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VUC Lyngby marts 2021

Bestyrelsesmøde på VUC Lyngby

Hermed dagsordenen for bestyrelsesmøde på VUC Lyngby tirsdag den 23. marts kl. 17-19. Mødet 
finder sted online via Teams.

Dagsorden:
1. Velkommen til økonomi- og administrationschef Jacob Rex Pedersen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat (bilag)
4. Referatopfølgning
5. Meddelelser (bilag)

6. Præsentation og godkendelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat v. revisor (bilag)

7. Vedtagelse af overdragelse af 100 m2 jord til naboen (bilag) v. (IVO)

8. Godkendelse af investeringsramme (bilag) v. IVO

9. Godkendelse af fagtilbud for kursusåret 2021-2022 v. TCH (bilag)

10. Orientering om elevtrivselsundersøgelse (HF2) v. IVO

11. Orientering om situationen på VUC Lyngby under corona v. IVO

12. Eventuelt

o Bilag om kommunikationsindsatsen

o Næste møder: Onsdag den 12. maj
Tirsdag den 24. august

Med venlig hilsen

Gregers Christensen 
Formand
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Bestyrelse VUC LYNGBY
LYNGBY HF
VUC BUSINESS PARTNER

Referat af møde mandag den 14. december 2020 kl. 17-18.30

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Tina Jensen,
Alexander Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Anette Holm 
(medarbejderrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelses
chef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Inge Voller (rektor)

Afbud: Mads Aafeldt, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant)

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent)

Mødet blev afholdt virtuelt over Teams. Gregers Christensen bød velkommen til mødet i VUC 
Lyngbys bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 4. november 2020 er godkendt med følgende rettelse fra Anette 
Holm: Punkt 4 meddelelser-det bliver de nye 1.-årsklasser, som tager af sted på den nævnte stu
dietur, ikke 2.-årsklasserne.

3. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

Bestyrelsen underskriver referatet fra sidste møde ved at henvende sig i receptionen mellem kl. 8 
og 15 inden den 22. december 2020.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anette Holm spurgte til punkt 1. Inge 
Voller fortalte baggrunden for beslutningen om ikke længere at udlicitere rengøringen af instituti
onen. Målet er at opnå en bedre kvalitet og en større fleksibilitet i opgaven. Der foretages ansæt
telsessamtaler og træffes beslutning, så det iværksættes pr. 1. februar 2021.

Trine Ellegaard Christensen gav en status omkring punkt 11, hvor der ud over etableret samarbej
de med FCK og Lyngby Boldklub er taget kontakt til Spillerforeningen omkring e-sportsudøvere. 
Samarbejdet med Lyngby Boldklub indebærer, at de unge spillere deltager i undervisning på VUC 
Lyngby sammen med andre enkeltfagskursister.

Inge Voller orienterede desuden om, at informationsaften 18. januar om den 2-årige hf vil ske vir
tuelt som på de andre VUC'er i Storkøbenhavn. Om indskrivningen til forår 2021 på AVU og hf en
keltfag fortalte Inge Voller, at der samlet er en lidt mindre forventet aktivitet sammenlignet med
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Referat af møde mandag den 14. december 2020 kl. 17-18.30____________
sidste års tal. Tallene for e-learning er på linje med eller over sidste år, mens det især er AVU på 
fremmøde, som er under sidste års tal.

Gregers Christensen spurgte til prognosen fra sektormødet omkring fremskrivning af kursisttalle
ne. Inge Voller og Claus Nielsen fortalte om detaljerne i den nævnte prognose.

Omkring punkt 8 ansættelse af økonomi- og administrationschef, så uddybede Inge Voller, at før
ste runde samtaler er afholdt og anden runde afholdes i denne uge. Ansættelsesudvalget er bredt 
sammensat med deltagelse af ledere, bestyrelsen og udvalgte medarbejdergrupper.

5. Vedtagelse af budget for 2021

Inge Voller orienterede om, at der blev udsendt svar på spørgsmål omkring budgetforslaget sam
men med sidste referat. Budgetforslaget, der nu er fremsendt, er med en overskudsgrad på 1,5 %. 
Sammenlignet med 2020 er der både et højere indtægts- og udgiftsniveau. I budgettet er indreg
net en forventet ekstraudgift på 0,5 mio. kr. til covid 19-rengøring, som muligvis kan blive dækket 
af centrale midler.

Budgettet er baseret på finanslovsforslag 2021. Der er indregnet estimat på dispositionsbegræns
ningen på 150.000 kr., men der er ikke indregnet besparelser på markedsføring. Inge Voller gen
nemgik derefter prognoserne for aktivitet inden for uddannelserne for 2021, som budget for ind
tægter og udgifter baserer sig på. Hun gennemgik desuden forventede justeringer i form af 1 ny 
chef-ansættelse, ansættelse af en elev i administration/økonomi, ansættelse af 2 pædagogikum
kandidater samt ansættelse af 2 lærerårsværk.

Claus Nielsen spurgte til besparelser pga. nedlukning på fx rengøring og forbrug. Inge Voller fortal
te, at der desværre ikke er besparelser på drift pga. denne runde af nedlukning, fordi der afholdes 
eksamen. Inge Voller uddybede desuden omkring hjemtagning af rengøring, at målet er at opnå 
større kvalitet og fleksibilitet og ca. samme udgiftsniveau.

Anette Holm spurgte til forventningerne til aktivitet 2021 bl. a. på området for VUC Business Part
ner (jf. drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde), og Inge Voller svarede, at der samlet forventes en 
fremgang, men ud fra et forsigtighedsprincip kun det, som regnes for sikkert og realistisk.

Gregers Christensen udtrykte håb om, at VUC Lyngbys aktivitet kan anses for at have taget et dyk, 
men fremover vil finde et nyt, stabilt leje. Gregers Christensen sagde desuden for VUC Business 
Partners vedkommende, at der indregnet vækst på fx OBU i forhold til faktisk aktivitet 2020 på 
dette delområde, og at VUC Business Partner tegner sig for store procentdele af den budgetterede 
aktivitet på FVU- og OBU-området. Endvidere kommenterede Gregers Christensen, at en over
skudsgrad på 1,5 % er lav, men at der er grund til at budgettere med så lav en overskudsgrad.

Bestyrelsen godkendte det fremsendte budget 2021.h
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6. Status på og drøftelse af arbejdet med strategi 2023

Inge Voller motiverede punktet ved at henvise til årshjul, og hun spurgte bestyrelsen, om de over
ordnede mål stadig er de rette at sigte efter frem til 2023.

Anette Holm spurgte til udviklingsområdet kultur og trivsel og de idéer, der er kommet frem, som 
synes at være svære at gennemføre, samt om der er kommet mere indhold i fokus på Kunden i 
centrum. Trine Ellegaard Christensen fortalte om det første, at teamet har sat fokus på trivsel på fx 
elearninghold. Lars Lysdahl fortalte omkring kunden i centrum, at der er fokus på screeningsproce
duren for at skabe højere kvalitet i undervisningen, fokus på digitalisering mv.

Gregers Christensen kommenterede, at situationen med covid-19 naturligt sætter sine spor i ud
viklingsarbejdet, men bortset fra denne komplikation opfatter han det sådan, at vi arbejder i den 
rigtige retning i forhold til strategi 2023.

Alexander Lund Pedersen spurgte til muligheden for at gøre mere for at levere uddannelse til ud
satte unge som målgruppe. Inge Voller fortalte, at et udviklingsteam er i gang med at undersøge, 
hvad VUC Lyngby kan gøre yderligere for denne målgruppe, og at der på nationalt plan er fokus på 
at skaffe flere ressourcer til hf enkeltfag samt muligheden for at optage direkte fra 9. klasse på hf 
enkeltfag (som det nu er mht. med den 2-årige hf).

Alexander Lund Pedersen foreslog fokus på denne målgruppe i markedsføring og tilbød sin hjælp 
til det nævnte udviklingsteam. Anette Holm fortalte endvidere om studievejledningens informati
onsindsats over for kommunernes sagsbehandlere mv. Tina Jensen supplerede, at nøglen ofte vil 
være Den kommunale Ungeindsats-enhed (KUI) i den enkelte kommune, for det er den instans, 
som har til opgave at samle denne gruppe op på kommunalt niveau. Alexander Lund Pedersen fo
reslog endelig en direkte henvendelse til lokale gymnasier for at fortælle om VUC Lyngbys tilbud til 
målgruppen. Anette Holm vil tage det op som studievejleder.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og bifaldt den overordnede retning i strategiarbejdet.

7. Fokus på arbejdet i 1-2 udviklingsteams via videoer: Udvikling af den virtuelle undervisning 
ved TCH

Trine Ellegaard Christensen fortalte om udviklingsteamets arbejde med at udvikle den virtuelle un
dervisning, hvorefter bestyrelsen fik forevist videoen (dog med lydproblemer). Inge Voller udsen
der desuden link til videoen til bestyrelsen.

8. Godkendelse af efteruddannelsesindsatsen i 2020

Inge Voller orienterede om efteruddannelsesindsatsen, herunder at beløbet brugt på efteruddan
nelse ligger over niveauet fra før Gymnasiereform 2017. Gregers Christensen bevidner som for
mand for bestyrelsen, at dette er korrekt.
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Referat af møde mandag den 14. december 2020 kl. 17-18.30

9. Drøftelse af løn- og personalepolitik

Inge Voller orienterede om VUC Lyngbys løn- og personalepolitik ud fra det udsendte bilag. Der er 
foretaget forhandlinger, de sidste underskrifter mangler bare, og de afsatte midler er nu uddelt. 
Det er rigtig godt arbejde, der bliver leveret af medarbejderne, og det bliver med denne model 
synliggjort.

Gregers Christensen spurgte til fordelingen mellem varige tillæg og engangsvederlag. Inge Voller 
fortalte, at det fra ledelsens side ønskes, at der både tildeles varige tillæg og engangstillæg, fordi 
der er indsatser, som er korterevarende. Det er så igen i 2020 tilfældet. Inge Voller fortalte endvi
dere, at resultatet af forhandlingen bliver offentliggjort inklusiv en kort begrundelse for tildelingen

10. Fastsættelse af møder i 2021

Inge Voller foreslog:

Onsdag den 3. eller torsdag den 4. marts 2021 (præsentation af årsrapport ved revisor, så af
hængigt af, om revisor kan onsdag den 3. marts)
Onsdag den 12. maj 2021 
Tirsdag den 24. august 2021

Bestyrelsen godkendte disse datoer.

11. Evt.

Gregers Christensen takkede bestyrelsen, ledelsen og alle VUC Lyngbys medarbejdere for, hvor 
godt situationen med covid-19 og nedlukningerne er håndteret i 2020.

dato underskrift

Gregers Christensen

dato underskrift

Claus Nielsen

dato underskrift

Magnus von Dreiager

dato underskrift

Tina Jensen

dato underskrift

Mads Aafeldt

dato underskrift

dato underskrift dato underskrift dato underskrift

Alexander Lund Pedersen Anette Holm Maria Bjørn

dato underskrift

Inge Voller
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Meddelelser til bestyrelsen den 23. marts:

1. Tal fra januar-indskrivningen:
AVL) e-learning: 21 årskursister mod 16 sidste år 
HF e-larning: 63 årskursister mod 62 sidste år 
HF: 120 årskursister mod 118 sidste år 
AVU: 56 årskursister mod 79 sidste år

2. Der gennemføres negativ lønregulering på statens område, hvilket også påvirker ansatte på VUC 
Lyngby (-0,9%). Det skyldes negativ udvikling i lønnen på det private område som følge af corona- 
krisen.

3. VUC Lyngby har fået tildelt 144.000 kr. ekstra i taxameter på HF2, da de tidligere 2% besparelser er 
stoppet og til dels gives tilbage til ungdomsuddannelserne.

4. Der er ingen tilbageførte midler til HFe og AVU, FVU, OBU. Det har politisk bevågenhed og Danske 
HF og VUC har lavet kampagne.

5. Til gengæld tildeles VUC'erne midler til udvikling af e-learning. Det drejer sig om en halv million til 
VUC Lyngby.

6. VUC Lyngby modtager ca. 90.000 kr. i yderligere tilskud til særlig rengøringsindsats under corona- 
pandemien i 1. kvartal 2021, hvis vi ellers bruger ekstra penge til rengøring.

7. Der er indgået en politisk aftale om særlig fokus på trivsel. Vi afventer i skrivende stund, hvad det 
får af økonomisk og pædagogisk konsekvens for VUC Lyngby.

8. Der blev gennemført virtuelt åbent hus for HF2'ere den 18. januar med ca. 70 deltagere på 
Youtube.

9. Vi har ansat vores egne rengøringsfolk. Tre starter den 1. februar, en starter den 1. marts.

10. VUC Lyngby er omfattet af rygeloven, der bestemmer, at der er røgfri matrikel og røgfri skoletid for 
vores kursister. Vi drøfter implikationerne for medarbejdere i SU og iværksætter en 
kommunikationskampagne.

11. Vi har revideret vores værdigrundlag, anti-mobbestrategien og studie- og ordensreglerne, så de 
inkluderer en passus om krænkende adfærd.

12. Kursistrepræsentanterne i bestyrelsen er tilmeldt et kursus for elever og kursister i 
bestyrelsesarbejde, som finder sted den 10. maj.

13. Vi aflyser strategidagen igen i år - desværre. Vi holder en intern proces om handleplaner til 
kursusåret 2021-2022, som vi efterfølgende drøfter i bestyrelsen.

14. Der er udsendt nye ansøgningsskemaer og driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.
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15. Der afholdes virtuel påske-komsammen for medarbejdere torsdag den 25. marts. Vi skal smage øl 
fra Nørrebro Bryghus.
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Indstilling om overdragelse afjordstykke

Jeg indstiller hermed til bestyrelsen, at bestyrelsen vedtager, at VUC Lyngby overdrager 100 m2 
jord til naboen. I vedlagte tegning kan man se, hvilket jordstykke det drejer sig om.

Nogle hovedpunkter i processen skitseres nedenfor:

• Naboen henvender sig til VUC Lyngby mhp. at få overdraget 2,5 m i "det grønne bælte" 
mellem VUC Lyngby og naboen.

• Det meddeles bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 25. september 2019.

• Ejendomsmæglerfirmaet Lokalbolig vurderer, at grunden er 200.000 kr. værd. Det fremgår 
af bilag vedlagt denne indstilling.

• Naboen involverer kommunen og en landinspektør, der søger for alt det praktiske.

• VUC Lyngby søger godkendelse af overdragelsen i Undervisningsministeriet, der den 8. 
marts 2021 har godkendt, at VUC Lyngby overdrager jordstykket. (Godkendelse vedlagt).

• VUC Lyngby søger godkendelse i Jyske Bank, der har lånt VUC Lyngby penge til køb af grund 
og bygninger. Godkendelsen er givet, og det er blevet oplyst, hvor landinspektøren kan 
sende dokumenterne hen i banken til underskrift.

Overdragelsen af jordstykket har ingen praktisk betydning for VUC Lyngby. Derfor burde alle 
oplysninger og godkendelser være på plads, således at bestyrelsen kan godkende overdragelsen, 
som formelt sker ved at formanden og rektor i forening underskriver de relevante dokumenter.

Inge Voller 

1. marts 2021
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LokalBolIg Lyngby/Virum 
Engelsborgvej 48 -2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 43 58 23 33 • Fax 43 58 23 31 
E-mail lyngby@lokalbolig.dk 
www.lokalbolig.dk

VUC Lyngby
Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngbyu 

VIA MAIL: aso@vuclvnqby.dk

Kgs. Lyngby, den 15. oktober 2019

Vurdering af ejendommen Nvbrovei 114 - frasalg af grundstykke på 100 kvm.

Efter at have besigtiget ovenstående ejendom og på baggrund af de indhentede og 
udleverede dokumenter samt vores møde onsdag d. 9. oktober 2019 hos dig fremkommer 
jeg hermed med min salgsvurdering af arealet på 100 kvm. som en potentiel køber ønsker at 
erhverve.

Ud fra det nuværende renteniveau, marked for udbud og efterspørgsel i området samt ud fra 
de i området seneste handlede ejendomme og grundstykker anbefaler jeg følgende:

Salgspris: kr. 200.000,-

Jeg vedlægger tillige som aftalt min faktura for den udførte vurdering.

Såfremt du eller bestyrelsen måtte have spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt, står jeg 
naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen

Jesper Strøm
Ejendomsmægler MDE, Indehaver
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BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR 
UNDERVISNING OG KVALITET

VUC Lyngby
Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR-nr.: 29634750

Afgørelse på anmodning om lov til at sælge et mindre grundstykke 
på Nybrovej 114, Lyngby

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fra VUC Lyngby den 19. ja
nuar 2021 modtaget en anmodning om godkendelse af salg af et mindre 
grundstykke uden offentligt udbud.

Det fremgår af anmodningen, at grundstykket ønskes solgt til VUC 
Lyngbys nabo. Naboen — en privat familie — ønsker i forbindelse med en 
ombygning at rykke tættere på det fælles skel. For at overholde bygnings
reglementets afstandskrav har naboen henvendt sig til VUC Lyngby med 
henblik på at købe en stribe af VUC Lyngbys grund. Det fremgår af et 
fremsendt måleblad, at der er tale om i alt 100 m2 fordelt med 2,5 m på 
langs af naboens 40 m lange grund.

VUC Lyngby oplyser, at en lokal mægler har fastsat markedsprisvurde
ring på 200.000 kr. for grundstykket. Det fremgår af fremsendte handels
aftale, at parterne handler til denne pris.

Videre oplyser VUC Lyngby, at de har været i dialog med BRF Kredit, 
hos hvem de har deres realkredidån. BRF Kredit vurderer, at grundstyk
ket er så ubetydeligt, at det ingen indflydelse har på ejendomsvurderin
gen eller VUC Lyngbys låneforhold.

Endelig oplyser VUC Lyngby, at grundstykket, der er placeret i et hjørne 
på bagsiden af VUC Lyngbys bygning, ingen brugsværdi har for VUC’et.

Regelgrundlag
Det fremgår af Finansministeriets budgetvejledning afsnit 2.11.5.6 Ejen
domskøb og -salg, at ”en stats finansieret selvejende institution skal sælge 
fast ejendom efter offentligt udbud. Offentligt udbud kan kun undlades, 
hvor vægtige grunde taler herfor. Alle salg uden offentligt udbud skal 
godkendes af det pågældende ressortministerium”.

8. marts 2021 
Sagsnr.: 21/04499
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Afgørelse

På baggrund af de fremsendte oplysninger kan styrelsen meddele VUC 
Lyngby, at anmodningen om lov til at sælge grundstykket kan imøde
kommes.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at grundstykket ikke har interesse for an
dre end VUC Lyngby og deres nabo og ikke ville kunne udmatrikuleres 
til andet formål. Alene derfor er offentligt udbud ikke en mulighed.

Desuden er der lagt vægt på, at BRF Kredit ikke lader den samlede ejen
domsværdifastsættelse påvirkes af handlen.

Har I spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte underteg
nede.

Med venlig hilsen

Charlotte Krogh
Fuldmægtig
oek@stukuvm.dk
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Opmålingsdistrikt

1 21
Maleblad Ifølge lovbekendtgørelse nr. 769 af 07/06/2018 er den, som flytter, borttager,

beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for
opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. § 48.

RTK-ljens5te: SMARTnet.dk

Delaroal 1

22ru

KOORDINATLISTE - system S34S
Nr Y X BEMÆRKNING
39 149982,56 76483,31 Bygningshjørne
40 149975,66 76477,90 Bygningshjørne
62 149982,86 76468,72 Bygningshjørne
66 149989,71 76474,10 Bygningshjørne

201 149956,67 76491,27 GI. mål
202 149971,22 76502,67 GI. mål
203 149995,89 76471,19 GI. mål
224 149979,38 76458,24 Jernrør med skeltegn
225 149954,70 76489,73 Jernrør med skeltegn
256 149981,34 76459,79 GI. mål

Arealoverførsel fra 22ru til 22ks

Ejerlav: Kgs. Lyngby By, Christians

Lyngby-Taarbæk KommuneKommune: 

Opmålt i: 

Målforhold:

marts 2020 

1: 500

Landinspektør j.nr.: 26003

Eva Agersted Jensen 

iMiidinspektør 

Dato: 29. september 2020 | DIT HVH.SBY ,« RYA JKMSF.N' v,
.;v'. ITit. ril fl,1 [ lf-1 r ?'.;JIr i ... I ’f:I

Signaturforklaring
—---------------—. : Blindt skel, der ikke bortfalder

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.
Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er Indsendt til Geodatastyrelsen, er mærket med GL.

Andre signaturer: 
Se DS 104 og 198



Alle felter i intastningsskema A, B og C er udfyldt.

Tjek venligst at indtastningsskema A er opdateret.

INDTASTNINGSSKEMA A. KONTAKTOPLYSNINGER Alle felter skal udfvldes

Institutionsnavn VUC Lyngby
Institutionsnummer 173249
Kontaktperson Mona Just Weiendorp

Direkte mail-adresse mju@vuclyngby.dk

Direkte tlf. nr. 45114207

regnearket er først klar til aflevering når disse 4 ting er opfyldt:

Alle felter i indtastningsskema A er udfyldt. •. ■ .
Alle beløbsfelter for martsindberetningen (kolonne i til N) i indtastningsskema B er udfyldt_______________________________________
Alle beløbsfelter i indtastningsskema C, som horer til.et projekt, er udfyldt.____________________________________
Det er angivet på alle projekter, om de er omfattet af aktstykke eller sker på baggrund af et påbud og status på alle projekter er angivet.

Indtastningsskema B er udfyldt. "1. a." udfyldes automatisk når indtastningsskema C udfyldes.

INDTASTNINGSSKEMA B. INVESTERINGER, DONATIONER OG SALG AF AKTIVER. .e felter skal udfyldes

Seneste indberetning (september 2020) Marts 2021 - Angiv beløbsstørrelse i mio. kr. med én decimal Regnskabskonti

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020
(regnskab)

2021 2022 2023 2024 2025

Investeringsbehov omfattet af reglerne om investeringsrammer (La., l.b., l.c., l.d. og 
4.a.)

0,8 3,1 12,0 10,0 - 1,1 14,0 10,0

1. a. Køb eller opførelse af nybyggeri, ombygninger mv, der 
optages som et aktiv på balancen

0,8 3,1 12,0 10,0 1,1 14,0 10,0 . ' 5122,5124 og 5132 (kun nyinvesteringer)

1. b. Køb af nyt udstyr til eget brug - - - - - 5152,5162 og 5172 (kun nyinvesteringer)

1. c. Køb af nyt inventar - - ' - 5182 (kun nyinvesteringer)

1. d. Køb eller udvikling af udviklingsprojekter - 5012,5052 og 5054 (kun nyinvesteringer)

2. Kob af eksisterende bygninger og brugt udstyr, inventar mv., 
der optages som et aktiv på balancen

- - - 5012,5052,5054,5122,5124,5132, 5152,5162,5172 og 5182

3. Køb af grunde og rettigheder - 5112 og 5032

4. a. Donationer mv. fra private * - - -

4. b. Donationer mv. fra ikke statslige dele af den offentlige sektor - -

5. Salg af aktiver - - - 5284 og 5294

Der er udfyldt beløbsfelter, som ikke hører til en projektbeskrivelse. Udfyld venligst projektbeskrivelse til alle projekter. Regnearket er ikke klar til aflevering.

INDTASTNINGSSKEMA C. UDSPECIFICERING AF BYGGEPROJEKTER, JF. PKT. l.A. I INDTASTNINGSSKEMA B

Oplys hvilke projekter, der indgår i køb eller opførelse af nybyggeri mv.
Projekter, som er afsluttet i 2019, 2020 eller 2021 udfyldes og markeres som afsluttet.

Seneste indberetning (september 2020) Marts 2021 - Angiv beløbsstørrelse i mio. kr. med én decimal Husk at udfylde oplysninger om pro)ekternc- af hensyn til eventuel 
prioritering

Indsæt flere rækker om nødvendigt. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020
(regnskab)

2021 2022 2023 2024 2025 Status (Under planlægning, i 
udbud, under opførelse/ 
ombygning Igangsat, afsluttet 
eller fuldføres ikke)

Omfattet af 
aktstykke (Ja, Nej 
eller Forventet)

Påbud fra Arbejdstilsynet 
eller andre myndigheder (Ja 
eller Nej)

ProJekt-lD Projektbeskrivelse. 1 alt. ____osj 3,1 12,0 10,0 - i-i] 14,0 10,0
173249-18-1-04 Opførelse idrætshal 0,1 3,0 12,0 9,9 - 1,0 14,0 9,9 Under planlægning nej nej

173249-20-1-04 Udskiftning af varmerør i bygning 0,1 - 0,1 - 0,1 ' 0,1 Under planlægning nej nej

173249-20-1-05 Renovering Biologilokale 0,2 - - - Afsluttet nej nej

173249-20-1-06 Lydanlæg i salene 0,3 - - - - Afsluttet nej nej

173249-20-2-01 Lærerforberedelse Sydfløj 0,2 - - - - - Afsluttet nej nej

-

mailto:mju@vuclyngby.dk




Bemærkninger

Del af vedligeholdelsesplan



P VUC LYNGBY

PD2 eller FVU Start,
FVU Dansk 1 og FVU 

Dansk 2

Basispakke 'A år

Dansk som andetsprog basis

Matematik basis

Samfundsfag G 

Naturvidenskab G fagelement

G-pakke 'A år

Dansk som andetsprog G

Matematik G

Evt. engelsk basis

Vlår på VUC på AVU
Deltagerbetaling 520 kr./ evt. 650 kr.

Motorvejen til EUD 1 år

Denne model beskriver, hvordan en borger kan komme fra basis til EUD på 1 år.

PD2 eller FVU 
Start, FVU 
Dansk 1 og 

FVU Dansk 2

Basispakke 54 år
Dansk som andetsprog 

basis
Matematik basis 
Samfundsfag G

Naturvidenskab G 
fagelement

G-pakke 'A år
Dansk som andetsprog 

G
Matematik G

Evt. engelsk basis med 
introducerende uv.

FED på 1 år 1. halvår
Dansk som andetsprog 

F
Introducerende uv. 

Matematik F
Engelsk G

FED på 1 år 2. halvår
Dansk som andetsprog 

ED
Matematik ED 

Engelsk FE

2 år på VUC, hvis du er god til engelsk. Deltagerbetaling 1040 kr.

Evt. Engelsk D 
Naturvidenskab G 

Samfundsfag D

Optagelse på 
hf enkeltfag 

eller 2-årig hf

254 år på VUC, hvis du ikke er god til engelsk. Deltagerbetaling 1300 kr.

►
Motorvejen til HF 2 år

Denne model beskriver, hvordan en borger kan komme fra basis til hf enkeltfag eller 2-årig hf på 2 år. JBE4/11 2020



VUC LYNGBY
LYNGBY HF
VUC BUSINESS PARTNER

VUC Lyngbys uddannelsestilbud for 2021-2022

Tilbudsplanen for 2021-2022 er udarbejdet på baggrund af analyser af søgemønstre samt den faktiske 
aktivitet fordelt på fag og niveauer for 2020-2021, sammenholdt med forventet aktivitet for 2020-2021 og 
indgåede aftaler om nye forløb fra august 2021 og frem til juni 2022. Tilbudsplanen er endvidere baseret på 
input fra lærere, faggrupper, lærerteams, studievejledningen og ledelse og drøftet i organisationen.

Kursusåret 2020-2021 og det foregående år gav VUC Lyngby følgende udfordringer:

• AVU, FVU og Ordblindeundervisning for voksne er pga. FGU fra august 2019 kun for borgere over 
24 år, som virksomhedsrettet undervisning eller for studerende på andre uddannelser

• VUC Lyngby har oveni fra 2019 oplevet vigende søgning til det gymnasiale niveau, både den 2-årige 
hf, hf enkeltfag og GSK.

• VUC Lyngby har i 2020 fået hul på at opdyrke markedet for ekstern og virksomhedsrettet 
undervisning på især FVU, mens det ikke i samme omfang er sket inden for uddannelserne 
Ordblindeundervisning for voksne (OBU), AVU og hf enkeltfag

På den baggrund er der udarbejdet en strategi for 2020-2023 og en ny kernefortælling for VUC Lyngby. VUC 
Lyngby er en institution, som dels tilbyder den 2-årige hf som ungdomsuddannelse fra 9. klasse, dels 
tilbyder en bred vifte af tilbud om almen efteruddannelse til både nye og kendte målgrupper.

På hf enkeltag, AVU og FVU tilbyder VUC Lyngby halvårshold som ordinære hold og elearninghold. Desuden 
tilbyder VUC Lyngby ordblindeundervisning for voksne med løbende optag samt FVU med løbende optag. 
Baggrunden for denne tilrettelæggelsesform er en effektivisering i form af øget gennemførelse og en højere 
holdkvotient for det enkelte hold på AVU og hf enkeltfag. Ved at ændre varigheden fra 1 år til ’/z år (og 
dermed fordoble det ugentlige timetal pr. fag samt omtrent halvere antallet af fag ad gangen pr. kursist) på 
en lang række hold er der de seneste 5 år opnået en højere gennemførelsesprocent og en højere grad af 
produktivitet, idet aktiviteten på det enkelte hold på enkeltfag ved en halv-årig tilrettelæggelse kun tælles 
én gang. Den samlede effekt er dokumenteret på baggrund af 2016/2017, og gennemførelsestal og 
karaktergennemsnit viser positive resultater.

Den 2-årige hf er dels underlagt kravene i gældende bekendtgørelse (efter Gymnasiereform 2017), dels 
planlagt ud fra løbende drøftelser med lærerteamet og studievejledningen. GSK er planlagt som 
komprimerede forløb ud fra krav i gældende bekendtgørelse samt drøftelser med KVUC, som er GSK- 
koordinator.

Målgrupper:
Den målgruppe, som generelt er i vækst for VUC Lyngby, er tosprogede uden dansk grundskolebaggrund 
(typisk flygtninge), som efter afsluttet forløb på sprogcentrenes danskuddannelse fortsætter på dansk som 
andetsprog samt øvrige fag for at kvalificere sig til videre uddannelse i det danske uddannelsessystem. VUC 
Lyngby tilbyder uddannelse til denne målgruppe inden for FVU, AVU, hf enkeltfag (samt i mere begrænset 
omfang Ordblindeundervisning for Voksne, 2-årig hf samt GSK).

JBE 8. marts 2021



VUC LYNGBY
LYNGBY UF
VUC BUSINESS PARTNER

En ny målgruppe (siden 2017) for den 2-årige hf er unge fra 9. klasse samt unge fra 9. og 10. klasse, som 
ikke imødekommer de skærpede adgangskrav til stx, htx og hhx.

En meget væsentlig målgruppe er kortuddannede, som har behov for opkvalificering, især mht. basale 
læse-, skrive- og stavefærdigheder samt regnefærdigheder (FVU og ordblindeundervisning for voksne, til 
dels også AVU og enkeltfags-hf). Denne målgruppe møder VUC Lyngby dels som medarbejdere i 
virksomheder, som rekvirerer virksomhedsrettet undervisning, som ledige med uddannelsespålæg pga. 
kontanthjælpsreformen fra 2014 og som enkeltpersoner, som henvender sig individuelt til VUC Lyngby. Der 
har på især FVU været en kraftig stigning inden for virksomhedsrettet undervisning samt et fald i lediges og 
jobcentres henvendelser omkring uddannelse, der tilrettelægges fleksibelt.

VUC Lyngby vil fortsat gøre en særlig indsats for at nå den del af målgruppen, som allerede er i arbejde, 
herunder FVU Engelsk og FVU Digital som virksomhedsrettet undervisning, FVU Dansk, FVU Matematik 
samt Ordblindeundervisning for voksne tilrettelagt og tilbudt som virksomhedsrettet eller som ordinært 
tilbud, som udbydes for alle interesserede borgere.

Lyngby hf (2-årig hf):
Den 2-årige hf-uddannelse brandes og markedsføres under betegnelsen "Lyngby hf". Der planlægges med 2 
nye 2-årige hf-klasser og 2 klasser på 2. år. VUC Lyngby tilbyder følgende fagpakker og et valgfrit B-niveau.

Navn Fagpakke
Natur og bæredygtighed Matematik B

Fysik C

Business Matematik B
Erhvervsøkonomi C

Samfund Samfundsfag B
Psykologi C

Sundhed Biologi B
Psykologi C

Hf enkeltfag:
Planlægningen tager udgangspunkt i, at størstedelen af kursisterne er fuldtidskursister. Der planlægges 
derfor i sammenhængende skemaer og fagpakker, hvor det enkelte hold har en varighed på et halvt år.

Der tilbydes følgende pakker/forkurser rettet mod bestemte dele af målgruppen:
• "Hf3" et tre-årigt forløb, hvor uddannelsen er særligt tilrettelagt for at imødekomme behov hos unge 

med fx diagnoser og psykisk sårbarhed. Forløbet fører frem mod en samlet hf under 
enkeltfagsbekendtgørelsen. I 2021/2022 tilbydes et nyt forløb, samtidig med, at kursisterne, der 
begyndte august 2020, fortsætter på 2. år

JBE8. marts 2021
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• "FCK-pakken", hvor VUC Lyngby uddanner unge FCK-spillere på kontrakt på KBs anlæg i et skema,
som passer med deres fodboldkarriere. Fra august 2021 nyt forløb med dansk D, engelsk D samt 
matematik ED, fra januar 2021 og frem med fag fra hf enkeltfag. De ungdomsspillere, som 
begyndte august 2020, fortsætter fra august 2021 på 2. år

• "Lyngby Boldklub-pakken", hvor VUC Lyngby uddanner unge spillere på kontrakt på VUC Lyngbys
eksisterende hold, dog med udvidelse af AVU-tilbuddet med dansk. Fra august 2021 nyt forløb med 
dansk FE, matematik F og engelsk FED, fra januar 2022 dansk D, matematik ED og samfundsfag D

• "Ordblinde-hf" som et skema, hvor ordblinde hf-kursister samles på bestemte hf enkeltfagshold og
får opbakning til deres udfordringer som ordblinde af faglærere samt ordblindelærere

• Forkurser til korte og mellemlange uddannelser på enkeltfags-hf (opstart efterår og forår): forløb 
på 1 år eller VA år, der giver adgang til at søge om optagelse på en række uddannelser, fx pædagog- 
og socialrådgiveruddannelsen, uddannelserne til sygeplejerske, optometrist, bioanalytiker, 
radiograf, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut samt professionsbachelor i skat.

• "Forkursus til EUX" (opstart efterår og forår, varighed ca. 9 uger): dansk C, engelsk C og 
samfundsfag C. Kursister, der gennemfører forløbet og i øvrigt opfylder adgangskravene, kan 
påbegynde EUX-uddannelsen eller springe EUD grundforløb 1 over og begynde direkte på 
grundforløb 2

VUC Lyngby tilbyder på hf enkeltfag endvidere en lang række fag og niveauer inden for den gymnasiale 
fagrække, som både tilgodeser uddannelsesbehovet for enkeltfagskursister, for kursister på den 2-årige hf 
(i form af valgfag) og kursisterne på ovennævnte pakker og forkurser. Skemaer for enkeltfag er tilrettelagt, 
så man kan fuldføre en hf-uddannelse på enkeltfag på 2 år.

Der tilbydes e-learning på hf i mange fag og niveauer, så det i princippet er muligt at tage en samlet hf- 
uddannelse som e-learningskursist.

AVU:
Alle hold er tilrettelagt med varighed på et halvt år eller derunder. Der planlægges i skemaer med 
fleksibilitet mht. placering på indgangsniveau i fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik.

Der tilbydes følgende pakker, rettet mod bestemte dele af målgruppen (se desuden under hf enkeltfag):
• Basis-pakker for tosprogede (efterår + forår): dansk som andetsprog basis, matematik basis, 

samfundsfag G, naturvidenskab G som fagelement samt introducerende undervisning
• EUD-pakke for kursister, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse og ikke opfylder 

adgangskravene (efterår + forår): Dansk G, matematik G, evt. engelsk G
• "FCK-pakken", hvor VUC Lyngby uddanner unge FCK-spillere på kontrakt på KBs anlæg i et 

skema, som passer med deres fodboldkarriere. Fra august 2021 dansk D, engelsk D samt 
matematik ED, fra januar 2021 og frem med fag fra hf enkeltfag

• "Lyngby Boldklub-pakken", hvor VUC Lyngby uddanner unge spillere på kontrakt på VUC 
Lyngbys eksisterende hold. Fra august 2021 nyt forløb med dansk FE, matematik F og engelsk 
FED, fra januar 2022 dansk D, matematik ED og samfundsfag D

Ud over dette er der planlagt med:
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• Basis efterår og forår: dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik mv. Kan kombineres med 
f. eks. samfundsfag G og naturvidenskab G. Kursister, der følger hele skemaet, kan fortsætte på G

• G-niveau efterår og forår: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Kursister, der 
følger hele skemaet, kan fortsætte på F-niveau. Med bestået G-niveau i dansk som andetsprog og 
matematik kan kursisterne søge ind på mange erhvervsuddannelser (EUD)

• F-E- og D-niveauer efterår og forår: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Kan 
kombineres med f. eks. samfundsfag G/D. historie D og naturvidenskab G/FED. Kursisterne kan 
desuden kombinere med engelsk og matematik på basis- og G-niveau. Kursister, der følger hele 
skemaet, kan fortsætte på hf eller erhvervsuddannelser

Se desuden den grafiske fremstilling af det ordinære AVU-tilbud i vedlagte bilag.

Desuden tilbydes og markedsføres pakkeløsninger, hvor 1 AVU-fag læses i kombination med hf-fag. Det 
giver mulighed for, at unge under 25 år tager AVU-fag, da dette er en af undtagelserne fra reglen om, at 
unge under 25 år skal gå på FGU i stedet for AVU.

I AVU-tilbuddet indgår også e-learningshold i dansk som andetsprog, dansk, engelsk, matematik, 
samfundsfag, historie og naturvidenskab.

FVU og ordblindeundervisning:
FVU Start, FVU Dansk, FVU Matematik og Ordblindeundervisning for Voksne (OBU) tilbydes løbende ud fra 
behov, og planlægges fortsat, så også VUC Lyngbys AVU- og hf-kursister kan få gavn af det. Der er løbende 
optag på både FVU og Ordblindeundervisning for Voksne, og der er booking af testtider via VUC Lyngbys 
hjemmeside.

Der tilbydes desuden komprimerede fuldtidsforløb, "Broen" med Ordblindeundervisning for Voksne samt 
"Stigen" med FVU Start, FVU Dansk og FVU-matematik, tilrettelagt for fx ledige med behov for 
fuldtidsundervisning/undervisning kombineret med fx virksomhedspraktik.

Der oprettes løbende hold for medarbejdere ved virksomheder, studerende på andre 
uddannelsesinstitutioner (fx det almene gymnasium, skoler med erhvervsuddannelser og sprogcentre) og 
for VUC Lyngbys egne kursister, hvor der er behov for det - både som FVU og som ordblindeundervisning 
for voksne. Der er for virksomhedsrettet FVU og ordblindeundervisning et særligt og forhøjet taxameter. 
Det betyder, at VUC Lyngby og andre udbydere af disse uddannelser har gode muligheder for at oprette 
virksomhedstilrettede hold, da der skal færre deltagere til for at oprette holdene.

Marts 2021JBE
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