
     
 
 

72. møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse 
 

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 15.00-18.00 i lokale 23 
 
Endelig dagsorden: 
  

  

1. 
 

a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16.6.2020. 
 

2. Punkter til beslutning: 

a) ½-års regnskab (bilag). 
b) Corona-initiativer jf. vedlagte brev fra Danske HF&VUC (bilag) 

 
3. 

 

Punkter til drøftelse: 

 a) Projekt med Alfabo på Kolding Åpark 9. 
b) Corona-situationen. 
c) En status på oprettelsen af Studiecentret og de foreløbige erfaringer og resultater – og det 

fremadrettede perspektiv v. Anja. 

 
4. 
 

 

Punkter til orientering: 

a) Status på august-optag. 
b) Nyt fra Kursistrådet. 

 

5. 
 
 

Eventuelt 

 

Der vil være almindelig serveringen i forbindelse med mødet. 
 
Evt. afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfogvuc.dk eller på telefon 6040 3500 til Verner. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Peder J. Madsen / Verner Rylander-Hansen 
formand         rektor 
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Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Kristina Jørgensen, Charlotte Østergaard Petersen, 

Michael Bork, Niels Egelund, Jesper Wiese, Louise Göning, Hejdi Hejgaard, Verner Rylander-Hansen, samt 

Anja Pedersen (referent) 

 
 
Referat: 

Formand for bestyrelsen, Peder Madsen, indleder mødet med at byde alle velkommen – med en særlig 

velkomst til Louise Göning, som er ny næstformand i kursistrådet, og Jesper Wiese, repræsentant fra UC 

Syd. 

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.06.2020 

Peder Madsen spørger ind til, om der er kommentarer eller indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 

16. juni 2020. Da det ikke er tilfældet, betragtes referatet som godkendt, og det sendes rundt til underskrift. 

Der efterspørges evt. bemærkninger til dagsordenen for dagens bestyrelsesmøde, men der er ingen. 

 

 

Ad. 2. Punkter til beslutning: 

 

a) ½-års regnskab (bilag). 

 

Verner Rylander-Hansen indleder sin beretning om halvårsregnskabet med en bemærkning om, at det 

overordnede billede af regnskabet er særdeles positivt. Det oplyses, at skolen har budgetteret med et mindre 

underskud på -40.492 og har fået et overskud på 1.567.778 mio. Regnskabet afspejler, at tingene fungerer. 

Verner Rylander-Hansen gør opmærksom på, at aftalen for budget 2020 var, at vi skulle lande på et nul. Hvis 

vi går i nul, så mangler vi mellem 1,2 og 1,5 mio. for ikke at miste pengene i kassen - det er noget 

regnskabsteknisk. I 2021 skal vi have det nødvendige overskud for ikke at dræne kassen. Det ser ud til 

overskud i 2020 på 1,1 mio. Vi har implementeret personalereduktion og besparelser som aftalt, og det 

betyder, at der ikke er meget luft tilbage. Men regnskabet er alt i alt meget tilfredsstillende. I regnskabet 

ligger også SPS-regnskabet, som har været under pres pga. Corona. Vi var i dialog med ministeriet i april og 

maj, og det betød, at vi fik lov til at få vores kursister med særlige behov ind på skolen. Det krævede en 

vedholdende indsats at få hjemmel til at lave de nødvendige støtteforanstaltninger med fysisk fremmøde, 

men det var indsatsen værd. 

Status er, at vi fastholdt næsten 100 procent, og vi taler udsatte unge, der skulle arbejde hjemmefra. Der er en 

tydelig sammenhæng mellem indsats og effekt. 

Verner Rylander-Hansen fremhæver, at det overordnede billede af regnskabet - set et i et Corona-perspektiv 

- er meget fornuftigt. I forlængelse heraf bemærkes det, at indskrivningen også ser meget fornuftig ud. Vi har 

snart afsluttet 3. kvartal. Måske nærmer vi os 1,4 mio. i overskud i det endelige regnskab.  

Peder Madsen spørger, om der er kommentarer eller spørgsmål til det gennemgåede halvårsregnskab og 

fremhæver i samme ombæring, at der i budgettet for 1. halvår var budgetteret med 212,7 årskursister, og at 

det realiserede antal er 232,1 årskursister, hvilket altså på bundlinjen er lig med 20 årskursister mere end 

budgetteret. Peder Madsen roser skolens fastholdelsesindsatser i en udfordrende periode og bakker op om, at 

det er et tilfredsstillende resultat. 

Charlotte Østergaard Petersen kommenterer på, at skolens kursistratio synes at have nået et eksemplarisk 

niveau. Hun fremhæver, at lærerne underviser mere og tilgår flere elever end for 2 år siden. Det er værd at 

fremhæve. Mange af vores kolleger kan mærke, at der ikke er flere steder at spare. Det mærkes med andre 

ord, at kursistrationen er steget. 

Verner Rylander-Hansen forklarer, at der er blevet justeret lidt på lærerkursistratioen – vi har ændret på 

ledelsen, og det afspejler sig også i lærerkursistrationen. Han bemærker også, at det ikke er sikkert, at 

lærerkursistratioen nås i år. Siden 2010 har vi ikke nået lærerkursistrationen, men der er også andre 



parametre, der spiller ind i forhold til, at vi kommer i mål. Men der er god grund til at tro, at vi kommer i mål 

i år. Lærerkursistrationen er et godt parameter til at kigge på i forhold til, hvordan det går. 

Louise Göning udtrykker, at Kolding HF & VUC er blevet en rigtig populær skole. VUC’s tidligere 

omdømme ”voksne uden chancer” er helt væk. Hun bemærker også, at det på skolen gennem de seneste år er 

blevet meget mere almindeligt at have en mentor. Det er så fedt at høre og opleve som kursist. Jeg har gået 

her i to år, og jeg har set og oplevet, at vores skole er blevet populær. 

Peder Madsen siger, at det er opmuntrende at høre og spørger, om der er flere bemærkninger til punktet om 

halvårsregnskabet, men det er ikke tilfældet. Halvårsregnskabet godkendes hermed af bestyrelsen. 

 

b) Corona-initiativer jf. vedlagte brev fra Danske HF & VUC (bilag) 

Peder Madsen indleder punkter ved at stille åbningsspørgsmålet, ’Hvad gør I i hverdagen, og hvad betyder 

det? 

Verner Rylander-Hansen forklarer, at skolen ifølge nødbekendtgørelsen skal spørge bestyrelsen, om vi må 

lave en nødberedskabsplan for en pågældende kursist, som har ret til det. I nogle situationer kan en elev få 

forlænget at være under en særlig ordning i en uge eller 14. dage. Der vil på den måde skulle besluttes noget, 

som gælder i 14 dage for en enkelt kursist – og derefter ændres det. Pointen er, at det er bestyrelsen, der skal 

beslutte det. Danske HF & VUC anbefaler, at ansvaret uddelegeres til skolens ledelse, Verner Rylander-

Hansen.  

Clara Rigenstrup kommenterer på, at det ikke giver mening, at beslutningsmandatet i den sammenhæng 

ligger hos bestyrelsen. 

Verner Rylander-Hansen oplyser, at der hver fredag udsendes Corona-nyt, som giver en status på Corona-

fronten. Der kan laves en aftale med Mette Calundan, som er Corona-ansvarlig på skolen, om, at bestyrelsen 

også kommer med på cc.  

Peder Madsen konkluderer, at bestyrelsen hermed beslutter at give fuld charge til, at den daglige ledelse 

håndterer nødsituationerne – og der bakkes fra den samlede bestyrelse også op om forslaget om at være cc på 

de ugentlige Corona-updates. 

 

AD. 3. Punkter til drøftelse: 

a) Projekt med Alfabo på Kolding Åpark 9. 

Verner orienterede om, at Alfabo påtænker at bygge noget på grunden i nr. 9, og der er en dialog i gang 

mellem Alfabo og Kolding Kommune. Alfabo melder, at der pt. ikke er noget nyt i denne sag. Så måske 

kommer der et Alfabo-projekt på vores grund. I så fald skal der landes en aftale om, hvad de skal betale for 

at bygge derovre. Vi skal beholde p-pladserne. Vi hyrer først advokater til at gå ind i det, når vi har en status 

på, hvad der reelt set skal ske. 

Charlotte Østergaard Petersen spørger, om vi som skole har interesse i et byggeri. 

Verner Rylander-Hansen svarer, at det vil være en fordel for området, at arealerne bruges. 

Peder Madsen gør opmærksom på, at vi har givet 6 mio. for grunden, og hvis vi kan sælge noget af den, er 

det jo en økonomisk fordel for os. 

Charlotte Østergaard Petersen trækker en tråd tilbage til Louise Gönings bemærkning om, at vores skole 

gennem de seneste år er vokset i popularitet og spørger, om ikke det kan presse os i retning af, at vi må 

udvide vores skole?  



Verner Rylander-Hansen svarer, at skulle det ske, har IBC masser af plads. 

Peder Madsen tilføjer, at vi kommer til at høre mere om Alfabo, når der er nyt i sagen. 

Louise Göning kommenterer på, at der er nogle generelle udfordringer med parkering i Design City, og at 

der, når UC er færdig med at bygge ikke vil være meget parkering tilbage. 

Verner Rylander-Hansen forklarer, at skolen i alt har 55 pladser, der er blevet tildelt til kursister og opfordrer 

til, at flere cykler i skole. 

Louise Göning spørger, om der evt. ville kunne indgås en aftale om specielle SU P-priser, hvis der kommer 

et grønt P-hus.  

Verner Rylander-Hansen understreger, at Design City ikke er villige til at give gratispladser eller reduceret 

pris for parkering. 

Kristina Jørgensen kommenterer på, at Kolding gerne vil være en uddannelses-by, og det taler for at samle 

uddannelser i Design City. Ønsket er, at der vil opstå en synergi her i området, og de ting til sammen taler 

ikke for flere p-pladser – men det er en udfordring. 

Louise gør opmærksom på, at der også er udfordringer med tunnelen, hvor flere er kommet til skade pga. 

grusbelægningen. 

Verner Rylander-Hansen oplyser, at det er et velkendt problem, men at det ikke er vores ansvar. 

Peder Madsen indskyder en bemærkning om, at der arbejdes på p-muligheder hele tiden. 

Verner Rylander-Hansen opfordrer til, at man som kursist sætter sig ind i p-mulighederne. Anvisninger kan 

også fås, hvis man henvender sig i studiecenteret og spørger Vibeke – hun er gerne behjælpelig med at 

vejvise.  

Louise Göning nævner, at der også findes Apps om p-mulighederne. 

 

b) Corona-situationen. 

 

Verner Rylander-Hansen henviser til, at adfærdsreglerne i tilknytning til Corona-situationen er kommet ud til 

bestyrelsen mhp. at give en indsigt i, hvad vi som skole er underlagt. Vi har haft nogle kursister, der har 

modtaget nødundervisning. Vi har en forordning, der lyder, hvis man er ramt af noget og skal testes, så 

aktiveres studie- og ordensreglerne. Vi vil gerne have dokumentation på reservation til test og efterfølgende 

også gerne modtage et billede af testresultatet. Hvis testen er positiv, laver vi foranstaltninger for nære 

kontakter.  

Hejdi Hejgaard spørger, om skolen har overvejet en testbus. 

Verner Rylander-Hansen svarer, at afsættet for et sådant set up altid besluttes i den konkrete situation. 

Peder Madsen understreger, at bestyrelsen er trygge ved de forholds- og adfærdsregler, der er taget på 

skolen. 

c) En status på oprettelsen af Studiecentret og de foreløbige erfaringer og resultater – og det 

fremadrettede perspektiv v. Anja. 

Anja Pedersen indleder beretningen om studiecenteret med en bemærkning om, at foråret 2020 er et godt 

bevis på, at indsatserne i studiecenterregi virker. Set i et fastholdelses- og gennemførelsesperspektiv bestod 

vi som skole Corona-nedlukning og delvis genåbning yderst tilfredsstillende. Fastholdelsen har, som Verner 

tidligere har været inde på, været overbevisende god blandt vores mest udsatte unge. Og det er vel at mærke 



hen over en periode, hvor vi på alle områder har befundet os i en undtagelsestilstand – en periode, hvor 

normalen har været kørt ud på et sidespor og nye måder at gøre tingene på har været påkrævet. 

Svaret på det gode fastholdelsesresultat er engagerede medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats, 

og en oparbejdet systematik i arbejdsgangene i al vores fastholdelsesarbejde. At arbejde med fastholdelse og 

bedre gennemførelse blandt sårbare unge kræver systematik og vedholdende relationsarbejde på alle 

niveauer. Det er derfor tilfredsstillende at kigge tilbage på foråret 2020 og konstatere, at 

fastholdelsesapparatet på helskoleniveau har fungeret i en meget udfordrende periode. 

Studiecenteret har på organisationsplan bidraget til en høj grad af systematisering af interne, forebyggende 

fastholdelsesindsatser under SPS – indsatser, der i kobling til kommunale tilbud, herunder bl.a. CSV, PPR og 

Sundhedscenter Kolding, muliggør, at vi kan skabe sammenhængende uddannelsesløsninger med fokus på 

integration af individuelt tilpassede støtteindsatser i den samlede uddannelsestilrettelæggelse. Hvis vi skal 

lykkes med at samarbejde med den enkelte om at lykkes med uddannelse, er det fuldstændig afgørende, at vi 

har et set up, som kan tilgodese den enkelte kursists behov ind i uddannelse. Og der er en af studiecenterets 

missioner. 

Behovet for SPS har gennem de seneste år været støt stigende, hvilket bl.a. afspejler sig i, at ca. halvdelen af 

eleverne i hver af vores 1.hf. klasser har mentorbehov og dokumentation på behovet. Det betyder også, at vi 

samlet set bruger 3,5 årsværk på SPS. 

Det, vi kan måle studiecenteret på, er alle de indsatser, der ligger inden for det, vi kalder en helskoleindsats 

for bedre gennemførelse. Det er indsatser, der alle tager udgangspunkt i vores skoles værdigrundlag og 

pædagogiske udgangspunkt.  

Under en helskoleindsats ligger bl.a. vores skoles kontinuerlige arbejde med at leve op til et rummeligt og 

inkluderende skolemiljø, der arbejder for lige adgang til uddannelse på trods af udfordringer.  

Kristina Jørgensen indskyder, at det giver gejst at høre om det set up, der er, og de indsatser, skolen har, og 

at der arbejdes med fokus på lige adgang til uddannelse, som er i fin tråd med, hvad der også er i fokus på 

grundskoleniveau. 

Anja Pedersen peger på, at der i forlængelse af målet om at sikre lige adgang til uddannelse i studiecenter-set 

up’et ligger en bestræbelse på at skabe tilgængelighed af støttetilbud. Det skal med andre ord være nemt og 

synligt at modtage støtte i forbindelse med uddannelse på skolen. Her spiller den fysiske placering af 

studiecenteret i stueplan og mentor- og ordblindecenteret på 2. sal en afgørende rolle. Det ligger os meget på 

sinde at vores elever skal have oplevelsen af at blive set/mødt, når de træder ind på vores skole, og det bliver 

de det første sted, de møder, nemlig i studiecenteret, hvor Vibeke Hansen, som står ved skranken, tager godt 

imod dem. Det set up er vi som skole meget glade for. 

I Socialstyrelsens undersøgelse af skoler med god praksis for unge med særlige behov, som vi som skole 

blev udpeget til at deltage i i februar 2020 med anbefaling fra bl.a. Danske Handicaporganisationer, 

fremhæves vores indsatser i forhold til social integration, som dækker over at få den enkelte kursist, som har 

udfordringer, integreret i et alm. klassefællesskab, som noget ganske særligt for vores skole. Det er vores 

overbevisning, at det bidrager til en høj grad af tolerance og sammenhængskraft at arbejde for en 

normalisering af individuelle støttebehov i en alm. klassesammenhæng.  

Michael Bork gør opmærksom på det, som også er en særlig udfordring ved at være en skole, hvor der er 

mange kursister med individuelle udfordringer, nemlig, at det slider på nogle kolleger.  

Charlotte Østergaard Petersen bakker op om Michael Borks udtalelse. Hun beskriver, at der er et godt 

samarbejde mellem faglærere, mentorer og studievejledere, og at den fælles indsats for at løfte vores 

kursister gennem en svær periode i foråret også har givet en større sammenhængskraft. Hun udtrykker også, 

at det er dejligt at være en del af en arbejdsplads, som man som medarbejder kan være stolt af.  



Beretningen om studiecenteret rundes af med en konklusion om, at der i et fremadrettet perspektiv er behov 

for en større kommunal investering i forebyggende indsatser omkring udsatte unge i uddannelse. Det er et 

fælles samfundsansvar. Vi kan som skole løfte noget af opgaven, men skal vi lykkes hele vejen med af 

fastholde udsatte borgere i uddannelse, kræver det et forpligtende samarbejde mellem os og jobcenteret. I 

Vejle har man f.eks. fra jobcenterets side kunnet se idéen i at investere i at have en uddannelsesmentor ude 

på uddannelsesinstitutionerne med henblik på at forebygge frafald. Det er en fastholdelsesmodel, som giver 

rigtig god mening, da det muliggør, at uddannelsesinstitutionerne i samarbejde med jobcenteret kan have en 

tidlig og forebyggende indsats omkring borgere, der kommer fra jobcenteret og over i uddannelse. Der er 

meget at vinde på et individuelt og samfundsøkonomisk plan ved at skabe bedre overgange og investere i 

relationen til den enkelte ind i uddannelse.   

Niels Egelund tilføjer, at overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse også er hård for 

mange, bl.a., fordi SPS-støtten ikke automatisk følger med. Den enkelte skal hjælpes bedre undervejs over i 

de videregående uddannelser.  

Charlotte Østergaard Petersen oplyser, at det i år som et forsøg er lagt ind i mentorernes årshjul at arbejde på 

individuelt plan med at skabe bedre overgange til videregående uddannelse. 

Anja Pedersen supplerer med en bemærkning om, at samarbejdet med mentorerne går på at lave et ledsaget 

besøg på den videregående uddannelse før sommerferien, så der mere håndholdt, kan blive taget hånd om 

SPS før opstart på den nye uddannelse. Vi skal som skole bidrage til at gøre overgangen så smidig som 

muligt, og det kan for SPS-kursister ske i et tæt samarbejde med mentorer og/eller læsevejledere. 

 

Ad. 4. Punkter til orientering 

a) Status på august-optag 

Verner Rylander-Hansen bemærker, at det ser meget fornuftigt ud med optaget – det har balanceret sig. Lige 

nu er der 20 årskursister mere på halvårsregnskabet, og det lander måske på 30 når året gøres op. 

 

b) Nyt fra kursistrådet 

Hejdi Hejgaard spørger ind til, hvorfor datoerne for de virtuelle dage er offentliggjort på forhånd. 

Verner Rylander-Hansen svarer, at vi som skole har besluttet at offentliggøre de virtuelle undervisningsdage, 

da det muliggør, at der kan ske en forberedelse forud for dagen – man får mulighed for at sætte sig ind i 

tingene, og når det drejer sig om virtuel undervisning går øvelsen på at træne andre metoder end i 

klasseværelset. Og det er en kendsgerning, at træning får tingene til at virke bedre. Ud fra den samme tese er 

vi også begyndt at offentliggøre, hvornår vi holder brandøvelse.  

Peder Madsen spørger, om der er flere ting at berette fra kursistrådet. Det er ikke tilfældet, så punktet 

afsluttes. 

 

Ad. 5. Evt.  

Clara Rigenstrup spørger med hensyn til en evt. fondsansøgning, hvad status er på skolens jubilæum.  

Verner Rylander-Hansen henviser til, at skolens jubilæum foreløbig er udskudt til august/september 2021 og 

fremhæver, at skolen tænker at markere skolens 50-års jubilæum ift. nuværende kursister inden 

efterårsferien. 



Hejdi Hejgaard bakker op om idéen med at lave en markering af jubilæet internt på skolen, eftersom der er 

mange kursister, som slet ikke kender til skolens jubilæum. 

Peder Madsen efterlyser andre ting under evt.  

Louise Göning fremhæver, at det er en udfordring at sidde i eventudvalget i denne tid, fordi det kan være 

svært at vide, hvad man må og ikke må arrangere. Eventudvalget vil f.eks. gerne holde et 

efterårsarrangement med græskarudskæringer, men udvalget er usikre på, om det er en gangbar løsning i 

henhold til myndighedernes retningslinjer. 

Verner Rylander-Hansen gør opmærksom på, at det er muligt at lave forskellige ting, når blot det er i 

overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som f.eks. foreskriver, at der udenfor 

klasselokalet skal være 1.meters afstand. Det fremhæves i forlængelse heraf, at kursisterne i det store hele er 

gode til at overholde Corona-reglerne på skolen. 

Anja Pedersen opfordrer til, at eventudvalget kontakter Mette Calundan, som er Corona-ansvarlig, for at få 

afklaret, om de overvejelser, de har om konkrete events er gangbare i henhold til Corona-retningslinjerne. 

Peder Madsen nævner afslutningsvis, at vi selvfølgelig skal sikre os, at skolen ikke bliver arnested for 

uheldige ting, og derfor er det vigtigt at være i dialog med hinanden om tingene. 
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