
      
 

 
 

 

74. møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse 
 

Tirsdag den 15. december 2020 kl. 15.00-18.00 i lokale 17 
 
 
 
Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Heidi Hejgaard (kursistrådsformand), Peter Thuesen 

Andersen (3F), Michael Bork (medarbejder), Charlotte Østergaard Petersen (medarbejder), Clara 

Rigenstrup (Tegnestuen Mejeriet), Verner Rylander-Hansen (rektor) samt som referent Mette 

Calundan (uddannelsesleder) 

 

Afbud: Louise Göning (kurstrådet), Kristina Jørgensen (Kolding Kommune), Jesper Wiese (UC 

Syd), Niels Egelund (IBA), 

 
 
Dagsorden: 
 
  
1. 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3.11.2020 
 

2. Punkter til beslutning: 
a) Budget 2021 (bilag) 
b) 3. kvt. regnskab (bilag) 
c) Fag- og holdudbud 2021-22 (bilag). 

 
3. 

 
Punkter til drøftelse: 

 a) Corona-situationen. 
 
4. 
 

 
Punkter til orientering: 
a) Indberetning af klasseloft til STUK. 
b) Nyt fra Kursistrådet. 

 
5. 
 
 

Eventuelt 
 

Der vil være almindelig servering 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 

mailto:vr@koldinghfogvuc.dk


Referat: 
 
  
1. 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3.11.2020. 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Punkter til beslutning: 

a) Budget 2021 (bilag) 
Verner tog udgangspunkt i aktivitetsbudgettet. Vi har prøvet at gennemgå hver enkelt aktivitet. Løn 
udgør 75-80 % af vores omkostninger. 
Kolding arrest: vil gerne lave en ny kontrakt med os. 
GSK: Vi forventer en lille stigning. 
HFe: er justeret lidt ned. 
AVU: er justeret noget ned. VI forventer et forår som planlagt, men et efterår med lavere aktivitet. 
HF2: er justeret op. Men det er usikkert. To nye 1. årsklasser + et projekt med Kolding Kommune: 
En klasse for særligt udsatte, fx personer med autisme – en 3-årig HF2. 
Michael: På sidste bestyrelsesmøde talte vi om, at den særlige klasse skulle være i HFe-regi. 
Verner: Anja har undersøgt det nærmere, og det kan lade sig gøre på HF2, hvilket er bedre, da 
elever fra 9. og 10. klasse dermed kan starte direkte hos os. Holdstørrelsen er mindre, nok 20 i en 
klasse. Når man strækker det over 3 år, får man kun 2/3 af taxameteret pr. år. Men det skal nok 
hænge sammen. Det er Kolding Kommune, der har henvendt sig til os, og vi tror på projektet. 
Måske skal der i den forbindelse ansættes 1-2 lærere. 
Charlotte: Der vil være mulighed for SPS-støtte også. 
Verner: Normalt opgør vi ikke, om et enkelt hold kan betale sig. Vi kigger overordnet på det. 
Derudover vil UU i forhold til dette projekt være mere medspillende.  
Charlotte: Jobcenteret er mere opmærksomme på fx IBC og HansenBerg end på os. 
Peder: Det er interessant, at det er Kolding Kommune, der henvender sig til Kolding HF & VUC. 
Verner: Vi kan se på resultatbudgettet, at noget falder og noget stiger.  
Clara: Hvad med bygningen?  
Verner: Vi har genforhandlet alle serviceaftaler. 
Verner: Budget 2021 bliver et stramt budget. Der skal komme et overskud. SPS-budgettet er 
reduceret i forhold til 2020. Vi havde forventet, at en større del af AVU-kursisterne skulle have SPS-
støtte, men det vil de ikke. 
Peder: Det er et kæmpe problem. Hvor mange AVU-kursister skønner I kunne have behov? 
Verner: 10-15 % på HF har brug for det og siger ja tak. 10-15 % på AVU har også brug for det, men 
de siger nej tak. De er fx bange for, at deres statsborgerskab kommer i fare. 
Michael: Det kan skyldes noget kulturelt. 
Charlotte: En del AVU-kursister har PTSD – har vi kompetencerne til at kunne hjælpe dem med 
det? 
Verner: Vi vil for fremtiden lave helårsbudgetter to gange om året for at følge budgettet så tæt som 
muligt. 
Kursistratio: Hver lærer skal have nogle flere kursister: Enten flere kursister i klassen, eller vi skal 
være bedre til at holde på dem 
AVU: Vi forventer, at efterspørgslen går ned af. 
Man skal være opmærksom på, at likviditeten skal øges, hvis antallet af årskursister stiger. 
Peder: Vi har hold på likviditeten igennem de finansieringer, vi har lavet. Men det kræver et årligt 
overskud på 1,6 millioner kroner for at kunne afdrage på lånene. De udgør 1,9 millioner. Det er 
forklaringen på, at vi skal have et overskud. Vi må ikke spise af overskuddet. 
Verner: Investeringsbudgettet er tilrettet efter henvendelse fra STUK. 
Verner: Finanslov: Ungdomsuddannelserne får flere penge. Vi ved endnu ikke hvor mange. Det 
kommer til at gå til uddannelsesområdet her på skolen. Vi kommer til at bruge pengene på at styrke 
vores uddannelse. 



Michael: Vil gerne tage elever med på udflugter. 
Peder: Et par hundrede tusinde kroner ekstra er ikke så meget.  
Verner: HFe er ikke tænkt med i finanslovsaftalen for 2021, kun HF2. 
Peder: Overslagsårene: En markant opskrivning på HF2. Folk er ikke ansat til at løfte dette endnu. 
Peder konstaterer, at budgettet for 2021 er godkendt. 

 
b) 3. kvt. regnskab (bilag) 
Verner havde følgende kommentarer til regnskabet:  
Vi forventer et overskud på 1,35 millioner kroner. På trods af Corona havde vi et godt forår.  
Overskuddet kan svinge et par 100.000 kroner i den ene retning eller den anden retning. 
Dispositionsbegrænsningsbeløb: Vi har fået en begrænsning på 20.000 kr., men havde sat 130.000 
kr. af til formålet. 
Vi er ikke i mål, men det ser fornuftigt ud. 
Ang. feriepengeforpligtelser: Vi har afsat 100.000 kr. til forrentning. Vi forventer renter på 1-3 %. 
Charlotte spørger ind til det tekniske underskud. 
Verner: Hvis vi ikke lander et overskud, vil vores likviditet formindskes med 1,7 millioner om året. 
Nøgletallene ser fine ud. 
Peder: Det stigende antal kursister på alle områder – det må være et tegn på fastholdelse. 
Verner: Der går ca. 13-14 årskursister på 1 million tilskudskroner. 
Charlotte: Er der taget højde for overgangen mellem HF2 til HFe? 
Verner: Ja, det er der taget højde for. I gennemsnittet flytter 4-6 kursister fra hver HF2-klasse til 
HFe. 
Peter: AVU-kursist-antallet er også flot. 
Charlotte: Undervisningens gennemførelse er noget højere end budgetteret? 
Verner: 170.000 kr. mere. Vi har 30 årskursister mere end budgetteret, så vi er mere effektive end 
budgetteret. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
c) Fag- og holdudbud 2021-22 (bilag) 

 
 

Verner omtalte bilaget med fag- og holdudbud. Dette er, hvad vi har planlagt. Vi justerer udbuddet 
efter den konkrete efterspørgsel. HFe er vores største aktivitet. SOF er i den anden ende ikke så 
stor en aktivitet. 
Peder: Hvorfor er der en stigning på HFe-kursister?  
Verner: Måske fordi vi har net og fleks fra kl. 16-19. 
Verner: Vores store udfordring bliver AVU. Vi tror det bliver mindre til efteråret. Antallet af 
tosprogede, der starter i sprogskolen, bliver mindre. 
Peder: SPS-tilbuddet. Hvordan får vi fat i AVU-kursisterne?  
Charlotte: Er det kognitivt, kulturelt, socialt, at enkelte kursister ikke rykker sig fagligt? Kunne SPS 
hjælpe til her? 
Peder: De står stille sprogligt – hvordan arbejder vi med det? 
Michael: Hvis man kun færdes med andre tosprogede i pausen: så udvikler man ikke sit danske 
sprog. 
Verner: Alder og uddannelsesmæssig baggrund betyder noget. 
Charlotte: Det er vigtigt, at kursister, der ikke kan søge støtte hjemme, kan søge støtte på skolen. 
Fag- og holdudbuddet blev godkendt. 
 
3. Punkter til drøftelse: 

 a) Corona-situationen. 
Verner: Rengøring og afspritning virker.  
Mette: Vi har haft 8 kursister og 1 ansat, der har været smittet i løbet af efteråret, men det har ikke 
startet nogen smittekæder på skolen. 



Verner: Det er sikkert at gå i skole. Man bliver ikke smittet på skolen, men i sociale sammenhænge. 
Det gælder også på andre uddannelsesinstitutioner her i byen. 

 
4. 
 

 
Punkter til orientering: 
a) Indberetning af klasseloft til STUK. 
Peder: Vi har indberettet 25 elever pr. HF2-klasse til STUK, så alt er i orden. 
 
b) Nyt fra Kursistrådet. 
Hejdi: Vi har talt meget med ledelsen om hash på skolen. Efter Preben har skrevet en besked til alle 
kursister om hash på Teams, går de hashrygende kursister nu over i parkeringskælderen ved siden 
af skolen og ryger. De sidder i sofaerne bagefter og kommer ikke til undervisning. Det er godt, at 
der er kommet på fokus på det. 
Charlotte: Hvordan ved I det? 
Hejdi: Nogle ryger eller spiser det. De gemmer sig på 2. og 3. sals terrasserne. Nogle gange lugter 
det af hash uden for lokale 22. 
Michael: Det har været et problem i en del år. 
Peder. Er der andet end hash? 
Michael: Ikke hvad vi ved. Det er et problem på mange gymnasier. 
Peter: Det er også et problem på erhvervsuddannelserne. 
Verner: Vi samarbejder med Kolding Kommunes misbrugscenter og med kursistrådet. Det er et 
komplekst problem, som er svær at løse. Vi har været i kontakt med politiet, men de vil ikke komme 
ud i løbet af en skoledag. 
Peder: Det er godt, at kursistrådet italesætter problemet, sådan at det bliver synligt – og at det bliver 
italesat, at det er uacceptabelt. 
Charlotte: Misbrugskonsulenten er her en gang om ugen. 
Hejdi: Mange ved ikke, at der kommer en misbrugskonsulent. De ser ikke plakaterne. Kunne en idé 
være, at han kom rundt på de forskellige hold? Han har kun været på besøg i 1. hf-klasserne. 
Michael: Alle i huset har fokus på det. 

 
5. 
 
 

Eventuelt 
Verner: vi forventer at få godkendt vores udspaltning til FGU inden nytår. 
Peter: Der arbejdes lige nu på at få samlet hele FGU-tilbuddet ét sted i Kolding. 
Verner: Kolding Åpark 9 og UC Syd-byggeriet: På vores grund vil UC Syd stadig gerne bygge en 
bygning. Det kommer i udbud i løbet af 2021. Vi har et møde med UC Syd og en advokat i januar 
om at få lavet en aftale. Der er et stort byggeareal, selvom UC Syd bygger en bygning. Måske kan 
der på sigt bygges hen over åen. Der ligger en potentiel værdi i om 5-10 år at sælge noget af 
grunden fra. 
Peder: Tak for i år. 
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