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Til stede:  Gregers Christensen, Claus Nielsen, Maria Bjørn (medarbejderrepræ-
sentant, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Alexander Lund Pe-
dersen (kursistrådsrepræsentant)Trine Ellegaard Christensen (uddan-
nelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef), Jacob Rex Pedersen 
(økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor) 

 
Afbud:  Tina Jensen, Mads Aafeldt, Nevin Burcu Sen (kursistrådsrepræsentant), 

Magnus von Dreiager 
 
Andre deltagere:  Jens Bernhart (referent 
 
Gregers Christensen bød velkommen til mødet i VUC Lyngbys bestyrelse og igen til Jacob Rex Pe-
dersen, som deltog i sit første ikke-virtuelle bestyrelsesmøde. Jacob Rex Pedersen præsenterede 
kort sig selv. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen er godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet fra mødet tirsdag den 23. marts 2021 er godkendt med rettelse af, at de første hf3-
studenter er færdige juni 2023. 
 
3. Referatopfølgning 
 
Inge Voller orienterede om konsekvensrettelser af regnskabsinstruksen mv. på baggrund af revi-
sors bemærkninger til årsrapport 2020. 
 
4. Meddelelser 

 
Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Inge Voller uddybede omkring punkt 
11, at systemet Qlick fra Inspari gør, at VUC Lyngby fra august 2021 vil kunne levere data om pri-
mært fravær, frafald og karaktergennemsnit til faggrupper og andre dele af organisationen. 
 
Inge Voller fortalte desuden om det store arbejde med supervision af elevers og kursisters selv-
podning og negative testresultater mht. covid-19, hvor VUC Lyngby varetager opgaven fra påske til 
sommerferie.  
 
Maria Bjørn spurgte til punkt 16 omkring nyt nummersystem. Trine Ellegaard Christensen fortalte, 
at muligheden for at føre statistik kan give bedre overblik over og bedre allokering af studievejle-
derressourcen på fx ugebasis. 
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Alexander Lund Pedersen spurgte til punkt 12 omkring et rygeudvalg. Inge Voller fortalte, at der er 
nedsat et rygeudvalg med deltagelse af ledelse, kursistråd og medarbejdere, fordi der pr. 1. august 
indføres rygefri skole for kursister/elever. Rygeudvalget skal også forholde sig til, hvilke regler der 
skal gælde for medarbejderne. 
 
 
5. Opfølgning på anbefaling fra revisor: Tjek af hvad der står om VUC Lyngby i Erhvervsstyrelsen 
 
Inge Voller orienterede om oplysningerne om VUC Lyngby, som Erhvervsstyrelsen har i deres data-
base ud fra det udsendte bilag. 
 
Maria Bjørn spurgte til udsvingene i antal ansatte som hhv. ansatte og årsværk. Inge Voller uddy-
bede fx omkring hjemtagning af rengøringen fra foråret 2021. Nogle af udsvingene udgøres desu-
den af eksamensvagter og censorer. 
 
Bestyrelsen vil følge revisors anbefaling og tjekke dette en gang årligt. 
 
Bestyrelsen takkede for orienteringen. 
 
 
6. Præsentation af 1. kvartalsrapporten  

 
Jacob Rex Pedersen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Mht. aktivitet ligger især AVU 
under budget for kvartalet, og dette tages der højde for fremadrettet ved en nedjustering af udgif-
terne for 2021 samlet set. Mht. bygninger er der en væsentlig stigning i udgifterne, som udgøres af 
hjemtagning af rengøring - dette modvirkes af frafald af udgift til udliciteret rengøring. 

 
 

7. Video om et udviklingsteams arbejde i kursusåret 2020/21 
 

Trine Ellegaard Christensen præsenterede, at udviklingsteamet fortæller om deres arbejde uden 
video, idet Anette Holm på mødet fortalte om arbejdet i udviklingsteamet for bæredygtighed. 
Teamet har fx fokuseret på udfoldning af begrebet bæredygtighed på baggrund af, at faggrupper-
ne på et pædagogisk møde har givet deres bud på, hvordan deres fag forstår begrebet og vil kunne 
arbejde med det i undervisningen. Desuden et projekt omkring at øge antallet af cyklister samt 
planlægningen af en studietur med fokus på bæredygtighed, hvor studieturen desværre blev aflyst 
pga. covid-19. Endelig har to hf-lærere været på kursus omkring bæredygtighed i undervisningen. 
 
Bestyrelsen takkede for præsentationen. Udviklingsteamet ønsker at fortsætte arbejdet med at få 
bæredygtighed ind i undervisningen og på rygraden for underviserne, da dette ikke gøres på et en-
kelt kursusår. Claus Nielsen kommenterede, at det er rigtig fornuftigt at sætte fokus på netop bæ-
redygtighed og gav et tip til, at han i egen virksomhed har haft gavn af fokus på fx leverandørni-
veauet gennem en rapport om Greenhouse Gases (GOG). 
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Alexander Lund Pedersen foreslog at inddrage kursister og elever endnu mere, fordi de unge gene-
relt har meget fokus på emnet. Fx ved at inddrage Greta Thunbergs taler i danskundervisningen, 
arbejde i andre fag med, om det kan lade sig gøre teknologisk, økonomisk osv.   
 
Maria Bjørn spurgte til konsekvenserne for fx at have et foto i en autosignatur i en mail og aftryk-
ket på klimaet. Anette Holm spurgte til konsekvensen af fx at sætte mange på cc på en mail. Ale-
xander Lund Pedersen supplerede med sin viden om fx den usynlige, daglige brug af elektricitet 
ved den bærbares strømsparetilstand, at undlade at have den sluttet til strøm hele tiden mv. Be-
styrelsen drøftede disse input og opfordrede til videre fokus på bæredygtighed og klimaregnskab. 
 
 
8. Evaluering af årets strategiske arbejde med handleplanerne 
 
Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, som er en samlet evaluering af handle-
planer, indsatser og udviklingsteamenes arbejde. Der er en del, som det enkelte udviklingsteam 
ønsker at fortsætte arbejdet med, noget er ikke kommet i hus pga. covid-19-begrænsninger og 
nedlukning, og noget er lykkedes på trods af disse forhindringer. 
 
Claus Nielsen fandt det imponerende, hvor meget der er nået på trods af nedlukning og begræns-
ninger pga. covid-19. Inge Voller fortalte, at udviklingsteam 3 med fokus på virtuel undervisning er 
indstilling til Danske HF & VUCs undervisningspris, og Maria Bjørn fortalte, at netop dette teams 
arbejde viste sig at være både nyttigt og nødvendigt, da der fra nytår kom endnu en nedlukning 
med nødundervisning som virtuel undervisning. Hun kommenterede desuden, at de mange erfa-
ringer, som VUC Lyngby (og resten af Danmark) har gjort sig med virtuel undervisning, har vist, 
hvilke begrænsninger der også er for hvilke målgrupper. Det gælder primært på det didaktiske felt. 
 
Inge Voller supplerede med, at VUC Lyngby ønsker at gøre brug af disse erfaringer også i almindeli-
ge tider og i ordinær undervisning, hvor uddannelsesbekendtgørelserne giver gode muligheder for 
at afvikle fx op til 20 % af undervisningen som virtuel undervisning, men hvor taxametersystemet 
sætter en begrænsning, idet taxameteret reduceres forholdsmæssigt, hvis mere end 10 % af un-
dervisningen er afviklet virtuelt. Dette er rejst over for Børne- og undervisningsministeriet, som 
forstår problematikken, men ikke er klar med en løsning på dette. 
 
Bestyrelsen takkede for evalueringen og tog den til efterretning. 

 
 

9. Drøftelse af handleplaner for næste kursusår inden for rammerne af strategien 
 

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, herunder om processen forud for bila-
get, og hun bad bestyrelsen om tilbagemeldinger på det foreløbige resultat. 
 
Hun gennemgik kort de foreslåede handleplaner og forklarede, at når bestyrelsen har givet grønt 
lys vil ledelsen gå videre med at udfolde handleplanerne og tilbyde medarbejderne at vælge, hvil-
ket udviklingsteam de ønsker at indgå i. 
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Maria Bjørn foreslog, at team 1 ”At blive bedre til at tilpasse didaktikken til målgruppen”, deles op i 
to, idet punkt 1, 4 og 5 med fordel kunne være ét team, og punkt 2 og 3 kunne være et team 
nummer to. Anette Holm foreslog desuden, at målgruppen sårbare unge kunne omfattes af mål-
sætningen med at blive bedre til at tilpasse didaktikken til målgruppen. Den kunne så også passe 
ind under punkt 8 ”At motivere, favne, og fastholde en differentieret kursistgruppe med henblik på 
læring og trivsel”.  
 
Alexander Lund Pedersen tilbød at holde oplæg for lærerne om denne kursistgruppe, holde oplæg 
om diagnoserne og samle op på baggrund af de observationer, han har gjort sig på hf3-pakken. In-
ge Voller takkede for dette, det tager VUC Lyngby meget gerne imod. 
 
Claus Nielsen spurgte til området for virtuel undervisning og fjernundervisning. Maria Bjørn fore-
slog, at det kan tages op under punkt 3, ”At udvikle den virtuelle undervisning og e-learning”. 
 
Gregers Christensen kommenterede, at nogle af punkterne og målene er vægtigere end andre, 
hvor fx punkt 10 ”At optimere kommunikationen internt og eksternt” kunne være et, hvor andre 
kunne prioriteres højere. 
 
Anette Holm foreslog, at synlighed i Lyngby under team 7 ”At vækste” udvides til synlighed i alle 5 
dækningskommuner. Anette Holm spurgte desuden til lærernes fremtidige rolle i forhold til virk-
somhedshold, hvor Maria Bjørn og Lars Lysdahl fortalte om overvejelserne bag samt de drøftelser, 
som er gået forud for dette. Det er fx blevet efterspurgt af FVU- og OBU-lærergruppen, og det må 
meget gerne betyde en styrkelse af VUC Lyngbys tilbud om uddannelse og af lærerens rolle som 
medspiller i processen. 
 
Inge Voller takkede for de mange, gode input. Ledelsen vil gå videre med disse input, og processen 
vil betyde, at medarbejderne får mulighed for at vælge sig et udviklingsteam. Deltagelsen er igen i 
2021/22 frivillig. 
 
 
10. Evt. 
 
Gregers Christensen takkede for bilaget fra kommunikationsteamet og udtrykte, at det er en for-
nøjelse at læse for bestyrelsen. Inge Voller fortalte uddybende om enkelte af fokuspunkterne i 
kommunikationsoversigterne. 
 
Maria Bjørn roste også kommunikationsoversigten, og hun leverede desuden ros til Trine Ellegaard 
Christensen for ansættelsen af en kursist som it-hjælper et par timer om ugen. Det er en virkelig 
god idé. Maria Bjørn roste endvidere VUC Lyngby for utvetydig opbakning til lærernes ret og me-
todefrihed til at undervise i emner, som nogle målgrupper finder kontroversielle (det samme som 
Stefan Hermann har gjort på KP). Maria Bjørn nævnte dette på baggrund af, at det nu er kommet 
til debat i Folketinget, at det skal sikres, at underviserne har opbakning til undervisning i kontro-
versielle emner, fravær af selvcensur og indsats imod radikalisering. 
 



 
 
Referat af møde onsdag den 12. maj 2021 kl. 17-18.30 

 

19.05.2021 JBE  Side 5 af 5 

 Bestyrelse 

 
Kommende møder: 
Tirsdag den 24. august 
Onsdag den 13. oktober 
Torsdag den 9. december 
 
 
 
 
 
_____________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Gregers Christensen Claus Nielsen  Magnus von Dreiager   

 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Tina Jensen                      Mads Aafeldt                  Nevin Burcu Sen   
 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Alexander Lund Pedersen                      Anette Holm      Maria Bjørn 

 

______________________ 
dato underskrift  

Inge Voller                      
 


