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Til stede:  Gregers Christensen, Claus Nielsen, Tina Jensen, Mads Aafeldt, Magnus 
von Dreiager, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Anette Holm 
(medarbejderrepræsentant), Alexander Lund Pedersen (kursistrådsre-
præsentant), Mathias Winther Jensen (kursistrådsrepræsentant), Trine 
Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udvik-
lingschef), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef) og In-
ge Voller (rektor) 

 
Afbud:  Ingen 
 
Andre deltagere:  Jens Bernhart (referent) 
 
Gregers Christensen bød velkommen til mødet i VUC Lyngbys bestyrelse og især velkommen til 
Mathias Winther Jensen, ny kursistrådsrepræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen præsenterede sig 
ved en kort præsentationsrunde. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen er godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet fra mødet onsdag den 12. maj 2021 er godkendt uden kommentarer. 
 
3. Referatopfølgning 
 
Gregers Christensen spurgte til den problemstilling under punkt 8, som Inge Voller orienterede om, 
at en øget andel af undervisningen afviklet som virtuel undervisning (over 10 %) vil betyde en re-
duktion i tilskud, dvs. reduceret taxameter for den andel, der afvikles som virtuel undervisning.  
 
Inge Voller orienterede om røgfri skole (punkt 4), at der er informeret grundigt om dette forud for 
kursusstart og ansat en ”gårdvagt” i nogle uger, som holder øje med, at kursisterne/eleverne ikke 
ryger i skoletiden. Desværre er der tilfælde, hvor kursister/elever forlader matriklen og ryger. Der 
holdes øje med dette og iværksættes sanktioner fra næste uge. Bestyrelsen drøftede denne nye si-
tuation, som ikke kun vedrører VUC Lyngby, men gælder alle institutioner med ungdomsuddannel-
ser i Danmark. Alexander Lund Pedersen foreslog at tilbyde rygestopkurser til kursister/elever - og 
at kursistrådet kunne undersøge behovet for dette. Mathias Winther Jensen supplerede, at han 
har gode erfaringer med netop rygestopkurser fra skoler, han tidligere har gået på. 
 
Inge Voller fortalte som opfølgning på punkt 7, at der er afholdt et møde omkring klimaregnskab, 
og det er besluttet ikke at inddrage en ekstern aktør (Greenhouse Gases), samt at Alexander Lund 
Pedersen har holdt oplæg for alle lærere omkring psykisk sårbarhed. 
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4. Meddelelser 

 
Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anette Holm supplerede, at Nordplus-
Projektet omkring studietur og udveksling med skole i Finland er udskudt endnu en gang pga. co-
vid-19, samt at der løbende kommer nye studenter til, fordi de først nu anmoder om at få lukket 
beviset. 
 
Inge Voller supplerede desuden om, at VUC’erne i hovedstadsområdet ansætter en konsulent til at 
lave opsøgende arbejde i alle kommuner i regionen med fokus på at fortælle jobcentrene om Job-I-
Spil, som Lars Lysdahl tidligere har fortalt om på et bestyrelsesmøde. 
 
Inge Voller afsluttede med at fortælle om drøftelser på repræsentantskabsmøde for VUC-ledere, 
hvor man har drøftet udfordringerne med opkvalificering af den gruppe borgere, som stadig står 
uden for arbejdsmarkedet. VUCs lederforening vil fortælle politikerne om, hvad VUC som sektor 
kan bidrage med i denne forbindelse. 
 
Maria Bjørn kommenterede, at det er godt at se, at hf enkeltfag ser ud til at gå fremad, men virke-
lig ærgerligt med nedgang på AVU-området. Hun udtrykte forhåbning om, at det kan opvejes af 
mere aktivitet på FVU, især for borgere i arbejde (da arbejdsløsheden er virkelig lav). 
 
5. Gennemgang af årsrapporten 
 
Jacob Rex Pedersen gennemgik årsrapporten, herunder justeringer i forventningerne til aktivitet 
for 2021, hvor hf enkeltfag forventes at have større aktivitet end budgetteret, AVU forventes at gå 
ned i aktivitet, mens indtægten for FVU forventes at stige, fordi der kommer flere kursister på virk-
somhedshold, hvor taxameteret er større end på almindelige hold. 
 
Inge Voller supplerede, at nedgang på AVU ser ud til at være en landsdækkende tendens. 
 
Jacob Rex Pedersen gennemgik derefter indtægtssiden i forhold til uforudsete indtægter (tilskud til 
trivsel, afholdelse af supervision af coronatests mv.). På udgiftssiden forventes 2021 at slutte med 
færre omkostninger, således færre lønomkostninger på AVU, mens FVU pga. det ændrede aktivi-
tetsbillede med flere virksomhedshold fastholder udgiftsniveauet. Der er flere udgifter til trans-
port, afholdelse af eksterne FVU-screeninger osv., som modsvares af øgede indtægter pga. netop 
virksomhedsrettede hold og det høje tilskud til denne type aktivitet. 
 
Jacob Rex Pedersen fortalte desuden om planlagte og igangsatte bygningsforbedringer for ind-
gangspartiet, maling af glasgangen samt nye gardiner i hele bygningen. 
 
Gregers Christensen spurgte, om det skal forstås sådan, at uden covid-19 ville estimat for 2021 ik-
ke være så positivt. Jacob Rex Pedersen bekræftede dette, men så ville der også have været aktivi-
teter, der ikke havde været igangsat. Gregers Christensen efterspurgte desuden opgørelse over ak-
tiviteten for VUC Business Partner separat. Dette efterkommes på et kommende møde. 
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6. Godkendelse af investeringsplanen jf. investeringsrammerne  

 
Jacob Rex Pedersen gennemgik det udsendte bilag og fortalte uddybende om de tre afsluttede til-
tag, som nævnes i bilaget (renovering af biologilokale, lydanlæg i salene og etablering af lærerfor-
beredelse i Sydfløjen). Fremtidige tiltag er nye vinduer i Nordfløjen samt renovering af parkerings-
pladsen. 
 
Bestyrelsen godkendte investeringsplanen, som dermed kan viderebringes til Børne- og Under-
visningsministeriet. 
 
7. Vedtagelse af handleplanerne for 2021/2022 jf. strategien 

 
Trine Ellegaard Christensen gennemgik det udsendte bilag og den proces, som ligger forud for den 
version af handleplanerne, som bestyrelsen skal forholde sig til på dette bestyrelsesmøde. Det er 
igen dette kursusår frivilligt for medarbejderne at melde sig til udviklingsteams, og arbejdet i de 
enkelte udviklingsteam er allerede godt i gang. 
 
Modellen er, at der er sat en ramme for hvert team, hvor teamet dels skal undersøge et område, 
dels skal udvikle noget nyt inden for området og endelig skal implementere eller forberede en im-
plementering inden for området. Trine Ellegaard Christensen fortalte, at kursistrådet deltager i fle-
re af udviklingsteamene, hvilket i sig selv er bidrager til, at VUC Lyngby når sine mål.  
 
Maria Bjørn supplerede med, at pædagogisk udvalg allerede har sat tre af områderne på dagsor-
denen for årets møder i PR (kursisttrivsel, fokus på ordblindhed i undervisningen og udvikling af 
didaktikken for undervisningen af tosprogede kursister). 
 
Bestyrelsen vedtog og bifaldt handleplanerne for 2021/2022. 
 
 
8. Drøftelse og vedtagelse af plan for evt. ny idrætshal 
 
Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, som er et budget fra arkitekten og en 
redegørelse for baggrunden for, at bestyrelsen skal træffe beslutning. Inge Voller orienterede så-
ledes om forsøgene på at indgå i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og om, at der er 
udarbejdet et opdateret budget for opførelse af ny idrætshal fra arkitektens hånd, som har været 
grundlag for møde mellem Inge Voller, Jacob Rex Pedersen og VUC Lyngbys bankforbindelse, som 
umiddelbart er positivt indstillet over for at låne VUC Lyngby penge til finansiering af idrætshallen. 
 
Inge Voller fortalte desuden, at idræt med reformen blev gjort valgfrit og ikke længere obligatorisk 
på hf-uddannelsen. Hun understregede derudover, at den eksisterende idrætshal ikke lever op til 
standarderne, hvis der skal undervises i idræt på HF. 
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Bestyrelsen bedes tilkendegive og beslutte, om VUC Lyngby skal opføre en ny idrætshal eller ej, og 
hvis der skal opføres en ny idrætshal, i hvilket omfang dette skal være afhængigt af et samarbejde 
med Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Inge Voller supplerede med, at det både er en beslutning med omfattende og vidtrækkende øko-
nomiske konsekvenser og en værdimæssig beslutning vedrørende betydningen af faget idræt og 
idrætsaktiviteter for VUC Lyngby. 
 
Maria Bjørn kommenterede, at en ny idrætshal for hende at se tilgodeser hf-elever og til en vis 
grad hf-kursister og ikke AVU-, FVU og OBU-kursister, samt at det formentlig er begrænset, hvad 
en ny idrætshal vil kunne give af ny aktivitet på hf, fordi VUC Lyngbys målgrupper ikke efterspørger 
idræt som aktivitet (modsat mange elever på fx stx). 
 
Mathias Winther Jensen kommenterede, at fx bedre indeklima i Nordfløjen for ham at se er langt 
vigtigere og kunne tiltrække og fastholde kursister/elever mere end en ny idrætshal.  
 
Anette Holm fortalte om de målgrupper på VUC Lyngby, som har gavn af idræt C og idræt B, her-
under hf-kursister og -elever, som ønsker at læse til fysioterapeut, læse idræt som linjefag på læ-
reruddannelsen mv. Det kunne være en ting, som VUC Lyngby kunne profilere sig på. Mads Aafeldt 
påpegede, at den eksisterende gymnastiksal ikke er tidssvarende, og at det er værd at undersøge 
mulighederne for en renovering af de eksisterende faciliteter - samt at undersøge, om en idræts-
profil vil kunne tiltrække nye målgrupper. 
 
Tina Jensen pegede på, at det er vigtigt at blive enige i ledelsen og blandt medarbejderne, om det 
er idræt, som VUC Lyngby skal brande og profilere sig på, fordi byggeriet af en ny idrætshal vil bin-
de VUC Lyngby i mange, mange år. Der skal mange, nye elever og kursister til, før denne investe-
ring henter sig hjem. 
 
Magnus von Dreiager fortalte om behovet for denne type idrætsfaciliteter (en idrætshal med 
springgrav og mulighed for redskabsgymnastik) blandt børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, 
hvor der ikke er så mange muligheder som i kommuner som fx Gentofte og Gladsaxe. Magnus von 
Dreiager pegede på betydningen af det forestående kommunalvalg, for det nok betyder, at den 
siddende kommunalbestyrelse ikke ønsker at binde den fremtidige kommunalbestyrelse økono-
misk, når valget er så tæt på. 
 
Alexander Lund Pedersen efterspurgte afklaring af mulighederne, effekten og afledte udgifter af en 
profilering og branding af idræt på VUC Lyngby.   
 
Claus Nielsen foreslog, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som kan få afklaret uklarhe-
derne i grundlaget for beslutningen, herunder især om det er muligt at indgå i et samarbejde med 
kommunen, som er mere end bare en hensigtserklæring.  
 
Maria Bjørn uddybede omkring den fodbold-profil, som VUC Lyngby er ved at få, at den er uaf-
hængig af en idrætshal eller ej, idet ungdomsspillerne fra FCK og Lyngby Boldklub ikke tager idræt 
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på VUC Lyngby, for de går til træning nærmest al den tid, de ikke har fag som dansk, matematik, 
engelsk mv. 
 
Inge Voller supplerede med, at hendes kontakt i Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at projektet 
kan komme op på kommunalbestyrelsesniveau efterår 2021, fordi der er et erkendt behov for flere 
springgrave i kommunen.  Så det kan give god mening at afvente, hvad der sker i kommunalbesty-
relsen for Lyngby-Taarbæk i løbet af efteråret 2021. Magnus von Dreiager bidrog med, at ønsket 
om flere springgrave dels bringes op i kultur- og fritidsudvalget, dels at de eksisterende muligheder 
på lokale folkeskoler ikke synes at opfylde det behov, der er i kommunen. 
 
Gregers Christensen pointerede, at den økonomiske binding for ham at se ikke er at få bygget hal-
len og at låne til nybyggeriet, det er i langt højere grad at finansiere driften af en idrætshal uden 
hjælp udefra. Derfor foreslår han en betinget beslutning, hvor et ja til et nybyggeri af en idrætshal 
kræver, at fx Lyngby-Taarbæk Kommune forpligter og binder sig økonomisk for en periode på fx 10 
år.  
 
Tina Jensen spurgte, om en idræt og ny idrætshal er noget, VUC Lyngby som institution og ledelsen 
brænder for? Inge Voller medgav, at med den målgruppe, som VUC Lyngby har fat i, også på den 2-
årige hf og hf enkeltfag, så er det ikke idræt, der er trækplastret. Dette afspejler sig også i medar-
bejdernes og ledelsens fokus. 
 
Anette Holm fortalte, at de medarbejdere, som har udtalt sig positivt om en idrætshal, er idræts-
lærerne, hvor resten af de medarbejdere, der er blevet spurgt eller har udtalt sig, er forsigtige og 
spørger, om det betaler sig og koster for meget på andre områder. Maria Bjørn giver Anette Holm 
ret i dette - det er ikke medarbejdernes projekt, selv ikke de medarbejdere, som ellers er sportsin-
teresserede. Man mener ikke, at det tilgodeser VUC Lyngbys målgrupper. 
 
Mathias Winther Jensen og Alexander Lund Pedersen fortalte om deres baggrunde for at vælge 
netop VUC Lyngby, hvor det ikke har været en særlig profil, de er gået efter. Så en særlig idræts-
profil ville ikke have tiltrukket dem. Det har været tilgængelighed, timing og de muligheder, en hf-
uddannelse giver. Alexander Lund Pedersen fortalte desuden, at han som elev på tidligere skoler 
ikke fik kendskab til VUC Lyngby eller hf-uddannelsen. Anette Holm fortalte om de muligheder for 
brobygning, som er til stede. 
 
Bestyrelsen gik efter den mulighed, som i bilaget er beskrevet som mulighed 2: Vi vil beholde den 
eksisterende hal og formentlig renovere den. 
 
9. Evt. 
 
Inge Voller henviste til det udsendte bilag om kommunikation. 
 
Kommende møder: 
Onsdag den 13. oktober 2021 
Torsdag den 9. december 2021 
Onsdag den 9. marts 2022 
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Tirsdag den 17. maj 2022 
 
 
 
 
 
 
_____________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Gregers Christensen Claus Nielsen  Magnus von Dreiager   

 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Tina Jensen                      Mads Aafeldt                  Mathias Winther Jensen   
 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Alexander Lund Pedersen                      Anette Holm      Maria Bjørn 

 

______________________ 
dato underskrift  

Inge Voller                      
 


