
 

 

Referat af 68. bestyrelsesmøde  
7. juni 2022 

 

Til stede 
Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Katrine 

Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Ida Sohrbeck, Daniel Fast 

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

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

(ledelsessekretær), Berit Als Albrekt (observatør for TAP) og Ali Qais (økonomichef) 

 

Afbud  
Helle Bøtcher 

 

 

Meddelelser fra formand, næstformand og rektor 
 

Meddelelser v/ formand Tim Christensen: 

 

 I den kommende aftale om elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser er 

der nået enighed om at lade afstand til skolen være det afgørende parameter. 

Dette vil kunne få betydning for den 2-årige HF, da KVUC optager en del kursister 

som er bosat udenfor København.  

 KL har anbefalet at der åbnes for adgang til HF-enkeltfag efter 9. og 10 kl.  

Meddelelser v/ rektor Anita Lindquist:  

 Danske HF & VUC har i et indlæg i Altinget foreslået at Reformkommissionen i sit 

næste udspil inkluderer måltal for voksnes uddannelsesniveau, at arbejdsgiverne 

forpligtes mere og at der skabes bedre rammer for unge og voksne med psykiske 

diagnoser.  

 Der har været politiske rundbordssamtaler om praksisfaglighed, forstået som bedre 

samspil med praktisk rettede uddannelsessystem og arbejdsmarkedet i folkeskolen. 

Anita deltog for Danske HF & VUC. Der er endnu ikke truffet beslutninger om evt. 

politiske tiltag. 

Anita gav en kort gennemgang af aktiviteter og begivenheder på KVUC siden sidst. 

 

 

Økonomisk rapportering v/ økonomichef Ali Qais 
 

Ali Qais gennemgik de foreløbige resultater for 2. halvår af 2022.  

 



 

 

Med de nuværende søgetal til efterårssemesteret er det forventede årsresultatet +1 mio. 

kr., dvs. en tilbagegang på -1 mio. kr. i forhold til de budgetterede overskud på 2 mio. kr. 

 

Det blev understreget, at nuværende prognose er med store forbehold, da søgningen 

stadig kan ændre sig i positiv retning eller negativ retning. 

 

Ali Qais bemærkede, at indtægter fra Læse- og Skrivecenteret (LSC) er inkluderet i 

”deltagerbetaling og andre indtægter i oversigten” og at indtægterne herfra pt. ligger på 

niveau med det budgetterede samt at KVUC holder sig indenfor den målsætning der er 

opsat for likviditet. 

 

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning. 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlem v. selvsupplering v/Anita Lindquist 
 

Rektor Anita Lindquist gav en kort præsentation af kandidaten, Steen Enemark 

Kildesgaard, som formandskabet og direktionen havde indstillet til den vakante 

bestyrelsespost. 

 

Bestyrelsen godkendte valget af Steen Enemark Kildesgaard som nyt medlem af 

bestyrelsen ved selvsupplering. 

 

 

Godkendelse af Studie- og ordensregler v/ Anne Nordentoft 
 

Ressourcechef Anne Nordentoft introducerede baggrunden for forslaget, som er de 

konflikter der indimellem opleves med kursister i forbindelse med at skolen er blevet 

pålagt at håndhæve lov om Røgfri skoletid, hvor det foreslås at det bliver muligt at 

inddrage videomateriale fra eksisterende overvågning til identifikation af kursister, såfremt 

der er grove eller gentagne overtrædelser af studie- og ordensregler, jf. bilag 2 og 3.  

 

Forslaget affødte en dialog i bestyrelsen vedr. dilemmaet mellem behovet for at kunne 

sanktionere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, som er særligt stort blandt de 

medarbejdere som har fået til opgave at håndhæve forbuddet, og ønsket og behovet for 

at opretholde den gode relation til kursisterne.  

 

Blandt de temaer som blev vendt var: information til kursisterne om røgfri skoletid, 

forskelle i medarbejderes kommunikation og håndtering, muligheder for sanktionering og 

forebyggende tiltag. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der afsættes tid til en mere grundig drøftelse på næste 

bestyrelsesmøde. 

 



 

 

 

Bestyrelseshonorar v/ Anita Lindquist 
 

Rektor Anita Lindquist meddelte om baggrunden for direktionens indstilling om honorar til 

formand og næstformand jf. den gældende bekendtgørelse, at Tim og John hidtil har fået 

et honorar jf. tidligere bekendtgørelse, men at indstillingen skyldes at der er kommet en 

ny bekendtgørelse pr. maj 2021 med nye beløbssatser. 

 

Bestyrelsen vedtog at der ydes honorar til formand og næstformand jf. den nye 

bekendtgørelse fra 2021. 

 

 

Udpegning af medlemmer til KVUC’s Uddannelsesudvalg v/Anita 

Lindquist 
 

Anita gav en kort introduktion af uddannelsesudvalgets funktion og mødernes form.  

Peter Hobel (nuværende medlem af uddannelsesudvalget) bemærkede at udvalget bruges 

aktivt til at lancere og prøve nogle ideer af og at det er givtigt og spændende at deltage i. 

 

Det blev besluttet, at Peter Hobel fortsætter i udvalget, og at Mathilde de Kruiff og Daniel 

Fast Christensen træder ind som nye medlemmer af udvalget. 

 

Det blev herudover besluttet, at der fremover afrapporteres fra uddannelsesudvalgets 

møder på bestyrelsesmøderne under meddelelser. 

 

 

Evt. 
 

John Westhausen bemærkede, at STUK er i gang med en undersøgelse om VUC’ernes 

bestyrelser, herunder om samspillet mellem direktionen og bestyrelsen, hvor KVUC også 

deltager. Tim og John har i den forbindelse deltaget i et 2-timers interview og direktionen 

ligeså. Der offentliggøres en rapport når undersøgelsen er færdig. 


