligget lidt over landsgennemsnittet.  
 
Ved trivselsmålingen på hf2 kendes landsgennemsnittet for 2019 endnu ikke, men vi ligger på 
samme niveau som ved målingen i 2018 ved Faglig individuel trivsel, Mobning og Social trivsel. En 
smule højere ved Læringsmiljø og Pres og bekymringer. 
Hf2 

 
 
Hf enkeltfag 
Ved trivselsmålingen på hf-enkeltfag ligger vi generelt lidt over landsgennemsnittet for 2019, se 
Elevtrivsel. Specifikt ligger vi lidt over landsgennemsnittet på Egen motivation, Faglig udvikling, 
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Undervisning og Elevkontakt. Vi ligger på landsgennemsnit ved Klassen og Lærerne, men en smule 
under ved Social trivsel. 

 

 
 
Avu 
Ved trivselsmålingen på avu ligger vi generelt på landsgennemsnittet fra 2019, se Elevtrivsel. Vi 
ligger lidt over landsgennemsnittet på Egen motivation, Faglig udvikling, Klassen, Elevkontakt og 
Lærerne. Vi ligger på landsgennemsnittet ved Undervisningen og lidt under ved Social trivsel. Se 
nedenfor. 
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Overordnet har vi status quo på trivsel med en lille tendens i positiv retning. Det er værd at 
bemærke, at trivslen på avu, trods udspaltning og virksomhedsoverdragelse er opretholdt på stort 
set samme niveau som før overdragelsen. 
Arbejdet på alle uddannelsesniveauer med den nuværende strategi med fokus på FN’s 17 
verdensmål og især det 4. mål om Kvalitetsuddannelse, har fortsat primært fokus på undervisningen 
og kursisters læring, og der er opstillet lokale handlingsplaner for at understøtte kvaliteten i 
undervisningen generelt og derigennem også delmål for, hvordan kursisterne trives i undervisningen 
og med hinanden så et løft på Social trivsel kan realiseres inden de næste trivselsmålinger. 
 
Indstilling  
Bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning. 

 

6. Behandling af klage fra Dansk Oplysningsforbund (DOF) 

Vedr. opsigelse af OBU-driftsoverenskomst med DOF Lillebælt 

Baggrund 
I henhold til gældende lovgivning på OBU-området kan VUC opsige en driftsoverenskomst med 6 
måneders skriftligt varsel, såfremt en ny driftsoverenskomsttager ikke opnår minimumsaktiviteten 
på 2 årskursister inden to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden.  

Klageproces  
En afgørelse fra VUC, som medfører, at Driftsoverenskomstparten mister sit krav på en 
driftsoverenskomst, kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter følgende regler: 

1) Klagen skal indgives skriftligt til institutionens bestyrelse inden to uger efter, at denne har 
meddelt klageren sin afgørelse, se bilag 4 

2) Institutionens bestyrelse videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
sammen med sin egen udtalelse i sagen 

3) Før sagen videresendes, skal institutionens bestyrelse give klageren lejlighed til inden én 
uges frist at kommentere udtalelsen 

4) Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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 Oversigt over eksisterende driftsoverenskomster pr. 1/1 – 2020 

OBU-driftsoverenskomst  

1. AOF Center Odense (3 afdelinger) 
2. AOF Center Fyn (7 afdelinger) 
3. TietgenSkolen 
4. DOF Lillebælts Oplysningsforbund 

 

Sagsfremstilling 
DOF Lillebælt har haft driftsoverenskomst i OBU fra den 1. januar 2018.  

Driftsoverenskomsten er den 16. januar 2020 blevet skriftligt opsagt med 6 måneders varsel til den 
31. juli 2020. DOF Lillebælt har i årene 2018 – 2019 haft en årskursistaktivitet på henholdsvis 0,1 
årskursister i 2018, og i 2019 0,4 årskursist. 

DOF Lillebælt har den 31. januar 2020 klaget over opsigelsen af driftsoverenskomsten med flere 
begrundelser, bl.a.: 

- de har ikke forstået, at de skulle nå 2 årsværk inden for en 2-årig periode, men har troet 
de kunne anvende de 2 år til at opbygge viden og indsigt 

- de mener, at de i opsigelsesperioden, der ligger ud over de første to år, vil opnå tæt på 2 
årsværk 

- de mener, at deres målgruppe af små og helt små virksomheder gør, at de skal tilbydes 
at bevare driftsoverenskomsten.  

 
DOF Lillebælt anmoder derfor om, at HF & VUC FYN lader dem beholde driftsoverenskomsten 
uændret, såfremt de frem til 30. juni 2020 opnår 1,5 årskursister. Alternativt vil de selv opsige 
driftsoverenskomsten og ophøre med aktiviteter ved udgangen af juni 2020. 
 
I henhold til gældende lovgivning kan HF & VUC FYN vælge at fastholde en driftsoverenskomst ved 
en lavere aktivitet end de 2 årskursister, hvis fx målgruppen er af en helt særlig karakter. 
Men HF & VUC FYN har valgt ikke at fastholde driftsoverenskomsten med DOF Lillebælt på denne 
baggrund. 
 
Bilag 4 – Klagen fra DOF vedlagt som separat bilag 

Indstilling 
Bestyrelsen fastholder opsigelsen af OBU-driftsoverenskomsten med DOF Lillebælt pr. 31. juli 2020.  

 

7. Orientering 
a) Tilmeldingstal hf2 
b) Opfølgning på tilpasninger og strukturforandringer 
c) Orientering om ekspertgruppens anbefalinger vedrørende fordeling af eleverne mellem 

gymnasier, herunder fordeling af hf2-elever 
d) Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) forår 2020 
 

8. Evt. 
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Med venlig hilsen 

 

 Anne Jensen Stig Holmelund Jarbøl 
 formand  rektor 

 


