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Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Simon Hansen, Rene Normann Jensen,  
Jan Hendeliowitz, Rikke Jensen og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Der er endnu ikke valgt nye kursistrepræsentanter. Grundet Covid-19 situationen forventes der først i 
begyndelsen af det nye skoleår 2021 at blive valgt nye kursistrepræsentanter. 
 
Fraværende med afbud:  
Jens Gredal og Camilla Egholm Sørensen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2021 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Per B. Christiansen, medlem af Kommissionen for 2. generationsreformer 
 
Resumé 
Per B. Christiansen gennemgik et oplæg om de punkter der var til drøftelse i kommissionen og som 
særligt vedrørte vores uddannelsesinstitution og dækningsområde. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget. 

 
 

3. Sager til beslutning 
 

a. Regnskab for 1. kvartal 2021 
 

Resumé 
Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 31.03.2021 udviser et resultat på 18.429.852 kr. mod et budgetteret 
resultat på 11.561.922 kr. eller 6.867.930 kr. bedre end forventet for denne periode. Det markant bedre 
resultat skyldes upræcis periodisering mellem 1. og 2. kvartal. En del af den aktivitet, som var budgetteret 
i 2. kvartal, er kommet i 1. kvartal. Den samlede aktivitet for 1. halvår er på nuværende tidspunkt 30,1 
årselever mindre end forudsat i ankerbudgettet. 
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Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 597,5 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 494,8 ÅE. Det svarer til en afvigelse på 102,7 ÅE eller en ændring på 20,8% i 
forhold til det budgetterede, hvilket skyldes den oven for nævnte upræcise periodisering. 
 
Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2., 
3. og 4. kvartal 2021 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.307,0 ÅE eller en nedjustering på -30,1 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet. 
 
Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes i hovedsagen manglende aktivitet i første halvår på VEU området på 
grund af corona. 
 
Det samlede resultat for 2021 forventes at medføre et underskud på 1.140.173 kr. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet. 
 
 

4. Sager til drøftelse 
 

a. Uddannelsesanalyse 2021, Region Sjælland v/ Jan Hendeliowitz 
 

Jan Hendeliowitz gennemgik et oplæg om de punkter i uddannelsesanalysen som særligt vedrørte vores 
uddannelsesinstitution og dækningsområde. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget. 
 

 
5. Sager til orientering 

a. Status fra VUC Erhverv 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VUC Erhverv-området. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
b. Status fra udviklingsafdelingen 
Resumé 
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I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status fra udviklingsafdelingen. 
 

Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
c. Status for optag af kursister 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status for optag af kursister. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
d. POP-UP uddannelsen i Haslev 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om POP-UP uddannelsen i Haslev. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
 

e. Klar til SOSU i Faxe. 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om det samarbejde der er etableret med Faxe Kommune og ZBC i 
forbindelse med at gennemføre SOSU uddannelsen i Faxe.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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6. Meddelelser 
a. Formand 

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at der nu er udsendt orientering om bestyrelseskursus. 
 
Endvidere orienterede Per Skovgaard Andersen om, at Børne- og Undervisningsministeriet har 
foretaget et serviceeftersyn af HF-enkeltfag og AVU. 

 
b. Direktør 

Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at der nu er slået en stilling op som uddannelses- og 
udviklingsdirektør til besættelse den 1. oktober 2021. 
 

c. Andre 
Ingen 

 
7. Eventuelt 

Intet. 
 

   
Bestyrelse: 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach Simon Hansen 
 (Formand)  (Næstformand) 

 

________________________ _________________________ _______________________ 
Jens Gredal Rikke Jensen Michael Bang 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Jan Hendeliowitz Rene Normann Jensen Camilla Egholm Sørensen 
 
 
 
_________________________  _________________________  
Kursist repræsentant  Kursistrepræsentant 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


