27. Møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse
Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 – 17.00

Endelig Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011

2.

Punkter til beslutning:
a) Budget 2012
b) Udbudsplan 2012-2013

3.
4.

Punkter til drøftelse:
Ingen
Punkter til orientering:
a) Status på bygningssituationen.
b) Nyt fra Kursistrådet.

5.

Eventuelt.

Der serveres kaffe/te/vand/kage/frugt i forbindelse med mødet.
Afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfogvuc.dk eller på telefon 6170 1028 til Verner.

Kolding, den 1. december 2011
Med venlig hilsen
Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand
rektor

Kolding HF & VUC
Ålegården 2
6000 Kolding
Cvr.nr. 29546010

Telefon: 76336800
post@koldinghfogvuc.dk
www.koldinghfogvuc.dk

Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 12. december 2011

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse
Den 12. december 2011, kl. 15-18.00, 27. møde
Deltagere:

Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), H.C. Jensen, Kim Hansen, Henrik
Skov (stemmeret), Annika Hansen, Kirsten Skaastrup, Verner Rylander,
Morten Frederiksen (referent).

Fraværende:

Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen

Dagsorden
1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22. november 2011

2.

Punkter til beslutning:
a) Budget 2012
b) Udbudsplan 2012-2013

3.

Punkter til drøftelse:
Ingen punkter til drøftelse

4.

Punkter til orientering:
a) Status på bygningssituationen.
b) Nyt fra Kursistrådet.

5.

Eventuelt

Referat
Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22. november
2011
Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskreven.

Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning
Ad.2. a) Budget 2012
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Udkast til budget 2012 var udsendt som bilag til den endelige dagsorden

Verner Rylander forklarer, hvordan en række forudsætninger er blevet lagt ind i budgettet
– herunder de forudsætninger, som bestyrelsen så på sidste gang.
Efter genopretningsplanen og finanslov 2011 er blevet implementeret, har vi fået bedre
styr på konsekvenserne for os. På den baggrund opjusteres budget 2012 på baggrund af
det forventede regnskab 2011. Det forventede regnskab 2011 er blandt andet påvirket af,
at huslejen i det oprindelige budget er lagt ind med en nettoudgift, mens der er i det
endelige regnskab er kommet klarhed over at tilskud til dyr husleje er lagt ind på
indtægtssiden og huslejeudgiften er lagt ind på.
Kurt Nielsen-Dharmaratne anførte, at var der tale om almindelig drift var differencen
mellem budget og regnskab uacceptabelt stort, mens når der er tale om implementeringen
af en række store indgreb, som vi har været i tvivl om konsekvensen af, er resultatet i
orden. De tidligere år har der været større overensstemmelse mellem budget og regnskab.
Verner Rylander oplyste endvidere, at der implementeres løbende reduktioner hvert år i
taxametrerne, og samtidigt bortfalder tilskud til dyr husleje i 2015.
På udgiftssiden har vi fastholdt et højt IT-investeringsniveau, hvilket dækker over, at vi
løbende forventer at skulle indkøbe mange bærbare computere til kursisterne.
Dette medfører en omlægning af undervisningsmidler til i højere grad at blive digitale. Vi
forventer ikke, at det medfører en reduktion i udgiftsniveauet til undervisningsmidler, men
udgifterne til kopiering bør falde over tid.
Verner Rylander redegjorde for, at udgifter til vores nybygning er lagt ind.
Verner Rylander redegjorde for de forventede over- og underskud i 2012 og ud i
overslagsårene, og redegjorde for, at vi forventer at kunne hensætte midler fra 2011 –
2013 til at dække det forventede driftsunderskud i 2014. Dette vil i givet fald udjævne
udsvingene i de forventede regnskabsresultater.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget 2012 med overslagsår
Ad.2. b) Udbudsplan 2012-2013
Hf fagudbud og AVU fagudbud var udsendt som bilag til den endelige dagsorden

Verner Rylander redegjorde for de forskellige uddannelser.
Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) køres dels som sommerundervisning (matematik B),
hvor der stort set kun er GSK-kursister på holdet, samt integreret med
enkeltfagskursisterne, hvor holdene er blandet.
I den anden ende udbyder vi FVU- og ordblindeundervisning. Vi forventer en mindre vækst
i aktiviteten ordblindeundervisning, hvilket slår igennem på fagudbuddet.
Aktiviteten på FVU-området har været ramt af den økonomiske krise. Når der er lav
arbejdsløshed er der mange, der går på FVU – særligt vores virksomhedsrettede
undervisning. Når det går skidt i samfundet forsvinder meget af den virksomhedsforlagte
undervisning.
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P.t. er vi i gang med at få gang i et samarbejde med kommunens uddannelseshus, hvilket
forhåbentligt vil medfører noget aktivitet.
På AVU har vi ikke fået den nedgang, vi forventede, og AVU-aktiviteten forventes at være
stabil i forhold til indeværende skoleår.
AVU-kursister har enten 9. klasse med sig og tager 10. klasse hos os. Der er også hvert år
nogle unge, der ikke går op til eksamen i 9. klasse eller som færdiggør den med et så ringe
resultat, at de ikke kan bruge den, og derfor kommer ned til os.
Vi har udfordringer på AVU, og forsøger med forskellige initiativer, der kan fastholde
kursisterne jf. gennemgangen ved uddannelsescheferne på sidste bestyrelsesmøde.
På Hf-området udbyder Kolding HF og VUC henholdsvis undervisning som Hf-enkeltfag og
2-årige Hf. På Hf-enkeltfag er der sket en stor ændring i, hvad kursisterne søger. Vi
oplever en stigende søgning til basisfagene – eksempelvis dansk, matematik mv., mens
der er forsvunden en del aktivitet som følge af genopretningsplanen. Det drejer sig typisk
om 3. fremmedsprog samt de undervisningstilbud på Hf, der var rettet mod seniorer.
På det 2-årige HF har vi forfulgt en vækststrategi, og forventer at komme op på 10 klasser
samlet set. Næste år er vores nye tiltag toning af vores 2-årige HF-forløb.
Vi skal have toningerne på plads, så de fremgår af udbuddet til den koordinerede tilmelding
den 15. marts 2012.
Vi forsøger at udbyder dans og astronomi og innovation på C-niveau samt design på Bniveau, hvilket er en udløber af de designhold, vi har startet op i år. Disse fag er valgfag
som man kan vælge som del af en 2-årig HF.
Tysk kan vi oprette ca. hvert andet år, mens italiensk og fransk forsvinder, når vi har kørt
de sidste kursister igennem, der startede før genopretningsplanen. Alt i alt forventer vi som
følge af væksten på det 2-årige Hf, at skulle udbyde ca. 6000 undervisningstimer mere
næste skoleår, hvilket svarer til en opnormering af hf-afdelingen med 4 stillinger.
Verner Rylander orienterede endvidere om, at vi opretter og nedlægger hold afhængig af
efterspørgsel og optag, så der kan ske ændringer i forhold til de planener vi har pt.
Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvordan vi er kommet frem til de nye fag som vi
forventer at udbyde. Verner Rylander oplyste, at vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse.
Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til hvem der har fundet betegnelserne til de forskellige
toninger. Verner Rylander oplyste, at det er Uddannelseschefen og den pædagogisk
administrative medarbejder på HF-området, der er kommet med forslagene. Navnene blev
diskuteret.
Verner Rylander oplyste, at vi sidste år modtog ca. halvdelen af vores ansøgninger før 15.
marts, mens resten kom senere.
Da der ikke var nogen bemærkninger, vedtog bestyrelsen fagudbuddet for skoleåret
2012/2013.

Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse
Der var ingen punkter til drøftelse.
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Ad. Punkt 4. Punkter til orientering
Ad. Punkt 4.a.) Status på bygningssituationen

Verner Rylander oplyste om status på byggesituationen. Vores advokat har
problematiseret, at Design City har en forpligtigelse til at gennemføre en byudvikling i
området. Såfremt Design City går konkurs, vil områdets lodsejere hænge på regningen til
byggemodningen.
Pt. er Design City ved at afklare, om de kan stille en garanti for udgiften og vi har samtidigt
et møde med By- og Udviklingsforvaltningen og vores advokat på torsdag.
Det er den eneste sten på vejen, og ellers skulle vi være klar til at købet grunden.
Det betyder dog, at bygherrerådgivningsudbuddet er lidt forsinket.
Verner Rylander oplyste samtidigt om vores interne processer. Vi havde en seminardag i
november, hvor al personalet diskuterede det nye byggeri.
Vi er herefter ved at nedsætte 6 arbejdsgrupper
1. Basisfunktioner
2. Relationer
3. Læringsaktiviteter med eksperimenter og praktiske arbejdsprocesser
4. Lukkede læringsrum
5. Åbne læringsrum
6. Skolen som arbejdsplads
Temaerne går på kryds og tværs og for langt de fleste ting, vil der minimum være to
arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med
Formanden for hver af byggegrupperne indgår i den overordnede byggegruppe. Derved
håber vi at opnå en ordentlig brugerinddragelse
De 6 grupper forventes at påbegynde deres arbejde i begyndelsen af januar og skal
komme med input, der kan bruges i forhold til byggeprojektmaterialet.
Den 8. februar 2012 holder vi en temadag for alle kursister, hvor al undervisning bliver
omlagt til at handle om hvordan vores skole skal se ud

Ad. Punkt 4.b.) Nyt fra kursistrådet

Annika Hansen fortalte om, at kursistrådet har brugt mange kræfter på at arrangere fester.
Indtil videre er der blevet holdt 2 fester, og festerne er vigtige i forhold til at skabe en
fælles kultur. Fællesudvalget fungerer rigtigt godt.
Endvidere har kursistrådet forsøgt at få fredagsbaren op at stå, men det halter lidt. Det
bliver dog et indsatsområde efter januar 2012, hvor der kommer nye kursister ind i
kursistrådet.
Kirsten Skaastrup spurgte til spiritusbevilling, og Verner Rylander oplyste, at skolerne ikke
længere behøves at søge spiritusbevilling til lukkede fester med mindre udenoms arealerne
inddrages. Politiet har lavet et notat, hvor de har taget generelt stilling til skolefester og
fredagsbarer.
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Ambitionen er at afholde en fredagsbar om måneden.

Ad. Punkt 5. Eventuelt
Morten Frederiksen fremlagde rektor dispositions og anvisningsbemyndigelse til underskrift.
Mødet sluttede kl. 16.10.
Næste møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse er mandag den 20. marts 2011, kl. 15 -18.
Referatet læst og godkendt:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Vibeke Cock Nielsen

H.C. Jensen

Birgit Legarth

Kirsten Skaastrup

Annika Hansen

Henrik Skov

Kim Hansen

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)
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