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Referat af møde i det midlertidige styre, 19.08 2020 
Østerøvej 121, Nyborg, kl. 10:00-14:00 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch, Peter Amstrup og Lars 
Mortensen. Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn.  
 
Referat: Jens Degn 
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Referat 
 
 

1. Underskriftsark 

Underskrevet 
 

 
2. Gensidig orientering 

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at skolestart er forløbet godt. En kursist, 
der deltog på introdag, blev efterfølgende testet positiv for COVID-19. 57 
kursister og 4 medarbejdere, som vurderedes potentielt at kunne have været i 
kontakt med pågældende kursist blev efter dialog med Sønderborg Kommunes 
hygiejneenhed sendt hjem i selvisolation med besked om at lade sig teste den 
15. og 17, og først møde op ved to negative tests. VUC Syd har ikke 
efterfølgende modtaget underretning om yderligere tilfælde. Der var enkelte 
kursister, der havde haft udfordringer med at få testtider og som derfor endnu 
ikke er tilbage i skole.  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at VUC Syd har søgt om og fået bevilget 
ekstraordinære tilskud på i alt 4,3 mio. kr. i tilpasningsmidler, heraf én mio. kr. til 
at fastholde tilbuddet i Tønder. Der er 17.8 som led i samarbejdet med Tønder 
Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium startet nyt hf-pakketilbud i Tønder. 
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Der er oprettet i alt fem enkeltfagshold med, indtil videre, 9 og 11 kursister på 
de opstartede hold.   
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at VUC Syd er overgået til LUDUS per 
1. august jf. genopretnings- og masterplanen og at ny studieaktivitetsprocedure 
i den sammenhæng er implementeret. Derudover er VUC Syd gået over til 
microsoft-baserede computere, medarbejdermails er migreret til Outlook og der 
er implementeret en single-sign-on løsning, som betyder, at kursister og 
medarbejdere kan anvendes ét password til at tilgå VUC Syds forskellige 
systemer. Dette er et skridt i at høste fordelene ved at være en del af ESIS 
samarbejdet. Der er hjemtaget vurdering på de udfasede Apple-computere, 
som forventes solgt. Provenuet fra salget bruges til at finansiere omlægningen. 
Henover efteråret arbejdes der på at etablere nyt intranet, indføre nyt 
journalsystem samt at få lavet en samlet learning management-løsning, der kan 
give VUC Syds kursister en endnu bedre digital indgang til læring på VUC Syd. 
I overgangsperioden bruger kursister de nuværende Google-baserede 
redskaber.  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at ledelsen er i gang med at gennemgå 
institutionens politikker. Der er flere områder, hvor der mangler politikker og der 
er en række politikker, som ikke er tidssvarende. Indtil videre har rygepolitik og 
alkoholpolitik været behandlet i SU. Processen fortsætter i efteråret.   
 

3 Godkendelse af halvårsregnskab 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik hovedtallene. Omsætningen er 3 mio. højere 
til trods for, at aktiviteten har været faldende. Baggrunden for hovedsageligt en 
genberegning af tilskuddet, hvor bl.a. bygningstaxametret ikke har været korrekt 
beregnet. På omkostningssiden er lønomkostningerne lidt højere end 
budgetteret. Det skyldes, at de indeholder en feriepengeforpligtelse, der vil blive 
flyttet til hensættelser. Endelig har refusioner været en smule overbudgetteret. 
Direktøren forventer, at aktiviteten for året samlet set vil blive lavere end 
oprindeligt budgetteret, bl.a. som følge af nedlukningen af Danmark i foråret, 
som har påvirket tilmeldingstallet. Derudover ses der en tendens til, at flere 
søger fjernundervisning, formentlig også som effekt af COVID-19. Dette må 
forventes at påvirke indtægtsgrundlaget negativt.  
 
Det midlertidige styre godkendte halvårsregnskabet med bemærkning om, 
at der tilføjes periodisering i rapporteringsformatet.  
 

4 Orientering om tilmeldingstal 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik tilmeldingstallene. På hf er der ca 10% færre 
holdtilmeldinger end på samme tid i 2019. På AVU er der ca. en tredjedel færre 
tilmeldinger. Der har været en stigning i booking af vejledningssamtaler efter 
sommerferien, men den er ikke tilstrækkelig til at indhente den nedgang, der 
blandt har været under nedlukningen. I Tønder har der været pæne 
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tilmeldingstal på AVU, mens det også er lykkedes at få tilstrækkeligt med 
kursister på hf-enkeltfag til at kunne oprette fem enkeltfagshold.  
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning med bemærkning 
om, at tallene understreger behovet for at få identificeret yderligere 
aktiviteter, der kan bidrage til øget aktivitet. 
  

5 Orientering om budgetproces 2021 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik processen for budget 2021  
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning.  

 
6 Drøftelse af genopretningsplan 

Bente Lyck-Damgaard fremlagde udkast til en synopsis for en revideret 
genopretningsplan.  
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og bad om, at det 
fremhæves, at den største udfordring er mangel på kursister og at det er 
dette, som skal adresseres. Den reviderede genopretningsplan 
dagsordenssættes til opfølgning på kommende møder.   
 

7 Godkendelse af lønpolitik for VUC Syd 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkast til lønpolitik og opsummerede 
drøftelsen i Samarbejdsudvalget.  
Det midlertidige styre vedtog udkastet til lønpolitik  
 

8 Årlig opfølgning på whistleblower-ordning 

Jens Degn gennemgik den årlige opfølgning på ledelsestilsynet. Der er ikke 
indgået henvendelser til linjen. 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning.  
 

9 Eventuelt 

Der er planlagt møder den 28.10 og 8.12.  
 
 
 
 
 
  




	200819_midlertidigtstyre_referat_web
	200819 Underskriftsark

