32. Møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse
Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00
Endelig dagsorden:
Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt.
1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2012

2.

Punkter til beslutning:
a) Budget 2013 (bilag).
b) Kapacitet på det 2-årige hf: Det indstilles, at kapaciteten på HF-2
udvides fra 10 til 11 klasser med virkning fra 1.8.2013. Baggrunden er
bl.a. Folketingets vedtagelse at loft på 28 kursister i klasserne.
c) Fagudbud 2013-14 (2 bilag)

3.

Punkter til drøftelse:
a) Temapunkt iht. Årshjul: Projekt Ordblinde (et VUC-samarbejdsprojekt
støttet af regionen). Uddannelseschef Henrik Saul redegør for projektet
– set i lyset af vores eget udbud af ordblindeundervisning.

4.

Punkter til orientering:
a) Status på byggeriet.
b) VEU center Trekanten.
c) Nyt fra Kursistrådet.

5.

Eventuelt.

Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet.
Evt. afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfogvuc.dk eller på telefon 76 33 68 10 til
Verner.

Kolding, den 5. december 2012
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 11. december 2012

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse
Den 11. december 2012, kl. 15-18.00, 32. møde
Deltagere:

Kim Hansen, Kirsten Skaastrup, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, H.C.
Jensen, Verner Rylander, Morten W. Frederiksen (referent). Afdelingschef
Henrik Saul deltog under pkt. 2a.

Fraværende:

Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Andreas Holm (stemmeret)

Dagsorden
1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2012

2.

Punkter til beslutning:
a) Budget 2013 (bilag)

b) Kapacitet på det 2-årige hf: Det indstilles, at kapaciteten på HF-2
udvides fra 10 til 11 klasser med virkning fra 1.8.2013. Baggrunden er
bl.a. Folketingets vedtagelse at loft på 28 kursister i klasserne.
c) Fagudbud 2013-14 (2 bilag)

3.

Punkter til drøftelse:

4.

Punkter til orientering:

5.

Eventuelt

b) Temapunkt iht. Årshjul: Projekt Ordblinde (et VUC-samarbejdsprojekt
støttet af regionen). Uddannelseschef Henrik Saul redegør for projektet
– set i lyset af vores eget udbud af ordblindeundervisning.
d) Status på byggeriet.
e) VEU center Trekanten.
f) Nyt fra Kursistrådet.

Referat
Side 2

Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 11. december 2012

Verner Rylander indledte mødet med at oplyse, at Kurt Nielsen-Dharmaratne har meldt afbud til
mødet, og bestyrelsen vedtog at Verner Rylander leder mødet i Kurt Nielsen-Dharmaratnes fravær.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 30. oktober
2012
Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.

Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning
Ad.2. a) Budget 2013 (bilag)
Bilagene Aktivitetsudvikling budget 2013 og Budgetforslag 2013 var udsendt som bilag før mødet.

Morten W. Frederiksen gennemgik først bilaget vedrørende den budgetterede aktivitetsudvikling for
2013 og overslagsår.
Vedrørende pædagogikumuddannelsen har vi i august 2012 ansat en del yngre lærere uden
pædagogikumuddannelsen. Det betyder, at der i de næste par år vil være flere
pædagogikumkandidater.
Vedrørende aktiviteten på gymnasiale suppleringskurser (GSK), forsøger Ministeriet for Børn og
Unge at italesætte en nedbringelse af GSK-aktiviteten på landsplan. Flere studenter skal have de fag
som de skal bruge i første omgang.
På Hf-enkeltfag oplevede vi i august 2012 en nedgang i søgningen. Det er blandt andet
konsekvenserne af det forhøjede deltagerbetaling for pensionister og folk med videregående
uddannelse, der slår helt igennem. I 2013 vil nedgangen have helårsvirkning, hvilket betyder et
yderligere fald i aktiviteten. I den forbindelse skal det nævnes, at der er stor usikkerhed knyttet til
det fjernundervisningstilbud, som vi startede op i september 2012. Vi håber på, at det kan tiltrække
og fastholde en række kursister, som vi i dag mister, men er foreløbigt usikre på, hvilket omfang
aktiviteten vil have. Der er i budget 2013 indlagt et relativt konservativt skøn på aktiviteten på
fjernundervisning. Desuden forventer vi at de fastholdelsesinitiativer vi har søsat efter sommerferien
2012 vil kunne øge aktiviteten i kraft af at flere kursister gennemfører.
På AVU oplevede vi en markant tilbagegang ved augustoptaget 2012. Nedgangen slår fuldt igennem
i 2013, hvilket betyder en væsentlig nedgang i den budgetlagte aktivitet.
Der arbejdes med forskellige tiltag, der kan øge optaget herunder fjernundervisning på AVU, et
forsøg med undervisning i Kolding Arrest samt en forbedret brobygning mellem Sprogskolen og VUC
i form af et introduktionsforløb for den målgruppe. De skal nævnes at undervisningen i Kolding
Arrest kører som indtægtsdækket virksomhed, hvor aktiviteten vil blive medtaget her. Når
aktiviteten afvikles som indtægtsdækket virksomhed betyder det ligeledes, at indtægterne svarer til
et almindeligt AVU-hold med 20-24 deltagere mens det faktiske antal deltager og dermed den
aktivitet, der fremgår af bilaget ligger på et lavere niveau. På AVU arbejdes der – ligesom på HF –
intensivt med fastholdelse, hvilket ligeledes vil kunne modvirke nedgangen.
På det toårige HF forventes aktiviteten at stige til 10 klasser for herefter at falde gradvist til 8
klasser (4 klasser på første år og 4 klasser på andet år).
Med hensyn til forberedende voksenundervisning (FVU) forventer vi en lille vækst i den
virksomhedsforlagte undervisning samt en vækst i den undervisningsaktivitet der er udlagt til
driftsoverenskomstparterne. Dette skyldes, at Kolding HF & VUC fra 1. januar 2013 har
driftsoverenskomster mod tidligere to.

Side 3

Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 11. december 2012

På ordblindeområdet forventes der vækst i både skolens egen aktivitet og undervisningsaktivitet hos
driftsoverenskomstparterne. På ordblindeområdet har Kolding HF & VUC fra 1. januar 2013 2 mod
tidligere 1 driftsoverenskomst.
Den indtægtsdækket virksomhed som Kolding HF & VUC tidligere har haft (”Åben Klasse”samarbejdet med Kolding Kommune) suppleres i 2013 og 2014 som tidligere nævnt med et forsøg,
hvor der gennemføres undervisning i Kolding Arrest finansiereret af SATS-puljemidler.
Morten W. Frederiksen gennemgik herefter bilaget Budgetforslag 2013.
På indtægtssiden er aktivitetstallene indarbejdet sammen med den udvikling i taxameterne, som
Ministeriet for Børn og Undervisning har meldt ud for 2013 og overslagsår. Der sker en væsentlig
reduktion i indtægter fra 2014 til 2015, hvilket primært skyldes at det særlige tilskud til dys husleje,
som vi i øjeblikket modtager, bortfalder med udgangen af 2014. Samtidigt forsvinder
huslejeudgiften på indtægtssiden og erstattes af de lavere omkostninger ved vores nye skole.
På udgiftssiden sker der en løbende tilpasning af lønudgifterne svarende til aktiviteten. Der er
budgetteret med et fald i refusionsindtægter, hvilket skyldes, at vi i har en række medarbejdere
fleksjobreformen medfører en reduktion i det tilskud, vi modtager fra stat og kommune.
På udgiftssiden indregnes de omkostninger, der er i forbindelse med driften af vores nye bygning fra
2015. Andre investeringer – som eksempelvis udskiftning af mobiltelefoner til undervisere og andre
medarbejdere forsøges foretaget inden ibrugtagning af vores nye hus.
Det skal bemærkes, at der er budgetteret med møbel-/inventarinvesteringer i driftsbudgettet for 3
mio. kr. i 2015 i forbindelse med indflytningen. Denne investering betyder, at der budgetteres med
et forventet underskud i 2015, hvilket vi ikke ser som det store problem så længe det holder sig til
et år.
Verner Rylander opsummerede, at vi i forbindelse med regnskab 2011 hensatte 3,7 mio. kr., og at vi
i forbindelse med regnskab 2012 forventer at kunne hensætte 1 mio. kr. til flytteudgifter.
Morten W. Frederiksen oplyste, om at fremadrettet vil lave et mere dynamisk budget, der korrigeres
løbende, og der fremlægges budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde.
Verner Rylander oplyste, at dette skal ses i lyset af den vedtagne budgetlov, der giver Ministeriet for
Børn og Undervisning hjemmel til at ændre taksterne i løbet af finansåret.
Bestyrelsen vedtog budgetforslag 2013.

Ad.2. b) Kapacitet på det 2-årige hf: Det indstilles, at kapaciteten på HF-2 udvides
fra 10 til 11 klasser med virkning fra 1.8.2013. Baggrunden er bl.a. Folketingets
vedtagelse at loft på 28 kursister i klasserne.
Verner Rylander oplyste, at vi muligvis laver 6 klasser fra august. Vi har i år haft venteliste for at
holde os på maksimalt 28 elever gennemsnitligt pr. hold på det 2-årige HF. Såfremt efterspørgslen
stiger, vil det være hensigtsmæssigt at kunne oprette et 6. 1. års hold.
Det er formelt set bestyrelsen som beslutter en udvidelse af kapaciteten på det 2-årige hf til 11
klasser. Verner Rylander oplyste, at vi allerede har meddelt kapacitetsudvidelsen til det forpligtende
samarbejde, og regionen får beslutningen til høringen.
Kirsten Skaastrup spurgte om det er dyrt at oprette et 6. 1. års klasse, og om klassen oprettes
uanset søgningen.
Verner Rylander oplyste, at der kun oprettes en ekstra klasse, hvis søgningen viser sig at være
tilstrækkelig til at oprette klasse og samtidigt have en mindre venteliste til det 2-årige HF.
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H.C. Jensen spurgte om der må være mere end 28 kursister i en klasse, og Verner Rylander oplyste,
at reglerne angiver at institutionen i gennemsnit må have maksimalt 28 kursister pr. klasse inden
for det 2 årige HF. Der kan således være klasser, hvor der sidder mere end 28 kursister, hvis der i
andre klasser sidder færre.
Bestyrelsen besluttede at udvide kapaciteten på det 2-årige HF til 11 klasser i skoleåret 13/14

Ad. 2.c)Fagudbud 2013-14 (2 bilag)
Bilagene Fagudbud – Kolding HF&VUC AVU-afdeling 2013/2014 samt Udbud HF-e og HF2, 2013-14 var udsendt
med den endelige dagsorden

Verner Rylander oplyste, at udfordring på AVU er vigende søgning til trods for at andre byer af
samme størrelse har en større søgning.
Nogle AVU-lærere underviser på c-niveauerne på HF, hvilket er en fleksibel og god løsning.
Kim Hansen spurgte til formuleringen i bilaget vedrørende fagudbuddet på AVU 1: det fremgår, at et
tæt samarbejde med Kolding Kommunes Job- og Uddannelseshuset har resulteret i en masse
afklaringer, men desværre ikke i megen aktivitet afklaringer. Verner Rylander oplyste, at hvis man
sammenligner os med eksempelvis VUC Vejle, kommer der langt mindre aktivitet ud af samarbejdet
med kommunen og afklaring af kursister hos os.
Kirsten Skaastrup oplyste, om at hun fra sin plads i VEU-centerrådet har hørt den holdning, at folk
ikke er så tilfredse med VUC, fordi der henvises mange, men at der aldrig sker noget. Kirsten
Skaastrup oplyste, at problemerne i overgangen fra et uddannelsessystem til et andet i den
sammenhæng var blevet diskuteret.
Verner Rylander oplyste, at det kan godt ske at folk bliver afklaret i VEU-regi, men vi ser dem aldrig
hos os, og vi er ikke bekendt med, at VEU-centret henviser nogen til os.
Det blev aftalt, at Verner Rylander tag kontakt med VEU-centeret for at afklare, om der er et
problem i forhold til VEU-centrets henvisninger til Kolding HF & VUC.
Kim Hansen fremhævede, at det er centralt med en kontinuerlig dialog, der sikrer de forskellige
samarbejder.
Herefter gennemgik Verner Rylander bilaget vedrørende fagudbuddet på Hf-enkeltfag og det 2 årige
HF. På 1. år af det 2 årige HF forventer vi i 2013 4 toninger, hvoraf toningen HF og videre kommer
til at omfatte to hold.
Herudover har Ungdommens Uddannelsesvejledning et problem med at få placeret unge med en
mild grad af Asperger eller lignende i uddannelse, og her er vurderingen af, at Hf-enkeltfag er vejen
frem. Der oprettes således et særligt hold for unge, der igennem SU-styrelsen kan få særlig
pædagogisk støtte (SPS) som eksempelvis tutor, hjælper, hjælpemidler mv.
Verner Rylander oplyste, at Kolding HF & VUC’s Uddannelsesudvalget har udtaleret omkring
fagudbuddet. Udvalget behandlede udbuddet på sidste møde i sidste uge og havde ingen
kommentarer til udbuddet.
Bestyrelsen vedtog fagudbuddet for 2013/2014 og bemyndigede samtidigt skolens ledelse til at
foretage de nødvendige tilpasninger som følge af efterspørgsel mv.

Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse
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Ad. 3. a) Temapunkt iht. Årshjul: Projekt Ordblinde (et VUC-samarbejdsprojekt
støttet af regionen). Uddannelseschef Henrik Saul redegør for projektet – set i
lyset af vores eget udbud af ordblindeundervisning.
Bilaget Projekt Ordblinde blev omdelt på mødet

Henrik Saul oplyste, at der er tale om et område, hvor vi pt. ikke har den helt store aktivitet, og der
er dermed er tale om et potentielt vækstområde.
Med hensyn til almindelige OBU hold har vi hvert år en række almindelige hold, der mødes ugentlige
en ca. 3 lektioner (7 hold i efteråret). Der er et loft på 6 personer pr. hold.
Vi har i år prøvet at lave et enkelt hold i engelsk for ordblinde. Initiativet har været en gevinst for
kursisterne idet, der er tale om andre problemstillinger for ordblinde i engelskundervisningen end
inden for danskundervisning.
I 2013 iværksættes endvidere et projekt med kriminalforsorgenet vedrørende undervisning af
indsatte i Kolding Arrest. Projektet er finansieret af midler fra Satspuljen, og der er på landsplan
udpeget 6 arresthuse, hvor der skal laves undervisning. Undervisningen forventes primært at
omfatte AVU, FVU og ordblindeundervisning samt vejledning. Der kan også blive tale om HFundervisning.
I gennemsnit er arrestanter ca. 3 måneder i arresthuset, hvor de med projektet vil kunne modtage
undervisning/opkvalificering.
Herudover søsættes der en ordblindeklasse på AVU fra næste skoleår. I øjeblikket går ordblinde
kursister på almindelige hold, og modtager ordblindeundervisning ved siden af. Nu prøver vi at skille
nogle af de ordblinde kursister ud i et separat undervisningstilbud, hvor der i højere grad kan tages
hånd om de særlige udfordringer, som ordblinde kursister har.
I forbindelse med den tidligere omtalte klasse på HF for unge med en mild grad af Aspergersyndrom eller lignende, forventer vi samtidigt, at nogle af disse unge får behov for sideløbende
ordblindeundervisning.
Vi har en lærer, der færdiggør uddannelsen til ordblindeunderviser i december i år, hvorefter vi
råder over 4 lærere, der kan varetage ordblindeundervisning.
Vi har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på både leder- og
vejlederplan, hvilket skal sikre, at UU har viden om de tiltag vi iværksætter. UU tager sig af alle
ledige under 25 år.
JUHU (Kolding Kommunes Job- og Uddannelseshuset) tager sig af alle nyledige. Her er vi også
repræsenteret, med fokus på at spotte ledige med behov for enten ordblinde- eller FVUundervisning og tilbyde dem uddannelse.
Tidligere har vores virksomhedsforlagte undervisning primært omfattet FVU-undervisning, men i år
har det primært været ordblindeundervisning.
Vi ved endnu ikke, om det er en generel tendens. Generelt tager det 2-3 år fra første kontakt med
en virksom til undervisningen kommer op at køre.
Fra januar 2013 søsættes et regionsprojekt, hvor blandt andet VUC’erne i Syddanmark deltager.
Projektet sigter på, at få flere igennem en ungdomsuddannelse og strategien er dobbelt: dels sigter
projektet på tæt samarbejde mellem uddannelsescentre, kommuner, 10.klassescentre mv. og
samtidigt vil projektet skabe en kobling mellem ordblindeundervisning og erhvervsuddannelserne.
Dette kan være via kortvarige praktikforløb, hvor unge fra erhvervsuddannelserne deltager i
ordblindeundervisning på voksenuddannelsescentrerne eller praktikforløb, hvor ordblinde kursister
prøver at deltage i undervisningen på erhvervsuddannelserne.
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Kim Hansen spurgte, hvor mange mennesker, der er vurderes at være ordblinde.
Verner Rylander oplyste, at der ikke rigtigt findes rapporter om andelen af ordblindhed.
Internationale studier viser, at op imod 5 % af en befolkning er mere eller mindre ordblinde.
Hvis man ser specifikt på gruppen af uuddannede, må det forventes, at andelen af ordblinde er
højere.
H.C. Jensen spurgte, hvordan man tester for ordblindhed. Henrik Saul forklarede, at man normalt
spotter i en FVU-test om der er et problem. Testen er ikke diagnosticerende, men fortæller, hvorvidt
man kan få gavn af forskellige dele af ordblindeundervisning.
Kirsten Skaastrup spurgte hvor personrettet undervisning er. Henrik Saul fortalte, at kursisterne på
baggrund af testen skal udredes, så uddannelsesforløbet målrettes den enkelte person og
vedkomnes problemer.
H.C. Jensen mente, at der vel er et stort behov nu, fordi der ikke længere er jobs, hvor man ikke
bliver konfronteret med problemet.
Hvis man bliver testet ordblind, har man på HF mulighed for at modtage støtte via SPS, men man
kan ikke nøjes med færre timer.
Verner Rylander oplyste om et helt nyt initiativ, som der er fundet penge til i finansloven og som
kører som et samarbejde mellem 3F.

Ad. Punkt 4. Punkter til orientering
Ad. Punkt 4.a.) Status på byggeriet.
Verner Rylander oplyste, at han havde diskuteret byggeriet med Kurt Nielsen-Dharmaratne i
fredags.
Kurt Nielsen-Dharmaratne mener, at det skal nok komme i mål.
Verner Rylander oplyste endvidere, at der er en række usikkerhedsmomenter, og nogle af dem
vedrører den økonomiske ramme.
Den sidste økonomiske ramme vi for projektet, som vi er blevet præsenteret for ligger på 70,5 mio.
kr. i middelværdi, hvilket er lidt over 1 mio. kr. over den fremskrevne budgetramme inklusiv den
pulje, der skal afsættes til udsmykning mv.
Verner Rylander fortalte om processen frem til nu, og hvor vi er i forløbet.

Ad. Punkt 4.b.) VEU-centret
Verner Rylander oplyste, at der ikke i første omgang var afsat penge i FL til VEU-centrets
videreførelse. Der er fundet penge nu og VEU-centeret kører videre indtil videre.
Den usikre situation har haft en væsentlig påvirkning på centerets drift i den forgangne periode.
Kirsten Skaastrup oplyste, at der var brugt meget tid til at diskutere de udfaldstruede
dagpengemodtagere i forhold til uddannelse på sidste VEU-centerrådsmøde. Der er nok ikke de store
forventninger til, hvor mange udfaldstruede dagpengemodtager, der reelt kan komme i uddannelse.
Der blev diskuteret muligheden for jobrotationsprojekter, og hvordan man få sådanne ordninger op
at stå.

Ad. Punkt 4.f.) Nyt fra kursistrådet
Punktet udgik, da kursistrådsrepræsentanterne ikke deltog i mødet.
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Ad. Punkt 5. Eventuelt
(Birgit Legarth forlod mødet kl. 17.03)
Verner Rylander oplyste, at der er lavet forskellige kvoter i forbindelse med akutjob for
udfaldstruede dagpengemodtagere, og der er sat kvoter for, hvor mange job, VUC-sektoren har pligt
til at slå op på AKUT-jobportalen. Vi forventer at slå de ledige stillinger vi har op som AKUT-job.
Mødet sluttede kl. ca. 17.10.

Næste ordinære møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse er tirsdag den 19. marts 2013, kl.
15-18.
Referatet læst og godkendt:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Vibeke Cock Nielsen

H.C. Jensen

Birgit Legarth

Kirsten Skaastrup

Andreas Holm

Kim Hansen

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)
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