
 

 

     
 

Referat af 73. møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse 
 
Tirsdag den 3. november 2020, kl. 15.00-18.00 
 
Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Heidi Hejgaard (kursistrådsformand), Michael Bork 

(medarbejder), Charlotte Østergaard Petersen (medarbejder), Jesper Wiese (UC Syd),  

Clara Rigenstrup (Tegnestuen Mejeriet), Niels Egelund (IBA), Verner Rylander-Hansen (rektor) 

samt som referent Preben Løvetofte (uddannelseschef) 

 

Afbud: Louise (kurstrådet), Peter Thuesen Andersen (3F), Kristina Jørgensen (Kolding Kommune) 

 
 
Dagsorden: 
 
  
1. 
 

a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15.9.2020. 
(Bilag: præcisering i referatet fra Charlotte) 

 
2. Punkter til beslutning: 

a) Kapacitet på HF 2. 
b) Budgetforudsætninger 2021 (bilag) 

 
3. 

 
Punkter til drøftelse: 

 a) Corona-situationen. 
b) Med udgangspunkt i UVM’s rapporter om ungdoms- og voksenuddannelserne i DK, stilles 

spørgsmålet: Er Kolding HF & VUC bæredygtig? Ved Verner. 
 
4. 
 

 
Punkter til orientering: 
a) Status på Kolding Åpark 9 
b) Nyt fra Kursistrådet. 

 
5. 
 
 

Eventuelt 
 

 
 
 
 
  



 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15.9.20. 
a. Referatet godkendtes med den rundsendte præcisering fra Charlotte om pkt. 2: 

FRA: 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. 
TIL: Charlotte Østergaard Petersen kommenterer på, at skolens kursistratio synes at have 
nået et eksemplarisk niveau økonomisk set. Hun fremhæver, at lærerne underviser mere og 
tilgår flere elever end for 2 år siden, og det er en forøgelse, der kan mærkes på belastnings-
graden, fordi der samtidig også synes at være kommet flere elever, som har behov for en 
specialpædagogisk tilgang. 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. 
 

 
2. Punkter til beslutning 

a. Kapacitet på hf2. 
Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 3 klasser for det kommende skoleår. 
Michael udtrykte bekymring for en kapacitet, der fluktuerer meget. Det er altid dejligt og 
livgivende at vækste og ansætte, men det er omvendt hårdt, når tingene går nedad og gode 
kolleger bliver afskediget.  
Bestyrelsen udtrykte forståelse for dette, og der er heller ingen ønsker om ubegrænset vækst. 
Men 3 hf2-klasser vil både ift. valgfagsudbud og økonomi være mere bæredygtigt end 2 
klasser. 
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om en kapacitet på 3 klasser. 

 
b. Budgetforudsætninger 2021. 

Verner redegjorde for præmisserne i det fremsendte bilag og uddybede bl.a.  
Pris- og lønindeks  
 - som stiger med 0,8%, og det er nok i underkanten af det forventede (ikke mindst da 2021 er 
et overenskomst-år), men inden for, hvad vi kan håndtere. 
Omlægning af taxametersystemet 
 - Lige nu er al opmærksomhed rettet mod håndteringen af covid-19 situationen, men på sigt 
venter vi med en vis spænding på en større omlægning af taxametersystemet. Når det 
engang er vedtaget, vil det blive indfaset over forventeligt 3 år, og bedste bud er, at det 
indfases fra januar 2022. 
En udvidelse af hf2-aktiviteten 
 - I aktivitetsforudsætningerne ses en forventet udvikling inden for hf2, som afspejler den 
netop besluttede kapacitet på 3 klasser. 
Kursist/lærer-ratio.  
 - I år har vi for første gang siden 2010 nået de budgetterede tal for kursist/lærer-ratio. Det kan 
tilskrives en skarpere holdoprettelse (få små hold) og en bedre fastholdelse. 
Anlæg 
 - Projektet på den anden side af Kolding Åpark trækker desværre ud. Vi har ikke afsat flere 
penge end hidtil, men tidsperspektivet er trukket ud. 
Hejdi: Hvad er baggrunden for at forvente fremgang på hf2? 
Verner: Den aktuelle situation må forventes at ramme især unge i job hårdt. 
Omkring hf samarbejder vi desuden med Kolding Kommune om at få oprettet et særligt tilbud 
til unge inden for autisme-spektret. Om det ender som et hf2- eller hfe-projekt er endnu for 
tidligt at sige. 
Charlotte: Har vi tal på, hvor mange kursister avu leverer til hf? 



 

 

Verner: Det er ikke mange - måske et par håndfulde om året, og de fleste til hfe. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
3. Punkter til drøftelse 

a. Coronasituationen 
Verner: Vi har kendskab til 3 enkeltstående tilfælde med kursister, som har været ramt, hvoraf 
kun den ene overhovedet nåede at være på skolen, mens han kunne smitte. Vi har således 
indtil nu været forskånet for skolebaserede smittekæder. 
Desuden er der jo hver uge en række kursister, som er ”under testning”. Hvis de fremsender 
testindkaldelse og senere test-resultat - og i øvrigt udviser studieaktivitet hjemmefra - kan de 
undgå fravær. Det er en del af den såkaldte nødundervisning. 
Hejdis oplevelse var også, at kursisterne respekterer reglerne og hjælper hinanden med at 
agere i det hele. 
 

b. Er Kolding HF & VUC bæredygtig? 
Spørgsmålet er stillet på baggrund af følgende rapporter fra Undervisningsministeriet:  

1. Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet (december 2019) 
2. Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet (marts 2020) 

Verner gennemgik institutionen ud fra en SWOT-analyse, og brugte især lidt tid på at 
gennemgå forskellige scenarier ift. spørgsmålet fusion eller ej. Se detaljer i den vedlagte PP. 
Jesper: Der er vel også muligheden for en fortsat selvstændighed? (og altså ingen fusion) 
Verner bekræftede dette, men understregede, at der på et tidspunkt kan komme et politisk 
krav om fusion, fx konkretiseret som økonomiske incitamenter, man ikke kan sidde overhørig. 
Lige nu er det dog nærmest modsat pga. de økonomiske rammer for fusion, som på ingen 
måder leverer incitamenter. 
Peder supplerede med, at hans hidtidige drøftelser med Verner entydigt har peget på, at der 
ikke her og nu er gode begrundelser for at fusionere. Mulighederne er sonderet med rettidig 
omhu, konklusionen er, at fusioner ikke er relevante nu, men det kan da godt være, at det 
senere vil være relevant at genoverveje.  
Der udspillede sig desuden en drøftelse af det politiske ønske om at begrænse skolernes 
udgifter til markedsføring. Det oplevedes bredt som endnu en måde at detailstyre skolerne på.  
 

 
4. Punkter til orientering 

a. Status på Kolding Åpark 9. 
Verner: Alfabo-projektet på vores grund i nr. 9 er ikke længere aktuelt. Alfabo har trukket sig. 
Til gengæld glæder vi os over, at UC Syds byggeri ved universitetet snart tager form. 
 

b. Nyt fra kursistrådet. 
Intet nyt fra kursistrådet. 

 
5. Eventuelt 

a. Peder spurgte ind til plastikprojektet. 
Preben forklarede, at det er på standby i hele skoleåret 20-21, da det pga. Corona-situationen 
er umuligt at gennemføre centrale elementer i projektet, bl.a. elev-samarbejde på tværs af 
skoler og besøg på virksomheder. 

 
 
 
 
 



 

 

Mødet sluttede kl. 17.00 
 
Med venlig hilsen 
Peder J. Madsen / Verner Rylander-Hansen 
formand         rektor 
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