
 

 

Referat af 62. bestyrelsesmøde  
 

8. juni 2021 

 

Til stede:  

Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Mathias Kragh, Peter 

Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck (formand 

kursistrådet), Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne 

Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen 

(ledelsessekretær), Ali Qais (økonomichef) og Berit Als Albrekt (adm. observatør).  

 

Afbud:  

Rita Rahbek, Magnus Sejer (suppleant for næstformand kursistrådet) 

 

1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor 
 

Meddelelser v/ formand Tim Christensen:  

- Kommende uddannelsesreform forventes at have fokus på de uddannelsesmæssigt 

underprivilegerede og livslang uddannelse (opkvalificering), hvor KVUC har sin 

berettigelse.  

- Der er politik på vej omkring kønssammensætning i bestyrelsen, hvor bl.a. 

formanden har bidraget til udformningen.  

- Fra ministeriet er der varslet implementering af et ”bestyrelsesbarometer”. Mere 

information herom følger.  

 

Meddelelser v/ rektor Anita Lindquist:  

- Direktionen har indledt en dialog med Studieskolen vedr. partnerskab om udbud af 

danskuddannelse på KVUC. I nuværende udbud fra Københavns Kommune vægtes 

kvaliteten højere (70 %) end i tidligere udbud.  

- KVUC har indgået en rammeaftale med Københavns Kommune om HF-inklusion-

klasse. Omfanget kendes endnu ikke. 

- Der udvides med en ekstra ASF-klasse (12 ekstra pladser på nationalt niveau). 

KVUC har søgt om at få den. Svar ventes inden sommer.  

- Sammen med VUC Århus og Fyn har KVUC indgivet en ansøgning om dispensation 

til at optage direkte fra Folkeskolen på HF-inklusion, i tilfælde hvor kursisterne er 

fyldt 18. 

- Status ift. Covid-19 er, at KVUC er relativt normaliseret. Inklusion og den 2-årige 

har haft en del fremmøde. Enkeltfagsklasser har haft delvist fremmøde. Der 

afholdes både eksamen og vurderingssamtaler.  

- Pulje målrettet kursisttrivsel og fagligt efterslæb, som følge af nedlukningen, er 

udmøntet i forskellige aktiviteter. Der er bl.a. ansat nogle dygtige psykologer med 

stor erfaring indenfor ungeområdet i bl.a. Københavns Kommune samt en mentor 



 

 

som tilbyder socialrådgivning, som har været et særligt ønske fra AVU. Herudover 

har lærerne holdt ekstra faglige samtaler med kursisterne. Medarbejdere på KVUC 

er blevet opfordret til at byde ind med forslag til forskellige aktiviteter, som 

direktionen har vurderet og prioriteret. OBS. Sidste uge blev der indgået en politisk 

aftale som forlænger puljen til resten af 2021.  

- Direktionen tilbyder at afholde en introduktion til økonomi i forbindelse med 

bestyrelsesmødet til september.   

 

Kommentarer/bemærkninger:  

- John Westhausen opfordrede til at sætte fokus på at udbrede kendskabet til KVUC’s 

tilbud på efterskolerne. Anita bemærkede hertil, at kendskabet til KVUC er udbredt 

på særligt inklusions- og sportsefterskoler, men at det vil være en god ide også at 

fokusere på de øvrige efterskoler.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

2. Økonomisk rapportering  
 

Økonomichef Ali Qais gennemgik optaget i indeværende og tendenser vedr. årsresultatet 

2021, jf. Bilag 1. 

 

Der skal tages forbehold for at de sidste tal/indberetninger, som først kommer på plads i 

løbet af juni måned herunder for opgørelsen af GS-kursister.  

 

Med afsæt i nuværende opgørelse/prognose forventer KVUC pt. et årsresultat på +4,3 

mio. kr. ift. forventet/budgetteret + 2,5 mio. kr.  

 

Bestyrelsen efterlyste analyser/årsagsforklaringer vedr. indtægter og udgifter i forhold til 

AVU samt Læse- og Skrivecenteret blev efterlyst i afrapporteringen.  

 

Ali orienterede afslutningsvis om at en detaljeret økonomisk afrapportering til STUK er 

under udarbejdelse, jf. pkt. 4.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

3. Genopretningsplan  
 

Anne Nordentoft bemærkede indledningsvist, at bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde 

godkendte og erklærede genopretningsplanen for indfriet. STUK har efterfølgende udbedt 

sig en plan for fortsat økonomisk soliditet, som styrelsen vil tage stilling til, inden KVUC 

kan blive løst af det skærpede tilsyn.  

 



 

 

Anne Nordentoft orienterede herefter bestyrelsen om den videre strategi og proces, jf. 

bilag 2 (fortroligt dokument) 

 

Niels Vestergaard Iversen bemærkede til orienteringen, at det strider imod rammeaftalen 

mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, at forhandlingen af lokallønsaftaler 

er sat i bero. Hertil bemærkede Anne at STUK har meddelt at de snarest muligt vil give en 

tilbagemelding vedr. genoptagelse af lokalaftaler.   

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning  

 

4. Studie- og samlingssal  
 

Orientering v/ rektor Anita Lindquist og ressourcechef Anne Nordentoft: 

 

- Bygherrerådgiveren og arkitekten er i fuld gang med planlægning af nedrivning og 

byggeri  

- Der er udarbejdet en betalingsplan til AP Møller med afsæt i projektplan.  

- Det forventes at nedrivningen påbegyndes i juli.  

- KVUC har udarbejdet en tidsplan for hvornår der må larmes 

- Det vil være et løbende fokus at balancere byggeprojektet med driften.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Røgfri skoletid, jf. ny lovgivning pr. august 21  
 

Rektor Anita Lindquist gennemgik udkast til nyt afsnit om røgfri skoletid på KVUC i i 

Studie- og ordensreglerne, jf. bilag 3. 

 

Adspurgt svarede Anita, at KVUC har tænkt sig at sanktionering ved overtrædelse af 

rygeforbud skal følge de gældende retningslinjer, hvor første skridt er at indgå en dialog 

med kursisten. 

 

Anita bemærkede afslutningsvist, at direktionen påtænker at hyre vagter til at hjælpe med 

at håndhæve overholdelsen af rygeforbuddet i den første tid. Dette med henblik på at 

aflaste medarbejderne. 

 

Bestyrelsen godkendte formuleringen. 

 

6. Røgfri arbejdsplads  
 

Rektor Anita Lindquist gennemgik udkast til nyt afsnit om røgfri arbejdsplads i KVUC’s 

Personalepolitik  



 

 

 

Bestyrelsen godkendte formuleringen. 

 

7. Evt. 
 

Der var ikke noget til evt. 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 28. september 2020 
 

Tim Christensen (Formand) 

Køge Handelsskole 

 

John Westhausen (Næstformand) 

3F, Industri Vestegnen 

 

Peter Hobel 

Repræsentant for Syddansk Universitet 

 

Rita Rahbek 

Repræsentant for Region Hovedstaden 

 

Mathias Kragh 

Repræsentant for Københavns Kommune 

 

Helle Bøtcher 

Selvsupplerende 

 

Lene Hedegaard Jensen 

Medarbejderrepræsentant 

 

Ida Sohrbeck 

Kursistrådsrepræsentant 

 

Vakant 

Selvsupplerende  

 


