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Til	det	midlertidige	styre	

Hermed	fremsendes	udkast	til	referat	fra	mødet	den	27.	maj	2020	til	det	
midlertidige	styres	godkendelse.	

Lavgade 30 
6200 Aabenraa
Telefon: 7361 3333 
post@vucsyd.dk 

www.vucsyd.dk	

27.05.2020	

Med	venlig	hilsen	
Jens	Degn		
Vicedirektør	
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Referat	af	møde	i	det	midlertidige	styre,	27.05	2020	
Virtuelt	møde,	kl.	11:00-12:00	
	
Deltagere:	Laust	Joen	Jakobsen,	Ulla	Winther	Koch,	Peter	Amstrup	og	Lars	
Mortensen.	Herudover	deltog	Bente	Lyck-Damgaard	og	Jens	Degn.		
	
Referat:	Jens	Degn	
	
	
Dagsorden	
	
Punkt	1:	Underskriftsark	
Punkt	2:	Godkendelse	af	referat	fra	mødet	den	29.4	2020	
Punkt	3:	Gensidig	orientering	
Punkt	4:	Godkendelse	af	budgetopfølgning	for	1.	Kvartal	2020	
Punkt	5:	Drøftelse	af	udkast	til	generel	lønpolitik	for	VUC	Syd	
Punkt	6:	Eventuelt	
	
	
Referat	
 

1. Underskriftsark  
Mødet afholdt virtuelt.  

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 29.4 2020   

 
Det midlertidige styre godkendte udkastet til referat  
 
  

3. Gensidig orientering 
Ulla Koch henledte opmærksomheden på en række rapporter vedr. 
institutionseftersyn, omkostningsanalyse mv., som netop er kommet og ligger 
på uvm.dk. Ulla Koch rundsender til orientering  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om den udvidede fase 2 af genåbningen, 
som træder i kraft fra 27.5 2020 på VUC Syd. OBU og FVU kursister starter 
med fremmødeundervisning fra 28.5, herefter hf-enkeltfag og avu, så alle 
kursister, der skal modtage fremmødeundervisning er tilbage senest 2.6 2020.  
 

4. Godkendelse af budgetopfølgning for 1. Kvartal 2020 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik regnskabet for første kvartal, som viser et 
underskud på 3 mio. kr. Dette kan henføres til lavere aktivitet. Herudover er 
kvartalet påvirket af en post til feriepenge til fratrådte medarbejdere samt 
manglende koma-indtægter. Aktivitetsudviklingen følges pt. tæt, men det er 
endnu for tidligt at vurdere effekterne COVID19 og nedlukningen af Danmark.  
 
Det midlertidige styre godkendte budgetopfølgningen. 
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5. Drøftelse af udkast til generel lønpolitik for VUC Syd 

Ulla Koch gennemgik udkast til lønpolitik. Det midlertidige styre udarbejdede i 
efteråret 2019 en lønpolitik for chefer og ledere på VUC Syd jf. 
Undervisningsministeriets skrivelse Forvaltning af chefaftalen fra OK18 af 28.6 
2019, sagsnr. 18/13814. Samtidig bestilte det midlertidige styre et oplæg til en 
generel lønpolitik for VUC Syd med henblik på at sikre en samlet, 
sammenhængende og transparent ramme for løndannelsen på VUC Syd. 
Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i retningslinjerne i 
Personaleadministrativ Vejledning, PAV, kap. 11.8.  
 
Det midlertidige styre godkendte udkastet og bad om, at det forelægges 
SU til drøftelse inden endelig vedtagelse. 

 
  

6. Eventuelt 
Næste møde afholdes i august måned. Mødedato følger.  
 
/Mødet	afsluttet	12:00.		


