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-
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Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
Brian Bertelsen, udpeget af DI
Lis Mancini, udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
Martin Sort Mikkelsen, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
Rene Sørensen, kursistrepræsentant
Dorthe Bonvang, kursistrepræsentant

Mødeleder

-

Jens Lauritzen

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering
•

Præsentation af Martin Sort Mikkelsen

Til orientering

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Fast dagsordenspunkt
Bestyrelsen holdt sidst møde den 14. maj 2018.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Fast dagsordenspunkt

5) VUC’ aktuelle status
•
•

Tilmeldingssituation generelt og for de forskellige uddannelsesområder og afdelinger
Økonomi og aktivitet 2. kvartal – foreløbig orientering

Til orientering

6) VUC’s rolle på det forberedende område efter august 2019
Beskrivelse af punktet:
Fra august 2019 ændres VUC’s uddannelsespolitiske rolle på det forberedende område (OBU, FVU og AVU).
VUC skal ikke længere have fokus på de unge, der skal blive klar til en ungdomsuddannelse, men i stedet på
de over 25-årige samt er erhvervsaktive, som har behov for almen voksen-, efter- og videreuddannelse.
Herudover har VUC fortsat en vigtig rolle som udbyder af hf, både for de helt unge og for de mere voksne.
Som sektor har VUC igangsat en proces, som har til hensigt at understøtte både det enkelte VUC og VUCsektoren ift. den nye rolle.
Med udgangspunkt i de ændrede vilkår og rektors oplæg fra sidste bestyrelsesmøde, indstiller ledelsen, at
bestyrelsen drøfter VUC&hf Nordjyllands målsætning og strategi på det forberedende område.
Til drøftelse

6. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse
a) Status på FGU-proces i Nordjylland og evt. nyt fra ministeriet

7. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens
medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
Fast dagsordenspunkt

8. Eventuelt
Fast dagsordenspunkt

Jens Lauritzen, juni 2018

