10. december 2020

REFERAT

Bestyrelsesmøde
3. december 2020

Til stede:

Steffen Lund, formand
Bjarne Andersen, Køge Kommune
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL
Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland
Aruna T.R. Holst, kursistrepræsentant
Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF
Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet

Afbud:

Freja Nielsen, kursistrepræsentant
Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Lars Tonø, Roskilde Kommune

Mødeleder:
Sekretær:
Referent:

Steffen Lund, formand
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 23. september 2020
3. Økonomi/budget 2021
– til orientering og godkendelse

Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.

a) Budgetprognose
2020 – til orientering
b) Budget 2021 – til
godkendelse

Referatet blev godkendt. Steffen Lund og Dorthe Lundqvist underskrev referatet, idet bestyrelsens øvrige medlemmer, der enten deltog virtuelt eller
havde meldt afbud, underskriver ved førstkommende lejlighed.
Dorthe Lundqvist redegjorde for budgetprognosen for 2020. Prognosen siger
998 ÅK ift. budgetteret 938 ÅK, altså 60 ÅK flere, men de endelige tal mangler
en sidste finpudsning. Det giver et prognosticeret overskud på næsten 3,3
mio. kr. De flere årskursister skyldes dels ekstra søgning til OBU samt fastholdelse og ekstra søgning på den 2-årige hf, herunder oprettelse af en ekstra
OBU-hf klasse.
Ingen kommentarer til budgetprognose 2020.
Beretningen er godkendt.
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Dorthe Lundqvist fremlagde udkast til budget 2021.
Budget 2021 opererer med et overskud på 700.000 kr. bl.a. en forøgelsen i ÅK
som en af præmisserne. I årene derefter er udgangspunktet status quo ift.
ÅK, dog med en vis usikkerhed i forhold til kursistgrundlaget og de politiske
beslutninger. FGU-overdragelsen udfordrer stadig, idet Hf og VUC nu har en
mindre ’fødekæde’ i huset – først ift. avu, siden hen ift. hf.
Af andre præmisser for budgettet fremadrettet kan nævnes, at Hf og VUC
Roskilde beholder lokalerne i Greve. SPS (til de videregående uddannelser)
udløber i 2023. Derfor er SPS-økonomien ikke bygget ind i prognoserne fra
2023. Vi søger dog nok igen, når der kommer ny udbudsrunde
Aruna Holst spurgte, om der er supplerende skabeloner i kommunen for SPSafvikling (internt), så SPS-forløbene kan gennemføres så hensigtsmæssigt ift.
den enkelte kursist som muligt? Steffen Lund svarede, at det er vigtigt med
fokus på at søge støtte og sikre, at formen tilgodeser behovet for alle (i fastholdelsesøjemed). Det kan elevrådet og rektor følge op på.
Aruna Holst spurgte endvidere til rekrutteringen til hf: Er det en idé m. Åbent
Hus på FGU? Dorthe Lundqvist svarede, at det er et godt forslag – og vi er allerede i dialog med FGU, men corona driller for tiden ift. at få aftalt de fornødne møder mv.
Keith Grundy spurgte, om det reviderede budget 2021 til bestyrelsesmødet i
marts vil have taget hensyn til afgørelsen ift. danskuddannelserne? Viggo
Bundgaard svarede: Ja, det vil blive gjort som en prognose for 2021. Der er
ikke budgetteret d.d. med danskuddannelserne.
Budget 2021 blev godkendt.

4. Udbud af danskuddannelserne – til orientering

Dorthe Lundqvist orienterede om, at den 22. november blev tilbuddet afsendt af Nordvestsjællands HF og VUC på vegne af de 4 VUC’er i Region Sjælland. Vi forventer svar i morgen den 4. december. Roskilde, Holbæk, Sorø og
Ringsted kommuner går ind i det.
Der er start den 1. februar, så tidshorisonten er på alle måder knap. Hvis vi
vinder, skal vi leje lokaler i byen (Roskilde). Tilbuddet er sat højt aht. kvalitet
ift. en svær målgruppe.
Vi har haft mange overvejelser om at gå ind i det pga. de risikofaktorer, der
også ligger i at skulle styre og administrere danskuddannelserne, men opgaven er vigtig, og vi er godt rustede til den. Bag vores tilslutning ligger også, at
de tre andre VUC’er i så fald ville søge alene – med Roskilde som primært område. Dette ville ikke være optimalt for Hf og VUC Roskilde og samarbejdet
med Roskilde Kommune.
Bjarne kvitterede: Tak for en god orientering, proces og prissætning.
Ulla Koch supplerede: God idé at tilslutte sig – Hf og VUC Roskilde skal bare
være med i det.
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5. Køge-bygninger – til orientering

Dorthe Lundqvist orienterede om salg og udflytning i Køge.
Bygningen på Gymnasievej er netop blevet solgt for ca. 7,8 mio. kr. Salget underskrives af begge parter inden for en uges tid (er underskrevet den
8.12.2020).
Campus – Uddannelsesvej 20 – er samtidig indtaget, renoveret og gjort til vores med en udflyttergruppe involveret. Med udflytningen til Campus skal de
strategiske samarbejder intensiveres, fx om et OBU/FVU-center sammen med
KHS.
Vi mangler fortsat et naturfagslokale. Det er aftalt med KHS, hvor det skal placeres, og det vil kunne stå klart til august 2021. Indtil da lejer vi os ind i vores
gamle laboratorie på Gymnasievej. EUC Sjælland og ZBC er blevet spurgt om
leje af deres laboratorier, men skemaerne kunne ikke passe sammen.
Den formelle indvielse af bygningerne i Campus er flyttet til den 6. maj 2021. I
tilfælde af corona kan vi på det tidspunkt være udendørs.
Keith Grundy kvitterede for en god udflytningsproces, hvor medarbejderne er
blevet positive over for de nye omgivelser. Også stor ros til uddannelsesleder
Brian Dencker for ledelse af processen, hvor der har været god støtte og opmærksomhed på medarbejderne undervejs.

6. Indberetning af klassekvotient på hf2 – til
godkendelse

Dorthe Lundqvist fortalte, at der er et klasseloft på 28 hf2-elever – som et
gennemsnit – og Hf og VUC Roskilde ligger nu på en kvotient på henholdsvis
28 og 27 på de to årgange.
Steffen Lund kvitterede med bemærkning om, at det er en meget høj og flot
kvotient. Indberetningen kan godkendes og skal underskrives.

7. Meddelelser

Dorthe Lundqvist redegjorde for processen ift. samarbejdsmodeller med VUC
Erhverv som omdrejningspunkt: Hf og VUC Roskilde undveg i første omgang
samarbejde m. VUC Erhverv Sjælland pga. fusionstankerne i 2019-2020, så de
tre øvrige VUC’er i Region Sjælland valgte at gå sammen alene. De er så nu
gået sammen med to VUC’er i København – VUC Vestegnens HF & VUC og
KVUC – og hedder nu VUC Erhverv Sjælland og København.
Hf og VUC Roskilde tog derefter – sammen med de 5 øvrige VUC’er i Region
Hovedstaden – kontakt til VUC Erhverv Sjælland og København for at søge et
større samarbejdsfællesskab. Henvendelsen blev imidlertid afslået, og følgelig
har Hf og VUC Roskilde og de 5 øvrige VUC’er i Region Hovedstaden besluttet
at udarbejde en samarbejdsmodel for et nyt VUC Erhverv.
Dorthe Lundqvist redegjorde endvidere for den aktuelle corona-situation: Vi
har været hårdt ramt. Fra 17. september til i dag har vi haft 65 Covid-19-smittede kursister (53 af anden etnisk herkomst) og 6 smittede medarbejdere.
Det førte til en hjemsendelse af alle kursister/elever i 6 dage før efterårsferien (2.-11. oktober 2020). Siden hen har vi hjemsendt alle avu-kursister i
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Greve og Køge i perioden 1.-11. november, idet smittetilfældene dér øgedes
kraftigt og næsten udelukkende blandt avu-kursisterne. Nu har situationen
heldigvis stabiliseret sig.
Keith Grundy anførte, at lærerne føler sig meget lidt skånet af de arbejdsvilkår, som udgår fra STUK. Det slider på lærerne – selv om anbefalingerne kommer et andet sted fra. Men samtidig anerkender lærerne Dorthe Lundqvists
og den øvrige ledelses håndtering af udfordringerne på de gældende præmisser; man oplever, at ledelsen lytter og finder løsninger. Dorthe Lundqvist bemærkede, at der er en udbredt forståelse for bekymringerne og den derfrakommende udmattelse. Men vi er forpligtede på den kurs, vi har fulgt, og forsøger at sikre beskyttelse via værnemidler, hyppig information, dialog mv.
Dorthe sagde afslutningsvist tak til bestyrelsen for samarbejdet og opbakningen i år. 2020 har været et spændende år, der har bragt lidt af hvert.
Ulla Koch kvitterede med ros for håndteringen af et vanvittigt år.
Bestyrelsesformand udtrykte også stor anerkendelse for, at ledelsen var lykkedes med at vende situationen fra nedgang og stort underskud i 2019 til
fremgang og god økonomi i 2020.

8. Eventuelt

Ingen kommentarer.

9. Møderække

Bestyrelsesmødet den 23. marts aftaltes flyttet til den 22. marts 2021.
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