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Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC 

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 17 -20 på teams. 
 
 
 

Fremmødt:  Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Lars Mortensen, Rene Siggaard 
Mikkelsen, Steen Søndergaard, Flemming Østergaard Hansen, Camilla Mc Cuiston, Toke 
Thymann, Mette Hoffmann deltog under punkt 1 og 3, Tue Sanderhage (direktør), May Brandt 
(vicedirektør), Carsten Bluhme (byggerådgiver) deltog under punkt 4. Christian Dahlstrøm 
(chefrevisor, Deloitte) deltog under punkt 1. 
 
Afbud: Ingen 
 

Dagsorden Referat 
1. Årsrapport 2020 inklusive 

årsregnskab samt revisionsprotokollat 
for Vestegnen HF & VUC. Det 
indstilles at Årsrapport 2020, herunder 
årsregnskab samt revisionsprotokollat 
for Vestegnen HF & VUC godkendes. 
Det indstilles endvidere, at bestyrelsen 
bemyndiger vicedirektør May Brandt til 
at indberette godkendt årsrapport og 
revisionsprotokollat til 
Undervisningsministeriet. Underskrifter 
foretages digitalt og varetages af 
Deloitte 
Bilag 1: Indstilling til godkendelse af 
årsrapport 2020 samt 
revisionsprotokollat 2020 samt 
bemyndigelse af vicedirektør May 
Brandt til at indberette godkendt 
årsrapport og protokollat til Børne- og 
Undervisningsministeriet 
Bilag 2: Årsrapport 2020 
Bilag 3: Revisionsprotokollat til 
Årsrapport 2020 
Bilag 4: Bestyrelsestjekliste 
Bilag 5: Bestyrelsens stillingtagen 
Revisor (Deloitte) deltager under 
dette punkt 

Christian Dahlstrøm, chefrevisor, Deloitte 
fremlagde årsregnskab, årsrapport samt 
revisionsprotokollat.  
 
Indstillingerne blev godkendt. 
 
 

  



2. Igangsættelse af Strategiproces. Det 
indstilles at bestyrelsen drøfter de 
overordnede rammer for gennemførsel 
af strategiproces med henblik på at 
vedtage en ny strategi for Vestegnen HF 
& VUC 2022 - 2026  
Bilag 6: Oplæg til drøftelse vedrørende 
organisering af strategiproces 

Indstillingen tiltrådt. Punktet vil være et 
fast punkt på de kommende bestyrelses 
møder i 2021 frem til godkendelse af den 
nye strategi marts 2022. 
 
Formanden opfordrede bestyrelsen til at 
spille ind med forslag og input vedr. 
fremtidige målsætninger og strategiske 
samarbejder. Direktøren vil tage en 
drøftelse med hvert bestyrelsesmedlem 
herom. 
Lars Mortensen ønskede sig, at de 
overordnede tanker om VUC sektorens 
samfundsopgave blev synlig i skolens 
strategi.  
 
Direktøren understreger, at vi bør tale om 
hvor VUC står i det uddannelsespolitiske 
landskab. VUC bør være et middel til 
integration, løfteevne mv. 
Camilla Mc Cuiston foreslog, at bestyrelsen er 
mere synlig internt på skolen.   
Det blev besluttet, at der afvikles et 
fællesseminar for bestyrelsen og 
medarbejderne i september måned. 

3. Mundtlig orientering om gradvis 
genåbning af Vestegnen HF & VUC. 
Det indstilles at bestyrelsen tager den 
mundtlige orientering om den gradvise 
genåbning af Vestegnen HF & VUC til 
efterretning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Mette Hoffmann udtalte, at det som kursist 
er meget svært at planlægge studielivet på 
grund af de mange skiftende udmeldinger 
vedr. åbning, samt at der er behov for at 
vide mere om eksamen til sommer. 
Direktøren meddelte, at der som de øvrige 
år kommer en samlet udmelding om 
eksamensplan i begyndelsen af maj 
 
Toke Thymann orienterede om, at 
vejledningen efter påske igangsætter et nyt 
initiativ ”Coach to go” for at støtte 
kursisterne herunder gennemførslen under 
Corona med de usikkerheder, der er. 
 
Bestyrelsen roste alle medarbejdere på 
VUCV for den ekstraordinære indsats under 
Corona. 



4. Orientering om status for ny bygning 
på Gymnasievej 10. Det indstilles at 
bestyrelsen tager den korte orientering 
om processens videre fremdrift siden 
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4/3 til 
efterretning. 

Byggerådgiver Carsten Bluhme deltog 
under dette punkt. 
 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
Der indkaldes til et kort digitalt 
ekstraordinært bestyrelsesmøde medio 
april  

5. Orientering fra 
5.1   Formand 
5.2   Næstformand 
5.3   Lars Mortensen 
5.4   Flemming Østergaard Hansen 
5.5   René Siggaard Mikkelsen  
5.6   Steen Søndergaard 
5.7   Camilla Mc Cuiston 
5.8   Toke Thymann 
5.9   Mette Hoffmann 
5.10 Vakant 
5.11 Direktøren 

Orientering fra direktøren blev taget til 
efterretning. 
 
René Siggaard Mikkelsen informerede om, 
at Ishøj og Vallensbæk har opsagt det 
gensidige samarbejde med Jobcentre. Det 
er nu 2 selvstændige jobcentre. 
 
Mette Hoffmann spørger hvornår planen 
for fremmøde i april kommer ud til 
kursisterne. Direktøren meddelte, at det 
sker inden Påske.  
 
Mette Hoffmann efterspørger møder i 
kursistrådet. Direktøren hjælper gerne med 
at sætte det op og aftaler tidspunkt med 
Mette Hoffmann efter Påske 
 
Camilla Mc Cuiston  informerede om, at 
skolen holder et ekstra virtuelt åbent hus i 
maj måned. 

6. Eventuelt Intet fremkom 
 
                                                             


