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Møde i det midlertidige styre 11.8 2022, kl. 11:00-12:30 
Sted: Virtuelt 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Lars Mortensen, Peter Amstrup 
 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn  
 
Afbud: Ingen 
 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
 

1. Gensidig orientering 
2. Orientering om status på tilmeldinger til skoleåret 2022/23 
3. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2022  
4. Drøftelse af genopretningsplan 
5. Eventuelt 

 
  
 
Referat 
 
Laust Joen Jakobsen bød velkommen til mødet.  
 
1. Gensidig orientering 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om igangværende campus-drøftelser i Tønder og Haderslev.  
 
 
2. Orientering om status på tilmeldinger til skoleåret 2022/23 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om udviklingen i tilmeldinger. Disse har stået stort set stille 
henover sommeren. Der er tale om et markant og hurtigt fald i forhold til tidligere år. Der er sket en 
lille stigning fra uge 30 til 31 på 4,3%, hvilket er på niveau med det forventede og det ændrer ikke 
ved det samlede billede af, at aktiviteten står til at tage et betragteligt dyk i efteråret.   
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at hun på den baggrund har indkaldt SU til drøftelser af en 
kapacitetstilpasning tirsdag den 9. og igen fredag den 12.8. Hun orienterede om, at et SU-medlem 
har anmodet om at få udleveret regnskabsmaterialet, når det er godkendt. Det midlertidige styre 
havde ikke indvendinger mod dette, men bad om, at materialet holdes fortroligt indtil, det er 
indsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  
 
Lars Mortensen spurgte, om aktivitetsudviklingen var udtryk for en landsdækkende tendens.  
Ulla Koch svarede, at der endnu ikke foreligger et samlet overblik, men at VUC-foreningen er igang 
med at udarbejde et sådant. Hun tilføjede, at situationen ligner den, hun har kendskab til fra andre 
VUC og det det blandt andet ser ud til, at mønstret i eftertilmeldinger har ændret sig.  
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Bente Lyck-Damgaard tilføjede, at hun har tilsvarende tilbagemeldinger fra de VUC, hun har været i 
dialog med, og at der især meldes om nedgang på enkeltfag.  
 
Peter Amstrup spurgte, om der er en forklaring på nedgangen på fjernundervisning. Bente Lyck-
Damgaard svarede, at det har vi ikke. Jens Degn tilføjede, at revisor ved tidligere lejligheder har 
fremhævet usikkerheden ved fjernundervisning.  
 
Laust Joen Jakobsen konkluderede, at vi formentlig ligner de øvrige VUC, men at vi har en særlig 
sårbarhed i forhold til den store andel af fjernundervisning.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning. 
 
 
3. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2022 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik det rundsendte materiale. Halvårsregnskabet viser et underskud 
på 1,4 mio., hvor der var budgetteret med et lille overskud. Det er omsætningen, der udgør 
problemet og den skyldes aktivitetsnedgangen. Det er særlig hf enkeltfagsfjernundervisningen, der 
er ramt. 1. halvår lander således ca. 13% under, hvor der i forvejen var budgetteret med fald 
sammenlignet med 2021. Prognosen for 2. halvår, der tager udgangspunkt i de gennemgåede 
tilmeldingstal, viser et yderligere fald på 33%.  
 
Ulla Koch bemærkede, at der – i tillæg til de forklaringer vi kender omkring lav ledighed – også kan 
være tale om afsmitning i forhold til den manglende søgning til professionsuddannelserne. VUC har 
traditionelt uddannet mange hf-pakkekursister målrettet mod professionsuddannelserne. Når flere 
fravælger professionsuddannelser, er der formentlig også flere der fravælger pakkerne, fordi de ikke 
har tænkt sig at søge optag. 
 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik herefter det korrigerede budget for 2022, der på baggrund af 
aktivitetsprognosen, viser et underskud på ca. 11 mio. kr. Lønomkostningerne forventes at blive en 
smule lavere som følge af tilbageholdenhed med at genbesætte stillinger henover foråret. Derudover 
vil den igangsatte kapacitetstilpasning også reducere omkostningerne yderligere, men det er ikke 
sandsynligt, at det kan nå at få væsentlig effekt i 2022 og det vil derudover uanset ikke være 
tilstrækkeligt til at opveje den forventede mindre omsætning. Bente Lyck-Damgaard uddybede, at 
sammenhængskraften er udfordret af, at VUC Syds hold grundet de færre tilmeldinger bliver små og, 
at de er fordelt på fire afdelinger. Derfor kan omkostningerne ikke tilpasses i samme omfang som 
indtægterne, hvis udbudsforpligtelsen skal overholdes. Samlet set må der således forventes et større 
underskud i 2022. Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard likviditetsbudgettet, der viser, at VUC 
Syd vil have tilstrækkelig likviditet året ud. 
 
Det midlertidige styre godkendte halvårsregnskabet og bad om at der udarbejdes bemærkninger 
fra bestyrelsesformanden, som kan sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med 
halvårsregnskabet.  
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4. Drøftelse af genopretningsplan 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik indsatserne i genopretningsplanen, som samlet set giver effekt, 
men ikke nok til at opveje det fald i aktivitet, VUC Syd samtidig oplever. Hun fremhævede særlig 
forsøget med at tilbyde 2-årig hf på tre år, som der er blevet taget godt imod. Der er oprettet et hold 
med 18 kursister i Sønderborg og der er startet 7 elever i Aabenraa og 2 i Haderslev efter samme 
model. Derudover er der igangsat en informationsindsats om VUC Syds tilbud i Sydslesvig med 
kontakt til mindretalsforeninger, skoler og biblioteker.  
 
Jens Degn gennemgik herefter effekten af elevrekrutteringsindsatsen. Trafik til VUC Syds 
hjemmeside og booking af vejledersamtaler er faldet sammenlignet med sidste år. Det er direkte og 
organisk trafik, der falder mest, mens den betalte trafik stiger. Dette synes at underbygge, at det 
faktisk lykkes at skabe synlighed omkring VUC Syds uddannelsestilbud, og at det formentlig er en 
generel lavere interesse for uddannelse, der slår igennem på tilmeldingerne trods de igangsatte 
initiativer. Derudover orienterede han om, at VUC Syds vejledere melder om, at der er flere 
ansøgere, de ikke kan optage, fordi de mangler forudsætninger efter bekendtgørelserne. 
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkast til indrapportering af investeringsrammer, der skal 
indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  
 
Det midlertidige styre godkendte indrapporteringen uden bemærkninger.  
 
 
 
 
/Mødet afsluttet 12:30 


