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Møde i det midlertidige styre 02.03 2022, kl. 16:15-18:45 
 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn  
 
Afbud: Ingen  
 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
 

1. Underskriftsark 
2. Orientering om tilmeldingssituationen 
3. Status på genopretningsplanens fase 2 
4. Eventuelt 

 
 

1. Underskriftsark 

Underskrevet 
 
 

2. Tilmeldingstal 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik tilmeldingstal per 25.2 2022, idet hun gjorde opmærksom på, at 
der var tale om bruttotal, hvor evt. frafald efter 25.2 ikke er indregnet, ligesom de heller ikke tager 
højde for evt. nye tilmeldinger på enkeltfag i marts. Tilmeldingerne lå per 25.2 ca. 9% under 
budgettet for 1. kvartal, hvor forventningerne i forvejen var sænket 10% i forhold til 1. kvartal 2021. 
Det er fortsat særlig hf-enkeltfag på fjernundervisning, der oplever nedgang. Bente Lyck-Damgaard 
orienterede om, at dette flugter med den udvikling andre VUCer melder om. Ulla Koch og Lars 
Mortensen bekræftede dette billede.  
 
Laust Joen Jakobsen spurgte til, hvordan faldet påvirker sammenhængen i tilbuddet. Bente Lyck-
Damgaard svarede, at vi allerede sidder med små holdstørrelser, og at det derfor naturligvis er en 
udfordring.  
 
Peter Amstrup spurgte til, hvordan de sønderjyske kommuner forventede at blive ramt af krisen i 
Ukraine. Bente Lyck-Damgaard svarede, at Haderslev blandt har meldt ud, at de forventer at huse 
flygtninge i det gamle sygehus. Hun tilføjede, at det derudover fortsat er uklart, hvordan krisen 
kommer til at påvirke erhvervslivet i dækningsområdet. Laust Joen Jakobsen foreslog, at der 
planlægges møder med borgmestrene for en generel opfølgning på uddannelsessituation og 
uddannelsesbehov i kommunerne og han og Ulla Koch stillede sig til rådighed for deltagelse.  
 
Peter Amstrup spurgte til samarbejdet omkring HF pakke-indsatsen. Bente Lyck-Damgaard svarede, 
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at indsatsen fortsætter i Tønder og at hun er i løbende dialog med UC Syd. Derudover har der været 
en henvendelse fra Sønderborg, som også viser interesse i konceptet. I 2021 har indsatsen give 31 
årskursister, hvor målsætningen var 25. Dette hænger også sammen med justeringer i VUC Syds 
vejledning og tilrettelæggelse, hvor vejlederne vejleder ansøgere til hf-enkeltfag til først at tage en 
pakke, så de har noget, de kan gå videre med efter 1. år, hvis de beslutter sig for ikke at tage en fuld 
hf. Laust Joen Jakobsen opfordrede til, at der holdes fokus på at få kommunikereret de igangsatte 
tiltag.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.  
 
Bilag: Tilmeldingstal per 25.2 2022 
 
 

3. Genopretningsplanen  

Bente Lyck-Damgaard gav en status på genopretningsplanen med særligt fokus på indsatserne 
omkring tiltrækning og relationer. Der er lavet en opfølgning på de enkelte projekter, og de 
projektansvarlige har vurderet, hvilke aktiviteter, der skal fortsætte i 2022. Der har været god 
fremdrift i projekterne vedr. FGU, SOF/GSK og hf-enkeltfag og der er udarbejdet planer for fortsat 
indsats her i 2022. Indsatserne vedr. EUD og Succes med uddannelse-forløbene har givet mindre 
effekt, men der været gode dialoger, der vil blive holdt ved lige. I forhold til videreudviklingen af 
fjernundervisning afprøves der i foråret blandt andet et nyt hybridt undervisningskoncept, der 
blander online- og fremmødeelementer på en ny måde.  
 
Jens Degn gennemgik herefter de seks supplerende indsatser, der blev beskrevet i budget 2022 og 
som omfatter 2-årig hf på tre år, styrket indsats for specialpædagogisk støtte, introducerende 
undervisning på AVU, Individuel Kompetencevurdering, særlig indsats over det det danske mindretal 
i Sydslesvig og et styrket samarbejde med partnere om uddannelsestilbud rettet mod erhvervsaktive. 
Der er udpeget projektansvarlige, nedsat arbejdsgrupper og udarbejdet aktivitetsplaner.  
Ulla Koch spurgte til, hvad planerne for den to-årige hf på tre år var bredt i dækningsområdet, 
herunder hvordan autismespektrum, var tænkt ind. Bente Lyck Damgaard svarede, at der er et ASF-
tilbud i Aabenraa, men at den to-årige hf på tre år er et bredt tilbud til borgere med handicap eller 
funktionsnedsættelse. VUC Syd arbejder på et tilbud i de tre kommuner, hvor VUC Syd har udbud af 
2-årig hf.  
 
Ulla Koch bemærkede, at UC Syd også planlægger en indsats i forhold til mindretallet og spurgte til, 
hvad der var af dialog her. Bente Lyck-Damgaard svarede, at hun har planlagt et møde med UC Syds 
rektor, hvor hun vil bringe emnet op. VUC Syd har i øvrigt allerede kontakt til blandt andet 
studievejledere på skoler syd for grænsen.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning 
 
Bilag: ingen 
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4. Eventuelt  

Jens Degn orienterede om, at Undervisningsministeriet har offentliggjort resultater af 
elevtrivselsundersøgelsen 2021, herunder for VUC Syds to-årige hf-tilbud. Kursisttrivslen på VUC Syds 
tre afdelinger ligger over landsgennemsnittet. De detaljerede resultater vil blive gennemgået med 
kursisterne og personalet. 
 
Ulla Koch foreslog, at det undersøges nærmere, hvad der konkret driver den høje trivsel, herunder 
med henblik på at orientere VUC Syds samarbejdspartnere om det.  
 
Bilag: print af hovedresultater for VUC Syd Sønderborg, VUC Syd Haderslev og VUC Syd Aabenraa fra 
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx  
 
/Mødet sluttet 18:00 
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