
  
 

        

 

 

Referat af 86. ekstraordinært bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC´s bestyrelsen 
 
Mandag 8. august 2022, kl. 15:00 – 17:00.  
 
Inviterede:  Peder Madsen (formand), Niels Egelund, Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Iben 

Lehrmann Rasmussen, Catharina Ørnsholt-Christoffersen, Jesper Mogensen, Charlotte 

Østergaard Petersen, Anja Pedersen (konstitueret rektor) og Anne Jørgensen (referat og 

økonomi) 

Afbud: Catharina Ørnsholt-Christoffersen 

 

Referat  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles til bestyrelsen, at dagsordenen godkendes.  

Vedr. punkt 2, indstilles Niels Egelund som ny næstformand. 

 

2. Præsentation af bestyrelsen, samt konstituering  

 

Det indstilles til bestyrelsen konstituerer sig med Peder J. Madsen som formand og Niels Egelund 

som næstformand. 

 

Beslutning 

Det besluttes, at Peder J. Madsen bliver godkendt som formand og Niels Egelund som 

næstformand. 

 

3. Godkendelse af referat fra:  

 

Bestyrelsesmøde nr. 82 den 16. maj 2022 

Konstituerende bestyrelsesmøde nr. 83 den 14. juni 2022 

Bestyrelsesmøde nr. 84 den 14. juni 2022 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 85 den 20. juni 2022 

 

Det indstilles til bestyrelsen, at ovenstående / fremsendte referater godkendes.   

 

Beslutning 

Referaterne blev godkendt og underskrevet 

 



4. Fortrolig orientering ved Peder J. Madsen vedr. forløb i forbindelse med gensidig aftale om 
ophør af samarbejde mellem Lotte Nyboe og Kolding HF & VUC. 
 
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning 
 

5. Godkendelse af konstituering af Anja Pedersen som rektor.  
 
Formanden er i kontakt med STUK vedr. lønramme for konstitueret rektor, og dette forhandles på 
plads med Anja Pedersen.  
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender formandens indstilling om godkendelse af Anja Pedersen 
som konstitueret rektor. 
 
Beslutning 
Anja Pedersen blev godkendt som konstitueret rektor.  
 

6. Oplæg fra formanden til proces for rekruttering og fastansættelse af rektor til Kolding HF & 
VUC.  
 
STUK har ikke nogen formel plan/krav for rekruttering af rektor, men der henvises til PAV 
(Personale Administrative Vejledning), hvor der er en oplistning af de oplysninger, der skal være 
indeholdt i et opslag.  

 
Opslag og tidsplan til processen er klar til næste bestyrelsesmøde i september. 

 
Det indstilles til bestyrelsen, at oplægget godkendes. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender oplægget. 
 

7. Orientering fra formanden og konstitueret rektor for kommende måneder vedr. køreplan for 
skolens ledelse og udvikling.  
 
Hovedfokus på opslag og overholdelse af formalia i forbindelse med endelig ansættelse af rektor 
samt VEU-indsats og strategien.  
 
Konst. rektor orienterer, at der er et arbejdsmøde i næste uge vedr. strategien, som vil blive 
præsenteret på næste bestyrelsesmøde.  
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
 



  
 

        

 

 

Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

8. Oplæg til datoer for bestyrelsesmødet i kommende skoleår. 
 
Der har oprindeligt været indkaldt til bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2022. Denne dato 
aflyses.   
 
Vi indstiller herefter følgende mødeplan for skoleåret 2022 / 2023: 
 
Mandag den 5. september 2022, kl. 15.00-17.00 
Tirsdag den 1. november 2022, kl. 15.00-17.00 
Onsdag den 14. december 2022, kl. 15.00-17.00 
Onsdag den 29. marts 2023, kl. 15.00-17.00 
Onsdag den 14. juni 2023, kl. 15.00-17.00 

 
Beslutning 
Der rundsendes en Doodle med datoer til efterårsmøderne, da flere ikke kan deltage. 
Mødedatoerne i 2023 blev godkendt.  
 

9. Orientering ved konst. rektor om status på indskrivningen for kommende skoleår.  
 
Det forventes, at flere GSK-kursister fra sommerholdet består end først antaget. På 
fuldtidsuddannelserne HF2 og HF3 er der flere elever i klasserne end budgetteret. AVU følger 
budget, men det er en ny udgave med sammenfletning af niveauer, og udviklingen følges tæt. Der 
mangler 23,56 årskursister på HF-enkeltfag og der bliver ringet til dem, der er på venteliste. 
 
HF3-e er kommet godt fra start. HF3-e er en HF3 (fuldtid) løsning kopieret til enkeltfags-systemet. 
Der er stor efterspørgsel på HF3, og derfor kan denne nye løsning have en god fremtid for de 
borgere, der møder uddannelse med særlige behov, og som har en enkeltfags-mulighed. Tilbuddet 
rammer ned et sted, hvor der er et stort behov og en stor interesse. Der er tænkt en mentorløsning 
ind, hvor mentorer er til stede i undervisningen, og holdet har et fast lokale. Der er blik for, hvor 
store holdene i HF3e-løsningen kan være, for at det ikke går ud over kvaliteten i undervisningen. I 
de indledende samtaler med kursisterne er det oplyst, at holdstørrelserne vil variere, og nogle hold 
vil være større end andre, fordi HF3e-holdet er integreret på de ordinære HFe-hold. Der er oprettet 
et lokale med skillevægge for at imødekomme de særlige behov, der kan være blandt 
kursistgruppen. HF3e-tiltaget følges tæt, og vi vil i løbet af efterårssemesteret 2022 evaluere på 
den nye uddannelsesløsning og vurdere på, om efterspørgslen tilsiger, at vi planlægger opstart af 
endnu en HF3e-opstart til januar 2023. 
 
Derudover er der et godt samarbejde med CSV, som blandt andet hjælper med eksamenstræning, 
så kursisterne/eleverne får et godt uddannelsesforløb.  
 



Økonomisk opfølgning kommer til første bestyrelsesmøde. 
 
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.   
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

10. Orientering ved formanden om status på Kolding Åhave projektet 
 
Vi afventer dialog med UC Syd om ønsker og behov for fremtidig løsning. 
 
Vi har afholdt møde med Advokat Henrik Nøhr vedr. forlængelse af dispensation for udnyttelse af 
brugsretten.  
 
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

11.  Evt.  
 

Investeringsramme for 2022-2025 blev sidste år godkendt med en investering i 2022 på 2,0 mio. 

kr. Denne investering kommer ikke til at ske, men bliver flyttet til 2023. Derfor indsendes 

investeringsramme for 2023-2026 på 2,0 mio. kr. til 2023 og de resterende år 0 kr.   

 

Ukraine-projektet starter op mandag den 15. august. Det sker i samarbejde med AMU Syd, 

Sprogskolen, FGU og os. De skal blandt andet lære om det danske samfund. 

 

Der skal findes nye kursistrepræsentanter til bestyrelsen og gerne til næste bestyrelsesmøde. 

 

  



  
 

        

 

 

Bestyrelse 
 
 

        
Peder Juelsgaard Madsen, formand     Niels Egelund, næstformand 
 
 
 
            
Iben Lehrmann Peter Thuesen Catharina Christoffersen Lars Wahlun 
Rasmussen Andersen   

 

          

Charlotte Østergaard Jesper Mogensen Vakant kursist-  Vakant kursist- 

Petersen   repræsentant  repræsentant 

  


