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- vi bringer dig videre 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde og temamøde den 3. november 2021 
 
 

 
Tilstede: PLO, KVN, PE, KM, AJ, MN, AKT, LCM, SDM, NSK, RMC, VM, SUH 
Fraværende: Ulla 
 
Tidspunkt:  Onsdag den 3. november 
  Kl. 16.00 - 20.30  

 Ordinært møde fra 16.00 – 17.00  
                     Temadrøftelse med deltagelse af SU fra 17.00 – 20.30 

 
Lokale:  E6 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2022. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Orientering og opfølgning fra sidste møde og punkter til bestyrelsens stillingtagen. 
v/PLO og NSK 

 
4. Fremlæggelse af skolens finansielle politik med henblik på bestyrelsen underskrift  

v/ PLO/ KNV og NSK 
 

5. Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og orientering om ministeriets tilsynsplan for 
2021 v/NSK 
 

6. Eventuelt. 

 

7. Temadrøftelse: Strategisk fokus og indsatser i det kommende år. 

 

 

Peter Lykke-Olesen    Nanna Skulvad 

Formand     rektor 
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2021 
                
 
 
 

 
Referat/Beslutning 
 
 

Referat blev godkendt og underskrevet. 
 
 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 
                
 
 

 

 
Referat/Beslutning 
 
 

Dagsordenen blev godkendt.   
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3. Orientering, opfølgning fra sidste møde, samt punkter til bestyrelsens  
stillingtagen 
 
v/NSK/PLO 
 
Bilag: 

• Debatindlæg: ” Kender vores politikere reelt udbyttet af VUC og Hf-enkeltfag? 

 
Indstilling 
 

 
Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. indstillinger fra 
ledelsen. 
 

 
Sagsfremstilling 
 
 

I det følgende orienteres kort om punkterne samt en opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.  
Der vil på mødet blive knyttet yderligere kommentarer til de enkelte punkter, ligesom der kan 

opstå yderligere punkter. 

 

Nyt fra det administrative fællesskab (AFIRM) herunder orientering om ny administrati-
onschef. 
Ny administrationschef 
Et enigt ansættelsesudvalg har ansat den 46-årige Mads Hansen, der fra 1. november 2021 bli-
ver ny administrationschef for vores administrative fællesskab. 
Mads Hansen kommer fra en stilling som administrationsleder i det administrative fællesskab 
mellem Frederiksbjerg/Læssøesgade Skole og Dagtilbud i Aarhus. Her har han blandt andet 
stået for at sammenlægge to administrationer med fokus på sikker drift og et godt arbejdsmiljø. 
Vi ser frem til at byde Mads velkommen på THL. 

Jobopslag: Controller til AFIRM 
Vi søger en controller til økonomiteamet, og det forventes, at den nye medarbejder kan tiltræde 
den 1. december. 

Orientering om valg af leverandør til rengøringsopgaven  
Udbudsprocessen er afsluttet, og der er indgået kontrakt med skolens fremtidige leverandør på 
rengøringsopgaven: DanrenBogdol A/S. 
Der blev afholdt præsentationsmøde den 14. oktober med DanrenBogdol A/S og medarbej-
derne. På mødet fik de lejlighed til at tale sammen og præsentere sig for hinanden.  
I mødet deltog repræsentanten fra 3F og skolens rådgiver på udbudsprocessen Danske Ser-
vice Rådgivning. På mødet blev den videre proces drøftet og aftalt. 



 

4 
 

TH. LANGS HF & VUC 
- vi bringer dig videre 

 
 
 
På mødet blev kontrakten mellem DanrenBogdol A/S og THL underskrevet. 
Kontrakten igangsættes den 1. december 2021.  
 
Der afholdes i den kommende tid møder mellem medarbejderne og DanrenBogdol A/S for at 
sikre en god virksomhedsoverdragelsesproces. 
 
Det er er en vanskelig tid, og det giver uklarhed og utryghed i medarbejdergruppen, hvilket er 
fuldt forståeligt. Vi mødes med medarbejderne og taler og støtter i processen for at hjælpe dem 
bedst muligt. 
 

Indarbejdelse af vedligeholdelsesplanen i skolens investeringsplan og ramme for de 

kommende år. 

Vedligeholdelsesplanen, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet i september, indarbejdes i sko-

lens budget for 2022 og fremtidige budgetter. Vedligeholdelsesplanen bliver dermed en del af 

investeringsplanen sammen med udbedringen i bygning D. 

  
NSK redegør kort på mødet for investeringsplan og løbende vedligehold samt prioriteringer. 
 
Udbedring og det videre forløb vedr. istandsættelse i D-bygningen 
Tri-Consult, der har udarbejdet vedligeholdelsesplanen, er skolens rådgiver på istandsættelsen 
af bygning D, og der sikres hermed en god styring af udbedringsprocessen.  
NSK giver en status på istandsættelsen og redegør for de forventede samlede udbedringsom-
kostninger samt rådgivningsomkostningen. Omkostningerne indarbejdes i skolens investerings-
budgetter, herunder budgettet for 2022. 
Skolen har i skrivende stund endnu ikke hørt fra statens selvforsikring, om de dækker omkost-
ninger, der overstiger 1% af skolens omsætning. 
 

Investeringsrammetilpasning 2022 

Der føres tilsyn med udviklingen i investeringsbehovet blandt de statsfinansierede selvejende 

institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået de modtagne indberetninger fra august 

måned af de regulerede institutioners investeringsønsker for 2022-2025. 

THL har indberettet en samlet investeringsramme i 2022 på 2,1 mio. kr. og 2. mio. kr. i 2023. 

Finanslovforslaget for 2022 fastsætter en samlet investeringsramme for de regulerede instituti-

oner på 1,3 mia. kr. Samlet overskrider ønskerne finanslovsrammen med godt 300 mio. kr. eller 

23 pct.  

Dette gør sig også gældende for 2023, som på nuværende tidspunkt overskrider finanslovs-

rammen med mere end 20 pct. 

 

Der er således behov for en ganske væsentlig reduktion af institutionernes samlede investe-

ringsønsker for de kommende år. 
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Styrelsen har anmodet institutionerne om at foretage en nøje gennemgang af investeringsøn-

skerne for 2022 og 2023 og indsende en revideret investeringsoversigt, da der altså er behov 

for en ganske væsentlig reduktion af institutionernes samlede investeringsønsker for de kom-

mende år. 

 

På mødet redegør NSK for evt. justeringer i investeringsrammen og fremlægger dette med 

henblik på bestyrelsen godkendelse heraf, inden det fremsendes til ministeriet. 

 

Finanslovsforhandlinger og reaktion fra skolerne på forglemmelsen af Hfe 
I slutningen af august præsenterede regeringen sit finanslovsforslag for 2022.  

I forslaget var der ikke det løft af hf-enkeltfag og voksenuddannelsen, som blev udeladt sidste 

år og som vi var blevet lovet. Anne Sophie Callesen, undervisningsordfører for De Radikale, 

har allerede været ude og sige, at de tager hf-enkeltfag med til forhandlingsbordet. 

Vi har i sektoren og på de enkelte skoler arbejdet på at gøre opmærksom på dette, dels via for-

skellige kampagner, en kampagne målrettet politikerne under navnet ’Vi elsker VUC’ og opfor-

dret til, at flere skoler støtter op om kampagnen. Det har flere skoler allerede gjort, så vi kan 

vise politikerne, at vi som sektor står sammen om en styrket voksenuddannelse. 

 
Som led i denne debat har vi haft et debatindlæg herom i MJA, under overskriften ” Kender vo-
res politikere reelt udbyttet af VUC og Hf-enkeltfag?”  (vedhæftet som bilag). 
 

Opsamling på kapacitetsindmeldingen vedr. elevfordelingen på HF 2 i 2022 

På sidste møde besluttede bestyrelsen, at vi indmeldte et kapacitetsønske på 8 klasser til sko-

leåret 2022-2023. 

Vi har efter første høringstilbagemelding revurderet indberetning og ændret det til 7 klasser, 

Dette for at undgå et kapacitetsloft. 

På mødet orienterer NSK nærmere herom. 

Der gives en kort orientering om udarbejdelsen af fakta ark for hver uddannelsesinstitution til 

Regionen. 

 

Gennemførelse af Arbejdspladsvurderingen (APV) 
Der gennemføres fysisk APV i uge 44. Dette som supplement til professionel kapital-undersø-
gelsen, hvis rapporter fremsendes til skolen i slutningen af oktober.  
 
Den kommende elevtrivselsundersøgelse på HF 2 (ETU) 
I november gennemføres den årlige landsdækkende trivselsmåling (ETU) på alle landets gym-
nasiale uddannelser. Målingen er kun for HF 2-eleverne.  
Vi vælger, at de 2 HF 3 klasser skal gennemføre samme trivselsmåling, da de ikke kan være 
med i den landsdækkende analyse, fordi de ”hører til” Hfe. 



 

6 
 

TH. LANGS HF & VUC 
- vi bringer dig videre 

På skolens øvrige uddannelser gennemfører vi den lovpligtige undervis-
ningsmiljøvurdering. Vi forventer denne vil blive afviklet lige inden jul med efterfølgende fokus-
interview som grundlag for opfølgningen. 
 

 

Fremvisning af skolen nye hjemmeside 

På mødet fremviser RMC den nye hjemmeside, der vil gå i luften formentlig medio november. 

 

Seneste nyt fra Danske HF 

Det bliver et spændende politisk efterår, sektoren går i møde med de politiske drøftelser om fi-

nansloven for 2022, elevfordeling, institutions -og taxameterstruktur mm. Mere om dette under 

temadrøftelsen. 

 

 
Referat /Beslutning 

 
 

NSK orienterede med afsæt i sagsfremstillingen 

Nyt fra det administrative fællesskab (AFIRM) herunder orientering om ny administrati-

onschef. 

Mads Hansen er tiltrådt som administrationschef den 1. november. Mads har første dag på THL 

fredag den 5. november. 

Det administrative fællesskab har ansat Anne Stuhlmann Schmidt som controller. Hun havde 

første arbejdsdag den 4. november.  

Orientering om valg af leverandør til rengøringsopgaven  
NSK orienterede om valg af leverandør på rengøringsopgaven. DanrenBogdol A/S er valgt.  
Der afholdes løbende møder mellem medarbejderne og DanrenBogdol A/S for at sikre en god 
virksomhedsoverdragelsesproces, og alt foregår i tæt dialog med repræsentanten fra 3F. 
Det er en meget vanskelig tid for gruppen, og det giver uklarhed og utryghed i medarbejder-
gruppen, hvilket er fuldt forståeligt.  
Vi mødes med medarbejderne og taler og støtter i processen for at hjælpe dem bedst muligt. 
 

Indarbejdelse af vedligeholdelsesplanen i skolens investeringsplan og ramme for de 

kommende år. 

NSK orienterer om de kommende investeringer i bygningsområder, hvor vedligeholdelses- 

planen er indarbejdet henholdsvis bygningsdriftsbudgettet og investeringsbudgettet for 2022. 

Vedligeholdelsesplanen indarbejdes i de 5 års investeringsbudgetter, der bliver en del af sko-

lens finansielle strategi. 

På den måde sikres det, at det vedligeholdelsesefterslæb, der desværre er på skolen, udbed-

res. 

De særligt kritiske områder er indarbejdet først, og vi følger de øvrige anbefalinger i rapporten.  

Udbedringen i bygning D efter skimmelsvamp skaden igangsættes i 2022, og i 2023 koncentre-

res investeringerne om F-bygningen. 
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Udbedring og det videre forløb vedr. istandsættelse i D-bygningen 

NSK orienterede om status på udbedringen af skimmelsvampen i bygning D. 

Processen er igangsat under kyndig rådgivning fra Tri-Consult. Vi forventer at afholde licitation 

på opgaven inden jul, og selve udbedringsprocessen vil foregå hen over foråret.  

Udbedringsopgaven udbydes i en hovedentreprise. 

Der er hårdt brug for de 4 lokaler, der er lukket ned, så jo før det er muligt at få udbedringen 

klar - jo bedre. Vi håber derfor, at det er muligt, at udbedringen kan foregå samtidig med, at 

skolen er i drift. 

På bestyrelsens møde i december vil den forventelige overslagspris kunne fremlægges med 

henblik på bestyrelsens endelige godkendelse af igangsætningen. 

PLO: spørger til selvforsikringen, om der er kommet svar fra ministeriet. 

NSK: der er ikke nyt herom. NSK har så sent som i dag forespurgt.  

 
Investeringsrammetilpasning 2022 
Bestyrelsen tilslutter sig at fastholde investeringsrammen. NSK fremsender på bestyrelsens 

vegne den gennemsete og justerede ramme for 2022 og frem inden fristen den15. november. 

Opsamling på kapacitetsindmeldingen vedr. elevfordelingen på HF 2 i 2022 

THL indberettede bestyrelsens godkendte kapacitetsønske på 8. klasser. Efterfølgende har Re-

gionen tildelt THL et kapacitetsloft på 7 klasser som høringsoplæg. 

Afsættet for Regionens fastsættelse af kapacitet og eventuelle kapacitetsloft har taget ud-

gangspunkt i det optag, skolerne har haft i august 2021.  

THL optog 7 klasser i august, derfor kapacitetsloftet på de 7 klasser. 

Kapacitetsloftet betyder, at vi ikke kan optage ud over de 7 klasser og kan risikere, at de ”over-

skydende” elever skal fordeles til andre skoler. 

Hvis vi derimod selv anmoder om en kapacitet på 7. klasser kan vi oprette den 8. klasse uden 

Regionens godkendelse og uden risiko for at skulle fordele elever til andre skoler. 

Vi har derfor besluttet at ændre vores kapacitetsønske til 7 klasser, hvilket Regionen har ac-

cepteret. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, 

Som led i kapacitetsfastsættelsen og Regionens grundige beskrivelse af udviklingen i demo-

grafi og optagemønstre har Regionen udarbejdet faktaark for hver STX-institution. Der er kun 

udarbejdet faktaark for STX-institutionerne. 

NSK har forespurgt i Regionen og har anket imod, at det ikke er alle institutioner, der er beskre-

vet. Det er efterfølgende blevet muligt at udarbejde et faktaark for alle VUC-institutionerne i Re-

gion Midt.  

THL har udfyldt og fremsendt faktaarket til Regionen. Faktaarket blev uddelt på mødet og ved-

hæftes til referatet. 

PE: spørger til regeringens nye udspil ”Tættere på”, der ønsker at sikre udbud af ungdomsud-

dannelse i byer med over 10.000 indbyggere.  
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NSK: De 2 byer, som ligger i THL’s nærområde, der er nævnt i ministerens oplæg, er Ry og 

Kjellerup. Det er et uforståeligt oplæg, der ikke giver mening. Der er tilstrækkeligt med udbud i 

netop vores område. Vi har undersøgt netop de to byer, og f.eks. er der 15 km. til Kjellerup en 

bustur på 20 minutter. I øjeblikket har vi 19 elever på første år, der kommer fra Kjellerup.  

Der står ”ungdomsuddannelser” i oplægget, men der tænkes umiddelbart på erhvervsuddan-

nelserne. 

PE: kunne man ikke lægge et enkelt hold i f.eks. Kjellerup? 

KVN: det er ikke en god idé at lave udbud flere steder. Det bliver meget ”tyndt smurt ud” ved 

den foreslåede model. Det vil gå hårdt ud over HF-uddannelsen, da der bliver meget få spor, 

og er ikke muligt at give eleverne et godt fagligt studiemiljø.  

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af oplægget - fordele og ulemper. Drøftelsen fortsatte un-

der teamdrøftelsen  

Gennemførelse af Arbejdspladsvurderingen (APV) 
APV er nu sat i gang og gennemføres over de næste 14 dage.  

Den kommende elevtrivselsundersøgelse på HF 2 (ETU) 

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) 2021 på det gymnasiale område er igangsat i denne uge.  

Fremvisning af skolen nye hjemmeside 

RMC præsenterede den nye hjemmeside. Vi forventer at gå i luften i næste uge. 

PLO: synes, at den har et meget friskt udtryk.  
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4. Fremlæggelse af udkast til skolens finansielle strategi med henblik på  
    bestyrelsens godkendelse  
 
 
v/NSK og PLO 
 
Bilag: 

• Notat om finansiel strategi (fremsendt som bilag til sidste møde) 

• Nyt udkast til finansiel strategi – endelig udgave  
 

 
Indstilling 
 

 
Der indstilles til, at bestyrelsen kort drøfter udkastet og underskriver den finansielle strategi. 
 
 
Sagsfremstilling 
 

 
På bestyrelsens møde den 22. september blev udkast til finansiel strategi på THL fremlagt. 
 
Bestyrelsen besluttede, at formandskabet og NSK arbejdede videre med strategien og har ind-
arbejdet bestyrelsens kommentarer.  
Det endelige reviderede udkast er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen. 
 
På mødet gennemgår PLO, KNV og NSK det nye udkast til finansiel strategi 
 
Kort rids om formålet med den finansielle strategi 
Formålet med strategi for finansiel risikostyring er at opstille rammer for, hvordan institutionen 
skal agere i forhold til fremmedfinansiering.  
Omdrejningspunktet i strategien er forholdet mellem gældens relative størrelse, budgetsikker-
hed, likviditetsstyring og de regnskabsmæssige nøgletal.  
Strategien skal således udstikke en række konkrete retningslinjer og tilvejebringe et fundament 
for budgetsikkerhed og tilstrækkelig likviditet holdt op imod de regnskabsmæssige resultater.  

Den finansielle strategi skal bruges som flerårigt styringsgrundlag for institutionens ledelse og 

skal integreres i institutionens løbende budgetlægning og opfølgning for at være et effektivt red-

skab.  
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Den finansielle strategi skal adressere følgende emner: 

• Bestyrelsens ansvar 

• Den daglige ledelses ansvar 

• Budgetsikkerhed/rentesikkerhed 

• Gældsniveau 

• Likviditetsberedskab 

• Afdragsfrihed 

• Afledte finansielle instrumenter 

• Anbringelse af likvide midler 

• Bankforbindelse 

• Ekstern uafhængig rådgivning og opfølgning på lån 

• Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi 

Strategien skal udarbejdes i den særlige skabelon fremsendt fra ministeriet. 
 
Indarbejdelse af 5 års budgetter, herunder likviditetsbudgetter i den finansielle strategi 

En del af den finansielle strategi omfatter udarbejdelse af 5-årige budgetter baseret på 5-årige 

aktivitetsprognoser, samt 5-årige likviditetsbudgetter. 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet i september at følge skolens revisor Jakob Ditlevsens 
råd om, at vi i første omgang udfærdiger strategien uden 5 års budgetter og 5 års likviditetsbud-
getter.  
Vi har derfor anført i strategien, at langsigtede budgetter udarbejdes og behandles samtidig 
med budgettet for 2022 på bestyrelsens møde i december.  
 

Formandskabets og ledelsens indstilling 
Formandskabet og ledelsen indstiller til, at bestyrelsen drøfter den tilrettede finansielle strategi, 
tilslutter sig og underskriver den finansielle strategi for THL. 
 
Der er deadline for fremsendelse af strategien til ministeriet den 1. november og vi fremsender 
derfor den underskrevne strategi umiddelbart efter mødet. 
 
 
 
Referat/ Beslutning 
 
 
PLO: orienterede om formandskabets drøftelser og overvejelser som grundlag for det endelige 
udkast til finansiel strategi for THL. 
Formandskaber har bl.a. tilføjet et punkt, der ligger ud over den skabelon, som ministeriet har 
fastsat: Punkt 1. 4: Strategien er udarbejdet som en alt-andet-lige-strategi. Det vil sige, at den 
forudsætter, at taxametrene ikke bliver ændret, samt at det institutionelle landskab omkring TH. 
LANGS HF & VUC ikke bliver ændret.  
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Der er brug for, at bestyrelsen markerer, at de vilkår, skolen arbejder un-
der, er afgørende for strategien på det finansielle område. Det være sig ændringer i institutions-
landskabet, lovgivningen på områder, ændringer i rammevilkår, taxametre, mm.  
 
NSK gennemgik udkastet, hvor der er anvendt den givne skabelon, De ændringer, som besty-
relsen vedtog på mødet i september, er indarbejdet. 
 
PE: spurgte ind til rentestørrelsen.  
NSK: Vi optog et fastforrentet lån til en rente på 1,10 %.  
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev den finansielle strategi. 

  



 

12 
 

TH. LANGS HF & VUC 
- vi bringer dig videre 

 

 

5.  Opfølgning på skolens kvalitetsarbejde og orientering om ministeriets  

     tilsynsplan for 2021 

 

v/ NSK  

 

Bilag:  

• Rapport om elevtrivsel THL 2020 (fremsendt til sidste møde) 

• Uddannelsesstatisk og kvalitetsmål THL 2020 (fremsendt til sidste møde) 

 

 

Indstilling 

 

 

Det indstilles til, at bestyrelsen drøfter orienteringen og tage den til efterretning. 

 

 

Sagsfremstilling  

 
 

Punktet er udsat fra bestyrelsesmødet den 22. september. 

 

NSK orienterer om og giver en status på kvalitetsarbejdet og kvalitetsprocessen på THL. 

Særligt om kravene til kvalitetssystemet og opfølgninger herpå, samt resultatet af den gennem-
førte trivselsmåling på HF2  
 

Der orienteres om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) tilsynsplan for 2021 samt om 

STUK’s tilsynsstrategi og opfølgning på STUK’s tilsyn og resultat heraf i 2020. 

 
Desuden gives de første bud på statistikker, der vil indgå i en ny udgave af ”THL i tal”.  
 
Elevtrivslen på THL 

Der redegøres for trivselsmålingen, der blev gennemført på HF2 i efteråret 2020. Trivselsmålin-

gen bidrager til at afdække områder, hvor der er særligt brug for indsats og opfølgning i forhold 

til elevernes faglige og sociale trivsel. 

Oversigt over elevtrivslen på THL 2020 

Den ministerielle nationale trivselsmåling blev gennemført i efteråret 2020 for alle HF2-elever.  

Her fremhæves det overordnede resultat i rapporten. 
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Hovedresultatet fra målingen 2020: 
 
Samlet trivsel: ’Jeg er glad for at gå i skole’ 

 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 
 
 

75 % af de 256 kursister, der deltog i undersøgelsen, har svaret ’helt enig’ eller ’delvist enig’ på 
spørgsmålet: ’Jeg er glad for at gå i skole’. Det er samme niveau som på landsplan. 
Der er sket et fald fra målingen i 2019 fra 79% til 75 %, og det er samme tendens som på 
landsplan. Der er ingen tvivl om, at Corona har haft en stor indflydelse på deres trivsel og ople-
velse af skolelivet eller mangel på samme. 
 
Der henvises til hele ETU-rapporten for 2020, der er indgår i bilaget kvalitetsopfølgning på THL, 
der er vedhæftet som bilag. 
 
På mødet perspektiveres til arbejdet med opfølgningsplanen. 
 

Opfølgning på STUK’s tilsynsplan i 2020 

På mødet orienterer NSK kort om tilsynet gennemført i 2020.  

 

Gymnasiale område 

Der udtages skoler til tilsyn, en screening, der er foretaget i efteråret 2019. 

 

ETU 2020 

 

Faglighed 

• Eksamensresultater 

• Frafald 

• Overgang til videregående uddannelse 

• Socioøkonomisk reference (løfteevne) 

 

Tilsyn med frihed og folkestyrekravet (vi er ikke udtaget) 

Vi har ikke været udtaget til dette tilsyn 

 

75% 75%

0%

100%

Silkeborg Landsplan

"Jeg er glad for at gå i 
skole"
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Tilsyn med det fleksible klasseloft 

Det foregår hvert år i forbindelse med indberetningen i november.  

 

Tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer på gymnasiale institutioner  

Styrelsen har gennemført og afsluttet et tematisk tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske 

kompetencer på en række gymnasiale institutioner i 2019, men tilsynet er videreført i 2020.  

Almen voksenuddannelsesområdet 
Der udtages skoler til tilsyn, en screening er i foretaget i løbet af 2020, og der har været gen-
nemført spørgeskemaundersøgelser for alle skoler. 

• Tilsyn med omgængere AVU, FVU og OBU 

• Tilsyn med optagelsesprocedure for dansk som andet sprog (DSA)  

• Optagelses- og målgrupper på Forberedende Voksenuddannelse (FVU) med særligt fo-
kus på de tosprogede kursister 

Økonomiske tilsyn 

• Risikobaseret tilsyn 

Øvrige kvalitetsmål: skolens løfteevne, overgang til videregående uddannelse, mv. 
På mødet fremlægges de øvrige kvalitetstal og statistikker. 

Ministeriets tilsynsrapport for 2021 VUC-område 
På mødet orienterer NSK om dette års tilsynsrapport og fokusområderne for vores institutions-
type. 

THL i tal 
På mødet gives de første bud på statistikker, der vil indgå i en ny udgave af THL i tal, der for-
ventes at ligge klar til bestyrelsens første møde i det nye skoleår.  

 

 

Referat 

 

 

Punktet har været udsat fra bestyrelsesmødet i juni. 

NSK orienterede om og gennemgik skolens kvalitetssystem og kvalitetsproces, der skal frem-

lægges og godkendes i bestyrelsen en gang om året. 

NSK fremlagde elevtrivselsundersøgelsen fra 2020. Der er ikke lavet en egentlig handlingsplan 

til bestyrelsens godkendelse, da der afvikles ny ETU for 2021 i disse dage. Det vil være natur-

ligt at indtænke denne.  

Der er indarbejdet et tiltag med afsæt i ETU for 2020. Der arbejdes med et særligt forløb ”Net-

wer”, i alle førsteårs klasserne, der har fokus på at understøtte elevernes trivsel. 
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Bestyrelsen tilsluttede sig skolens kvalitetsproces og -system og tilsluttede sig ledelsens oplæg 

til at indsatser og opfølgning på ETU 2020 og 2021. Der fremlægges således en samlet opfølg-

ningsplan efter ETU 2021. 

NSK gennemgik det foreløbige udkast til indhold i THL i tal.  THL i tal forventes at være klar i 

slutningen af 2021. Tallene vil kunne understøtte de strategiske mål og indsatser, der opsættes 

for 2022. 

Præsentationen vedhæftes referatet, og der vedhæftes en nyrevideret uddannelsesstatistik og 

kvalitetsrapport, da der er modtaget nyere tal siden fremsendelsen i juni måned.   
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6. Eventuelt 

 
 

 
 
 
 
Referat/ Beslutning 
 
 

Der var intet til eventuelt.   
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7.  Temadrøftelse:  Strategisk fokus og indsatser i det kommende år 
  
v/ NSK 
 
Bilag: 

• Skolens strategiske fokus mod 2023 

• ”Videre som voksen” 

• Kampagnen ”Alle voksne skal med nu ” 

 
 
Indstilling 

 
 

Der indstilles til, at bestyrelsen sammen med SU indgår i drøftelserne om THL’s strategiske fo-
kus og indsatser i 2022. 

 
 
Sagsfremstilling 

 

 
Temadrøftelsen tager afsæt i perspektiver for det kommende år og er delt i to sessioner. 
 

Første session:  De politiske vinde og sektorens politiske arbejde 
NSK rammesætter temadrøftelsen og giver  

• et kort view på de uddannelsespolitiske horisonter og perspektiver for VUC-sektoren i 

almindelighed og for THL i særdeleshed. 

• et view over VUC-sektorens politiske arbejde:  

o VUC er en del af løsningen på væsentlige samfundsudfordringer og som en cen-

tral aktør på voksenområdet. 

o Overvejelser om VUC, 0 – som resultat af at uddannelse må tænkes på en ny 

måde. 

o Det politiske arbejde: Voksen-, efter- og videreuddannelse er en vigtig del af at 

føre DK ind i fremtiden. Kampagnen ”Videre som voksen” en almen uddannel-

sesvision. 

o Forhandlinger om taxameterreform og institutionslandskab. 

 
Fælles temadrøftelse: Hvad giver det anledning til på THL. 
Hvor skal vi være særligt opmærksomme, hvad kan vi påvirke, og hvad bør vi forberede os på? 
 

Anden session:  THL’s strategiske indsats 
Ledelsen præsenterer og gennemgår "Strategisk fokus og indsatser i 2020-2023" 

og gennemgår status på handlingsplanen frem mod 2023. 

 
Fælles temadrøftelse: Strategisk fokus og indsatser i det kommende år. 
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På baggrund af oplægget drøfter bestyrelsen og SU-forslag til indsatser og 
aktiviteter i det kommende år. 
Det drøftes, om der er behov for yderligere aktiviteter eller tiltag samt indsatser i kommende år.  
 

Fælles opsummering  
Afslutning og opsamling og det videre arbejde. 
 
Den videre proces  
NSK perspektiverer på mødet til den videre proces. 

Ledelsen arbejder videre med det endelige oplæg til fokusmål, indsatser og evt. resultatmål for 

ledelsen med henblik på endelig beslutning på bestyrelsens møde i december. 

 

 
Referat/ Beslutning  
 

 
PLO og NSK bød velkommen til SU og til temadrøftelsen. 
 
NSK gennemgik agendaen for teamdrøftelsen, der er opdelt i to sessions.  
 
Første session omhandlede de politiske vinde og sektorens politiske arbejde, her rammesatte 

NSK temadrøftelsen og gav et kort view på de uddannelsespolitiske horisonter og perspektiver 
for VUC-sektoren i almindelighed og for THL i særdeleshed.  
Den efterfølgende drøftelse tog udgangspunkt i, had oplægget gav anledning til på THL. 
 
Anden session have fokus på THL’s strategiske indsats. Her præsenterede ledelsen THLs 

"Strategisk fokus og indsatser i 2020-2023" og gennemgik den strategiske handlingsplan og 

status herpå. 

Den efterfølgende drøftelse omhandlede drøftelse af og forslag til indsatser og aktiviteter i det 
kommende år. 
 
Der blev ikke taget et egentligt referat under mødet.  
Oplæggene dels fra rammesætningen og de strategiske handlingsplaner vedhæftes som bilag.  
I det vedhæftede dokument ses notaterne fra temadrøftelserne i de to grupper: 
 
 
Den videre proces 
Ledelsen arbejder videre med bestyrelsens og SU’s drøftelser og udarbejder, med afsæt heri, 
det endelige oplæg til fokusmål, indsatser og evt. resultatmål for 2022. Oplægget drøftes forin-
den i SU. 
Det endelige oplæg fremlægges på bestyrelsesmødet den 15. december. 
 
På mødet i december træffer bestyrelsen endelig beslutning om indsatserne og evt. prioritering 
heraf og beslutter eventuel afsætning af midler i budget 2022 til at understøtte og lykkes med 
de strategiske indsatsvalg. 
 
 


