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Præsentation af institutionen 

Mission 
VUC Nordjylland skal gøre det muligt for den enkelte voksne at kvalificere sig personligt, uddannelses- og 

erhvervsmæssigt ved at 

• være målrettet mod voksne med behov og/eller interesse for livslang læring 

• give undervisning på et alment og studieforberedende niveau 

• tilbyde undervisning fra grundlæggende niveau til studentereksamensniveau 

• tilrettelægge undervisning både som enkeltfag og i en kombination af fag, så den enkelte voksnes behov 

kan tilgodeses 

• være et reelt tilbud, som tager afsæt i og har respekt for den enkelte voksnes forudsætninger 

• være både synlig og tilgængelig i hele VUC Nordjyllands dækningsområde for såvel den enkelte voksne 

som for øvrige interessenter og samarbejdsparter på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 

• have et voksenundervisningsmiljø, der er præget af faglighed, medmenneskelighed og ligeværdighed. 

Vision 
• VUC Nordjylland vil fortsat være den førende aktør, når det gælder almen kompetencegivende voksen

uddannelse i den nordjyske region 

• VUC Nordjylland vil være førende, når det gælder tilrettelæggelse af undervisning, der kan tilgodese 

den enkeltes behov og forudsætninger 

• VUC Nordjylland vil tilbyde et professionelt undervisningsmiljø kendetegnet ved aktivt medansvar og 

gensidig respekt 

• VUC Nordjylland vil være det vigtigste arbejdsmarkedspolitiske redskab i den almene opkvalificering af 

arbejdsstyrken og et solidt fundament for fortsat uddannelse 

VUC Nordjylland vil være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker kompetenceudvikling, med

ansvar og et godt arbejdsmiljø. 

Opgaver 
VUC Nordjylland udbyder kompetencegivende A VU i form af enkeltfagsundervisning afsluttende på basisni

veau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau. Ud over enkeltfag er der også mulighed for 

at tage Almen forberedelseseksamen, som er en samlet eksamen, der omfatter beståede prøver i 5 definerede 

fag, og som giver krav på optagelse til 2-årigt HF i det følgende år. 

Institutionen udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne i henhold 

til gældende love og bekendtgørelser og i overensstemmelse med bestemmelserne om det geografiske område, 

som skolen er forpligtet til som selvejende institution. På FVU er institutionen driftsherre for 18 overens

komstparter og på ordblindeundervisning driftsherre for 9 overenskomstparter. 
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Præsentation af institutionen 

På HF er hovedaktiviteten enkeltfagstilrettelæggelse dækkende niveauerne C, B og A. Herudover tilbyder in

stitutionen 2-årig tilrettelæggelse i Aalborg afdelingen med 3 spor pr. år og i Hjørring afdelingen med 2 spor. 

Gymnasiale suppleringskurser (GS) tilbydes som enkeltfag i et begrænset omfang. 

Både HF enkeltfag og gymnasiale suppleringskurser tilbydes også tilrettelagt som fjernundervisning samt for 

nogle få holds vedkommende ligeledes på A VU. 

For Mariagerfjord Kommune udbyder VUC Nordjylland Danskuddannelserne for voksne udlændinge herunder 

arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Institutionen lægger vægt på at udbyde denne opgave, idet kursister

ne hermed opnår gode muligheder for at fa et indblik i sammenhængen i den danske alment kompetencegiven

de voksenuddannelse. 

Årets faglige resultater 
I 2011 udgjorde det samlede antal årskursister 2345. Aktiviteten er højere end budgetteret, dog med den be

mærkning at konsekvenserne af genopretningsplanen har sat sit tydelige præg. Det gælder især aktiveringskur

sister, som er faldet til ca. det halve i forhold til 2010, og det gælder A VU med et procentuelt fald på ca. 20 %. 

Derimod har FVU og OBU oplevet en svag stigning, og på HF sammenlagt er der en stigning på ca. 6 %. 

Ars kurs,stfordeling 2008 2009 201C 2011 

Aktlvrtet Antal årsk.VUC %-del Overe p Anllllår<;kVUC %-del Overe p Antal arsl. VUC %-del Overe i Antaltr'lkV %-del Overe p1 

GS 8 0,5 12 0,6 18 0,7 15 0,6 

Hf 2 86 5,2 103 4,8 126 4,9 167 7,1 

Hf-e 770 46,3 865 40,1 1021 39,9 1046 44,6 

avu 702 42,2 1046 48,5 1162 45,5 923 39,3 

fvu 54 3,3 39 52 2,4 59 35 1,4 79 42 1,8 102 

OBU 7 0,4 6 19 0,9 18 39 1,5 29 42 1,8 26 

DU, Hmmerland 32 1,9 58 2,7 72 2,8 66 2,8 

Åbent vue, Hadsund 4 0,2 4 0,2 2 0,1 0 0,0 

Aktiveringskursister 80 3,1 44 1.9 

Total 1.662 100 45 2159 100 n 2555 100 107 2345 100 128 

En sammenligning af prøve- og eksamensresultater på HF i forhold til 2010 viser, at gennemsnittet for 2011 er 

steget fra 6, 1 til 6,2 på 2-årigt HF og fra 6,3 til 6,5 på HF enkeltfag. Det samme gælder resultatet i den større 

skriftlige opgave på HF, som er steget fra 6,0 til 6,1. Det procentuelle antal af kursusdeltagere på A VU, der 

aflægger prøve, er sammenlignet med 2009/10 steget med 3-8 %. 

En sammenligning med 2009 viser, at overgangsfrekvensen til anden videregående uddannelse i 2011 er steget 

fra 128 til 175 dimittender. En del af stigningen kan være begrundet i det samarbejde, som institutionen igen

nem de seneste år har haft med UCN uddannelser i form af formaliserede samarbejdsaftaler om bl.a. brobyg

ning. Senest er der indgået samarbejdsaftale med Teknologi og business. 
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Præsentation af institutionen 

Kursisters fravær 2010/11 set i forhold til 2009/10 er ca. status quo. Institutionen arbejder målrettet i forhold 

fravær og frafald, dels gennem flere samtaler med de truede kursister, dels ved forsøg med inddragelse af bl.a. 

fastholdelsesmentorer i flere af vores afdelinger. For eksempel er der i forbindelse med skoleåret 2011/12 i 

Aalborg afdelingen igangsat teams omkring 2 nye ungeklasser (2 F-E-D forløb), begge med tilknyttede mento

rer. Afdelingen har således nu 4 ungeklasser med mentorer. 

Studieaktivitetsreglerne er blevet ændret med virkning fra indeværende skoleår på en sådan måde, at kursister

ne gennem LUDUS Web tydeligere bliver advaret om manglende tilstedeværelse/studieaktivitet og dermed om 

risiko for afbrud af deres studieforløb. Formålet med ændringerne er derudover at opprioritere den tid, som 

vejlederne har til de mere ressourcekrævende kursister. 

På alle VUC's kopimaskiner er der givet mulighed for skanning med tekstgenkendelse. Specielt med henblik 

på læsesvage kursister har VUC anskaffet 60 bærbare pc'er til brug i forbindelse med deres undervisning. Der 

er afholdt kurser i brugen af læse-skriveaftalens programmer, fx CD-ord. Vejledning/mentorarbejde og SMS: 

SMS-vejledning/mentorarbejde er i Aalborg afdelingen påbegyndt på HF-vejledning og i A VU-klasser med 

mentorer. 

Der er igangsat initiativer, der - gennem videndeling med de andre afdelinger - har betydet etablering af særli

ge tilrettelæggelser af "unge-forløb" på AVU i både Hjørring og Brønderslev, som indeholder elementer af 

FVU og OBU, og som etableres i tæt samarbejde med kommunernes jobcentre og sagsbehandlerne her. 

I Himmerland har der været stigende fokus på samarbejde med de 3 kommuners jobcentre. Der foretages nu 

konkret ugentlige screeninger af unge under 30 og personer over 30. Dette medfører stigende aktivitet på FVU 

og OBU området. I 2011 er der fortaget ca. 1200 screeninger/udredninger. Dette medfører stigende holddan

nelser og p.t. arbejde til ca. 15 lærere på området. 

Ved august-starten i 2011 blev alle HF-kursister FVU-testet og trinindplaceret. I Aalborg afdelingen var der 

tænkt et FVU-tilbud ind i kursisternes skemaer, som de i direkte forlængelse af testen blev tilmeldt. Dette med

førte langt flere tilmeldinger på FVU end ved testen i 2010, hvor FVU-holdene først blev tilrettelagt efter te

sten. 

Der er nu etableret læsecenter i alle afdelinger med fastlagte procedurer, der giver overblik både internt og 

eksternt ift. mulighederne for OBU / FVU som aktivitet. Gennem etablering af lokalt Læsecenter i Aalborg 

afdelingen har der fx været fokus på de barrierer, der opstår ved for lang procedure. Det har været ønsket at 

nedbringe den tid, der går, fra en bruger henvender sig med ønske om test/afklaring, til denne reelt bliver fore

taget og efterfølgende fulgt op med tilbud om undervisning. Der er nu en dokumenteret kortere "ventetid" fra 

første kontakt til reel test/afklaring. Med en øget fokus på holdsætning i forbindelse med OBU og FVU er der 

også en større frekvens der kommer i gang med undervisning. 
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Præsentation af institutionen 

Der er igangsat initiativer, der har styrket HF2 i Hjørring afdelingen, og har muliggjort etableringen af klasse 

nr. 2 gennem en forandring af valgfag og tilrettelæggelse. Initiativet er styrket ved udviklingen af en tilrette

læggelse af f.eks. et tilbud med idræt på B-niveau, samt forberedelse af et kommende tilbud i erhvervsøkono

mi. I lokalområdet består initiativerne i at synliggøre VUC's HF-tilbud, der sigter på en fortsat udvikling og 

konsolidering af HF2-uddannelsen i Hjørring. I 2011 oprettedes i Aalborg afdelingen 3 nye HF2-klasser (mod 

tidligere 2) - dette uden at der skete en tilsvarende nedgang antallet af HFE-kursister. 

Samtlige VUC' s afdelinger har i løbet af 2011 haft styrket samarbejde med kommune/jobcenter, UU og andre 

uddannelsesinstitutioner såvel i som udenfor regi af de to VEU' er i regionen. 

I Jammerbugt afdelingen er der skabt øget samarbejde med jobcenter Jammerbugt, specielt omkring FVU -

med testning af alle ledige. Der samarbejdes med private aktører, og afdelingen har søgt og faet en bevilling 

fra det lokale beskæftigelsesråd til samarbejde med Teknisk Skole, som er med sigte på gruppen af unge mænd 

uden uddannelse. Afdelingen er fast deltager i et EU-projekt omkring strategisk kompetenceudvikling i Jam

merbugt kommunes erhvervsafdeling. 

Himmerland afdelingen har faste møder med UU og jobcentrene. Der er netværk på vejleder-, konsulent- og 

ledelsesplan. Desuden samarbejdes fast med Tradium, Tech College (Hadsund), Erhvervsskolerne i Aars, 

SOSU og ikke mindst AMU Nordjylland. I samarbejde med AMU Nordjylland og Mariagerfjord Kommune 

samarbejdes om vejledningsforløb for forsikrede ledige, hvor VUC Himmerland har faste FVU/OBU screenin

ger. I Hadsund indgår VUC i samarbejde med Mariagerfjord kommune om udbygning af VUC's lokaler på 

Tempovej, således der fremtidigt fastholdes et undervisningsmiljø sammen med Tech College og kommunens 

10. klassecenter. 

I Hjørring afdelingen er der som nævnt f.eks. etableret særlige tilrettelæggelser af "unge-forløb" på A VU i 

både Hjørring og Brønderslev, som indeholder elementer af FVU og OBU, og som etableres i tæt samarbejde 

med kommunernes jobcentre og sagsbehandlerne her. Tilrettelæggelserne er i forhold til målgrupper tilpasset 

beskæftigelsessituationen og de lovgivningsmæssige muligheder, der er hermed. 

Inden for det seneste år har Frederikshavn afdelingen fået konkret kontakt til Jobcenter Frederikshavn, som nu 

har et klart billede af, hvilke ydelser, VUC kan bidrage med. Udfordringen er her at fortsætte med at satse på 

kvaliteten i vores tilbud, idet Jobcentret indtil nu i høj grad har valgt at samarbejde med andre udbydere. Afde

lingen medvirker fast i koordinerende møder, og VUC er tænkt ind i etableringen af en "STU-startbane", der 

skal bidrage til, at lokale unge holdes i kommunen og uddannes i et samarbejde mellem de frederikshavnske 

uddannelsesinstitutioner. Det regionale projekt "Unge i vækst" er indtil videre flyttet ind på VUC, hvor målet 

er, at få projektet gjort til et fast, permanent projekt, der styres på skoleniveau (handelsskole, SOSU, EUC 

Nord og VUC), men med kommunal medvirken. Afdelingen er blevet part i et jobrotationsprojekt, som kan 

betyde medvirken ved opkvalificering, men også betyder deltagelse i et netværk, der har deltagelse af samtlige 

uddannelser samt kommune, erhvervshus, virksomheder, fagforbund. 
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Præsentation af institutionen 

VUC har i 2011 deltaget i en række forsøgs- og udviklingsarbejder med eksterne samarbejdspartnere. De to 

store regionsprojekter VIU og Regionalt læsecenter, som VUC er projektholder for, afsluttes omkring årsskif

tet, og begge vil blive overført til drift i regi af VUC. Vi er med i en række andre regionsprojekter, og generelt 

betyder disse udviklingsarbejder, at VUC placeres som en synlig og tydelig samarbejdspartner i såvel lokalom

rådet som i samarbejdet med øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Alle afdelinger deltager i socialfondsprojektet "klar, parat, start", som er et samarbejde mellem kommune 

(Jobcenter, UU), erhvervsskolerne, VUC, oplysningsforbund og andre aktører, der arbejder med unge i områ

det. Målet er at gøre unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 29 år uden afsluttet kompetencegivende ud

dannelse klar til at gå i gang med en uddannelse. Aalborg afdelingen deltager i Projekt Uddannelsesløft, som 

både indeholder forsøgs- og udviklingsarbejde samt en væsentlig grad af vidensdeling. I samme afdeling er der 

opbygget et godt samarbejde med Den Rytmiske i Nordkraft og Det Hemlige Teater om at udvikle HF MusT 

bestående af en HF over tre år (HFE) i kombination med musik og teater - undervisning leveret af hhv. Den 

Rytmiske og Det Hemlige. 

I skoleåret 2011/12 er der i Jammerbugt afdelingen iværksat et projekt med brug af digitale undervisningsmid

ler (i-bøger og e-bøger) med henblik på at undersøge anvendelsesmulighederne for disse nye materialer både 

mht. pædagogiske, tekniske og økonomiske aspekter. 
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Årets økonomiske resultater 

Årets resultat på 20,5 mio. kr. er 3,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Forklaringen skal findes dels i, at insti

tutionen har ønsket at bevare det brede uddannelsesudbud i alle afdelinger med lidt vigende holdgennemsnit til 

følge nogle steder, dels i nogle problemer med tilpasning af lønomkostninger. 

Der er foretaget en omfattende analyse og rapportering omkring lærernes arbejdstid, der synliggør mulige be

sparelsespotentialer. Arbejdstidsundersøgelsen indgår i et samarbejde og en benchmarking med de øvrige 

VUC'er. Lærerressourceforbruget er løbende blevet sammenholdt med aktivitetsudviklingen og vurderet i 

forhold til den konkrete holdetablering. Der er i forbindelse med holdetableringen for skoleåret 2011-2012 

påpeget nødvendige tiltag til at nedbringe lønomkostningerne gennem bl.a. frivillige aftrædelsesordninger, 

forbedret og koordineret indsats omkring holdetablering og time-fagfordeling på tværs af afdelinger. På drifts

området er der opnået konkrete besparelser gennem indgåelse af nye indkøbsaftaler på bl.a. telefoni, IT, kopi

papir, kontorartikler, vedligeholdelsesarbejder mv. 

Administrative fællesskaber: Effektiviseringspotentialer indenfor indkøb og bygningsdrift er analyseret og 

vurderet og har resulteret i indgåelse i indkøbsfællesskab med en række andre nordjyske uddannelsesinstitutio

ner med Tech College Aalborg som tovholder og bygningsdriftsfællesskab mellem VUC Hjørring afdeling og 

Hjørring Gymnasium. Begge fællesskaber er implementeret tilfredsstillende, og der sker løbende en udvikling 

af Indkøbsfællesskabet. 

Der er etableret og implementeret et tværgående økonomisk administrativt team, der løser de regnskabsmæssi

ge opgaver på tværs af afdelingerne omkring bogføring, kontering, fakturering mv. Teamorganiseringen funge

rer rigtig godt og har betydet større kontinuitet og kvalitet i arbejdet. Den nye organisering betyder også, at 

institutionen nu er mindre sårbar ved sygdom end tidligere. 

I 2011 har administrationen arbejdet med alle de områder, som Rambøll rapporten fra 2010 om organisering af 

de administrative opgaver har beskrevet og anbefalet. Administrationen har analyseret økonomiområdet, 

BOSS, SU, SVU. Derudover er LUDUS Web taget i anvendelse som VUC's værktøj til opfølgning af studie

aktivitet. Sidst på året iværksattes sidste fase af revision af hold- og kursistadministrationen. I øjeblikket udar

bejder to arbejdsgrupper en standardisering af hold- og kursistadministration. 

Administrationen har derudover lavet mindre tilpasning af bogadministrationen, så VUC i dag opkræver flere 

skyldige beløb fra kursisterne. På SU området er der indført en kontrolfunktion inden kursisterne indberettes til 

SU. Det har betydet, at administrationen fanger flere fejl, men der er desværre stadigvæk nogle uforklarlige fejl 

i overgangen mellem LUDUS og US2000. Derudover er driftssikkerheden på SU og SVU området øget gen

nem oplæring af en ekstra medarbejder. 

Forventningerne til 2012 er et overskud på 8,5 mio. kr., hvilket er mere end en halvering sammenlignet med 

2011. Årsagen er, at effekten af genopretningsplanen slår fuldt igennem i 2012, at taxametertilskuddene er 

reduceret i finanslov 2012, samt at institutionens bygningsmæssige omstilling til tidssvarende bygninger og 

lokaler i alle af delinger er ved at få økonomisk effekt. 
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Årets økonomiske resultater 

Institutionens hoved- og nøgletal 

2011 2010 2009 2008 2007 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgørelse 

Omsætning 227,8 236,4 192,5 124,3 129,1 

Driftsomkostninger (209,6) (194,5) (156,9) (128,6) (137,7) 

Driftsresultat før finansielle poster 18,2 41,9 35,6 (4,3) (8,6) 

Finansielle poster 2,4 (0,2) 0,0 0,5 0,6 

Årets resultat 20,6 41,7 35,6 (3,8) (8,0) 

Balance 

Anlægsaktiver 66,8 37,1 3,2 2,2 2,9 

Omsætningsaktiver 97,1 84,9 63,1 36,2 20,8 

Balancesum 163,9 122,0 66,3 38,4 23,7 

Egenkapital ultimo 71,8 51,2 9,6 (26,0) (22,2) 

Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Langfristet gæld 1,6 3,1 8,0 12,0 0,0 

Kortfristet gæld 90,5 67,7 48,7 52,4 45,9 

Pengestrømsopgørelse 

Driftsaktivitet 45,8 66,0 30,5 6,8 8,3 

Investeringsaktivitet (32,1) (35,8) (2,8) (0,8) (0,1) 

Finansieringsaktivitet 0,0 (12,0) (4,0) 16,0 0,0 

Pengestrøm, netto 13,8 18,3 23,7 22,0 8,2 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskuds grad 
(=Årets resultat/Indtægter i alt x 100) 9,0 17,6 18,5 (3,1) (6,2) 

Likviditets grad 
( =Omsætningsaktiver i alt/ 
Kortfristet gæld i alt x 100) 107,3 125,4 129,6 69,1 45,3 

Soliditetsgrad 
(=Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100) 43,8 42,0 14,5 (67,7) (93,7) 

Finansieringsgrad 
(=Langfristet gæld i alt/ 
Materielle anlægsaktiver i alt x 100) 2,4 8,4 250,0 545,5 0,0 
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Årets økonomiske resultater 

Institutionens hoved- og nøgletal 

2011 2010 2009 2008 2007 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Årselever 

Gennemsnitligt antal årselever inklusive kort- og 
deltidselever omregnet til årselever. En årselev 
modtager 40 ugers fuldtidsundervisning 

HF 2-årigt 167,1 126,1 103,0 85,8 

HF enkeltfag 1.046,3 1.020,6 865,0 770,1 

AVU 922,7 1.161,6 1.046,0 701,6 

FVU 42,0 35,1 52,0 54,3 

OBU 42,0 38,8 19,0 7,2 

GSK 14,6 17,7 12,0 7,5 

DU (Sprogskole) 66,0 72,3 58,0 31,5 

Åben VUC, Hadsund 0,0 2,4 3,9 3,9 

Aktiverede 44,5 80,1 

Årselever i alt 2.345,2 2.554,7 2.158,9 1.661,9 1.602,0 

Indeks antal årselever i alt 146,4 159,5 134,8 103,7 100,0 

Årsværk 

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 
inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 
Årsværksnormen er 1924 timer 

Undervisningens gennemførelse 261,5 236,5 197,7 176,6 196,4 

Øvrige aktiviteter inkl. ansatte på sociale klausuler 67,3 54,7 49,4 64,0 70,4 

Antal årsværker i alt 328,8 291,2 247,1 240,6 266,8 

Indeks antal årsværker 123,2 109,1 92,6 90,2 100,0 

Årselever/årsværk- uddannelser 

Årselever uddannelser i alt inkl. gennemført for andre 
Årsværk uddannelser 9,0 10,8 10,9 9,4 8,2 

Indeks antal årselever pr. årsværk - uddannelser 109,8 131,7 132,9 114,6 100,0 

Årselever/årsværk i alt 

Årselever i alt inkl. gennemført for andre 
Årsværk i alt 7,1 8,8 8,7 6,9 6,0 

Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 118,3 146,7 145,0 115,0 100,0 
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Forventninger til det kommende år 

Institutionen anvender det forventede provenu på bestyrelsens tre aktuelle målsætninger om nødvendigt kvali

tetsløft, nødvendig økonomisk sikkerhed og forbedring af de bygningsmæssige rammer. Institutionen er fortsat 

meget opmærksom på besparelsespotentialer og har til stadighed fuld opmærksomhed på at sikre en balanceret 

udvikling af forholdet mellem omkostninger og indtægter. 

Et gennemgående og overordnet tema er kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, herunder ikke mindst kvali

tetsforbedring af kursistmiljøer, som gennem skabelse af attraktive pædagogiske miljøer kan være med til at 

udvide de læringsmæssige rammer for uddannelsesfremmede kursister. Institutionen vil forholde sig proaktivt 

til det kvalitetstilsyn af HF, som er bebudet af Ministeriet for Børn og Undervisning i 2012, og vil, hvad angår 

ordblindeundervisning, intensivere kvalitetssikringen såvel internt som over for driftsoverenskomstparteme. 

Institutionen vil sætte yderligere fokus på læse- og skrivevanskeligheder ved at etablere et regionalt læsecenter 

med VUC Nordjylland som primus motor, og det er målet, at læsecentret bliver regionens omdrejningspunkt 

og dynamo inden for området. 

Den opfølgning på analysen af organiseringen af de administrative opgaver, som konkret blev iværksat i efter

året 2010, fortsætter med udpegning og gennemførsel af nye indsatsområder for at kvalitetssikre og optimere 

VUC Nordjyllands administration. 

For de mange, unge som voksne, der ikke får en uddannelse, vil institutionen i hele organisationen indgå et tæt 

samarbejde med både UU ogjobcentre. I samarbejdet vil institutionen tilskynde til etablering af konkrete tiltag 

og tilbud, som kan gøre ikke-uddannelsesparate kursister uddannelsesparate, og som kan gøre uddannelsespa

rate kursister studieparate. Der vil blive arbejdet med fleksible uddannelsesmuligheder. 

Med de kommende mindre og mindre årgange er det ligeledes og fortsat en vigtig opgave for VUC at være den 

centrale udbyder af almen kompetencegivende uddannelse for folk i arbejde. Institutionen vil derfor bl.a. være 

meget opmærksom på dette i regi af VEU, og vil herudover gennem virksomhedskontakter være opsøgende og 

konkrete med muligheder og tilbud. Institutionen vil arbejde med fleksible uddannelsesmuligheder og sætte 

yderligere fokus på mulighederne for realkompetencevurdering. 

Det er institutionens mål, at VUC ved hjælp af de muligheder, som parallelundervisning giver, mindst kan 

bevare den geografiske bredde af udbud, og i udarbejdelsen af tilbudsplanerne i afdelingerne vil den nødvendi

ge koordination inden for de relevante fag og niveauer blive sikret. 

Institutionen vil videreudvikle og profilere HF tilbuddet. Dels vil der blive søgt om yderligere etablering af 2-

årigt HF for at tiltrække endnu flere unge til en ungdomsuddannelse under 95 % målsætningen, og dels vil 

institutionen lave tydelige HF profiler i Aalborg med en kreativ profil inden for musik og drama og i Hjørring 

med en idrætsprofil. 
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Forventninger til det kommende år 

For at styrke fastholdelsesindsatsen vil institutionen igangsætte en række forsøg med lektieinkluderende hold 

både på AVU og HF. Det er målet, at fastholdelsen forbedres gennem større motivation, styrket nærvær i læ

ringssituationen og bedre læring. 

Et andet tiltag til styrkelse af fastholdelsen vil være øget og systematisk fokus på IT i undervisningen. Institu

tionen vil gøre IT til et læringsredskab, som kursisterne bruger og arbejder ligeså naturligt med i undervisnin

gen, som flere og flere gør det i deres privatliv i form af de sociale medier, spil, mv. Målet er, at VUC inden 

for et par år bliver en moderne IT-læringsbaseret undervisningsinstitution. 

De to bevilgede projekter "Kontinuerlig kompetenceudvikling" og ''Ny målgruppe - ny pædagogik" skal til

sammen udgøre en central kontekst for dels en kvalitetsforbedring af medarbejdernes kompetenceudvikling og 

efteruddannelse, og dels en kvalitetsforbedring af fastholdelsesindsatsen. Det er målet, at vi ved at italesætte, 

fremhæve og videreudvikle lærernes samlede kompetencer (didaktiske, ledelsesmæssige og personlige) endnu 

bedre kan rumme vores forskelligartede målgrupper og deres behov. 

Hvad angår bygninger er forventningen, at en ny VUC bygning i Aars står klar til indflytning i efteråret. I Aal

borg underskrives overdragelsesaftale i foråret, hvorefter aftalen forelægges Finansudvalget til endelig god

kendelse i det sene forår. Selve byggeprocessen igangsættes i slutningen af 2012. I Hadsund etableres natur

fagslokale efter afklaring af de bygningsmæssige forhold med kommunen. Det er målet, at lokalet kan stå klar 

til skoleåret 2012-13. For Aabybros vedkommende er det målet at finde en permanent løsning for placeringen i 

Teknologiparken. I Frederikshavn etableres et naturfagslokale. I Hjørring vil institutionen konkret arbejde med 

planer om at løse de presserende problemer med manglende idrætsfaciliteter. 

Ledelsen udarbejder i foråret en plan for og organisering af drift og vedligeholdelse af samtlige VUC Nordjyl

lands bygninger og lokaler. 
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Målrapportering 

Generelt 
For 2011 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om 

udviklingen vedrørende disse på følgende områder: 

• Gennemførte elever i regnskabsåret/ gennemførelsesprocent 

• Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk 

Hvor gennemførelsesprocenten beregnes som: 

Antal færdiggjorte (svarende til antal der har udløst fa:rdiggørelsestaxameter) 

Antal optagne på første tælledag efter uddannelsespåbegyndelsen med fradrag af elever flyttet til andre 
institutioner i uddannelsesperioden og med tillæg af elever modtaget fra andre institutioner 

og hvor antal årsværk til undervisning beregnes som: 

Konfrontationstimer med tillæg af forberedelsestimer, timer til opgaveretning, timer til intern censur, ekstern censur og eksamen samt timer til møder 
anvendt til undervisningsplanlægning 

1924 

Gennemførelsesprocent 
Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent 

• 2 åriget HF: (55/89) 61,8 %, for elever startet i aug. 2009 

• 2 åriget HF: (32/68) 47,1 %, for elever startet i aug. 2008 

Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk 
Undervisningstid i forhold til anvendte årsværk 

• 2 åriget HF 20 l 0/11: 1.306,8 undervisningstimer pr. årsværk/1.924 = 67,9 % 

• 2 åriget HF 2009/10: 1.415,4 undervisningstimer pr. årsværk/1.924 = 73,6 % 
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Målrapportering 

Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. 

2 årigetHF 

Tilgang 1> 

Overført til anden uddannelse 

Overført fra anden uddannelse 

Reg. tilgang 2> 

Antal årselever i året 

Fuldførelse 3> 

Reg. tilgang 2> 

Fuldført 3> 

Gennemførelsesprocent 4> 

Antal årsværk til undervisning i forhold til 

Antal årsværk i alt 

2011 

140 

5 

1 

136 

167 

ikke afsluttet 

ikke afsluttet 

72 

106 

2010 

85 

6 

6 

85 

127 

ikke afsluttet 

ikke afsluttet 

64 

87 

13 

2009 2008 2007 

89 78 

3 10 

3 0 

89 68 

103 86 

55 32 

89 68 52 

55 32 28 

61,8 47,1 53,8 

1 
> Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud for 1. semester i året - dvs. elevtal ved 3. kvt. i 

året 
2
> Reg. Tilgang defineres som antal elever, der har udløst tilskud for 1. sem reguleret for elever ovf. til/fra 

anden uddannelse 
3> Fuldført defineres som elever, vi har fået færdiggørelsestaxameter for 
4
> Genm % beregnet som:( Antal elever der har udløst færdiggørelsestaxameter) divideret med (antal optagne 

v/1.sem minus elever ovf. til anden udd. plus elever ovf. fra anden udd.) 
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Regnskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for VUC Nordjylland for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og 

principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regn

skabsbekendtgørelsen) og de nærm~e retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled
ning (www.oav.dk). 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overgangen til statens regnskabsregler har således 
ikke påvirket regnskabstallene. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutio
nen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef

fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der 

forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

Tilskud indregnes i takt med indberetning af aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes 

dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses 
som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

• der foreligger en forpligtende salgsaftale, 
• salgsprisen er fastlagt, 
• levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og 
• indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind

regnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivnin

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 

af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår 

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 
post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Segmentoplysninger 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

• Indtægtsdækket virksomhed - IDV 

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som for

deles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte 
segmenter. 

Resultatopgørelsen 
Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og 

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes mod

taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end ind

beretning af aktiviteten, jævnfør afsnittet "Generelt om indregning og måling". Bygningstaxameter og fælles

udgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øv

rige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 

• Undervisningens gennemførelse 

• Markedsføring 

• Ledelse og administration 

• Bygningsdrift 

• Aktiviteter med særlige tilskud 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at hen

føre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler. Principperne for fordelinger er uændrede i for
hold til tidligere år. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealisere

de valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevenden

de karakter. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra O 1.01.2011, kan der 

kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumule

rede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirek

te omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver 

udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel

sen. 



VUC Nordjylland 

Anvendt regnskabspraksis 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 

Aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Bygninger 

Bygningsinstallationer mv. 

Udstyr og inventar 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%. 

50 år 

20 år 

3-5 år 

17 

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 50.000 kr. besluttet ikke at anvende bunknings

princippet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af om de enkelte udstyrs- og inven

targenstande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under 50.000 kr. ved bunkningen opnår en samlet an

skaffelsessum på 50.000 kr. eller derover. 

Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de 

enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre 
indtægter. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation 

af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages ned

skrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste 

værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for 

det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgø
re genindvindingsværdien. 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. An

delsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsy
ningsvirksomheden. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her 

svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortise

ret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under foipligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsfoipligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansie

ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt 

vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsfotplig

telser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 

anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri

stede gældsfoipligtelser. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 

Hoved- og nøgletal 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. 
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Resultatopgørelse for 2011 

2011 2010 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 198. 871.457 213.392 
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 28.975.891 22.973 

Omsætning 227 .84 7.348 236.365 

Undervisningens gennemførelse 3 (158.474.353) (154.486) 
Markedsføring 4 (2.119.597) (1.614) 
Ledelse og administration 5 (20.150.211) (19.173) 
Bygningsdrift 6 (20.879.835) (14.512) 
Aktiviteter med særlige tilskud 7 (8.024.171) (4.727) 

Driftsomkostninger (209 .648.167) (194.512) 

Driftsresultat før finansielle poster 18.199.181 41.853 

Finansielle indtægter 8 2.772.340 926 
Finansielle omkostninger 9 (420.770) (1.164) 

Finansielle poster 2.351.570 (238) 

Årets resultat 20.550.751 41.615 
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Balance pr. 31.12.2011 

2011 2010 
Note kr. t.kr. 

Grunde og bygninger 10 63.097.401 34.503 
Andet udstyr og inventar 10 1.549.861 2.044 

Forudbetaling og uafsluttede anlægsaktiver 1.603.963 0 

Materielle anlægsaktiver 66.251.225 36.547 

Deposita 521.761 535 

Finansielle anlægsaktiver 521.761 535 

Anlægsaktiver 66.772.986 37.082 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.079.478 6.162 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 0 0 
Andre tilgodehavender 4.455.482 2.726 

Periodeafgrænsningsposter 330.625 552 

Tilgodehavender 7.865.585 9.440 

Værdipapirer 31.300.947 29.108 

Likvide beholdninger 57.884.941 46.311 

Omsætningsaktiver 97.051.473 84.859 

Aktiver 163.824.459 121.941 
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Balance pr. 31.12.2011 

Egenkapital i øvrigt 

Egenkapital 

Gæld til pengeinstitutter 

Skyldig løn 

Feriepengeforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 

Anden kortfristet gæld 

Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 

Andre forpligtelser 

Note 

11 

12 

13 

21 

2011 2010 
kr. t.kr. 

71.770.869 51.179 

71.770.869 51.179 

0 5.075 

2.843.570 3.135 

21.633.103 19.892 

16.903.153 5.741 

1.577.034 3.105 

794.422 1.633 

48.302.308 32.181 

92.0S3.590 70.762 

92.053.590 70.762 

163.824.4S9 121.941 
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Pengestrømsopgørelse for 2011 

Årets resultat 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 

Vederlagsfri overdragelse af depositum fra byggestyrelsen 

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 

Ændring i driftskapital: 

Ændringer i tilgodehavender 

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

Køb af materielle anlægsaktiver 

Salg af materielle anlægsaktiver 

Ændring i finansielle anlægsaktiver 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

Ændring i realkreditgæld 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

Ændringer i likviditet 

Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver pr. 01.01.2011 

Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver pr. 31.12.2011 

Værdipapirer 

Likvide beholdninger 

Note 
2011 
kr. 

20.550.751 

2.365.387 

41.400 

22.9S7.538 

1.574.232 

21.292.159 

22.866.391 

(32.070.074) 

0 

12.839 

(32.057.235) 

0 

0 

13.766.694 

75.419.194 

89.185.888 

31.300.947 

57.884.941 

89.185.888 

2010 
t.kr. 

22 

41.615 

1.866 

0 

43.481 

(3.529) 

26.084 

22.555 

(35.528) 

0 

(252) 

(35.780) 

(12.000) 

(12.000) 

18.256 

57.163 

75.419 

29.108 

46.311 

75.419 
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Noter 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 

Fællesudgiftstilskud 

Bygningstaxameter 

Øvrige driftsindtægter 

Særlige tilskud 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelse 

Anden ekstern rekvirentbetaling 

Andre indtægter 

3. Undervisningens gennemførelse 
Løn og lønafhængige omkostninger 

Afskrivning 

Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse 

4. Markedsføring 

Løn og lønafhængige omkostninger 

Afskrivning 

Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring 

5. Ledelse og administration 
Løn og lønafhængige omkostninger 

Afskrivning 

Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration 

23 

2011 2010 
kr. t.kr. 

154.705.577 

36.100.162 

24.273.454 

(19.774.915) 

3.567.179 

198.871.457 

16.176.130 

12.609.612 

190.149 

28.975.891 

138.465.149 

810.245 

19.198.959 

158.474.353 

0 

0 

2.119.597 

181.718 

36.654 

15.586 

(11.517) 

(9.049) 

213.392 

15.180 

7.614 

179 

22.973 

132.728 

798 

20.960 

154.486 

0 

0 

1.614 

2.119.597 1.614 

12.504.473 

316.239 

7.329.499 

20.150.211 

12.050 

254 

6.869 

19.173 
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Noter 

2011 2010 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 3.723.115 3.503 
Afskrivning 1.238.902 814 
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift 15.917.818 10.195 

20.879.835 14.512 

7. Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 4.721.189 1.117 
Afskrivning 0 0 
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 3.302.982 3.610 

8.024.171 4.727 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle omkostninger 2.132.142 926 
Kursgevinster værdipapirer 137.042 0 
Urealiseret ku.rsreguleringer 503.156 0 

2.772.340 926 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 420.770 786 
Kurstab på værdipapirer 0 378 

420.770 1.164 
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Noter 

10. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2011 

Tilgang 

Afgang 

Kostpris 31.12.2011 

Af- og nedskrivninger 01.01.2011 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel ved afgang 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 

Der findes ingen offentlig ejendomsvurderinger, 

da bygningerne endnu ikke er endelig udmatrikuleret. 

11. Egenkapital i øvrigt 
Saldo 01.01.2011 

Årets resultat 

Årets øvrige bevægelser, vederlagsfrie gaver 

Egenkapital i øvrigt 31.12.2011 

12. Pantsætninger 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendom. 

Regnskabsmæssig værdi af pantsat ejendom 

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12.2011 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

35.137.347 

29.607.428 

0 

64.744.775 

(634.764) 

(1.012.610) 

0 

(1.647.374) 

63.097.401 

2011 
kr. 

51.178.718 

20.550.751 

41.400 

71.770.869 

63.097.401 

0 

25 

Udstyr 
og inventar 

kr. 

8.591.296 

858.683 

0 

9.449.979 

(6.547.341) 

(1.352.777) 

0 

(7.900.118) 

1.549.861 

2010 
t.kr. 

9.563 

41.616 

0 

51.179 

34.503 

0 
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Noter 

13. Andre forpligtelser 
Kontraktlige forpligtelser 

Skolen indgår i et administrativ indkøbsfællesskab. 

Udtræden af samarbejdet kan ske med 6 måneders varsel. 

Skolen indgår i et administrativ it-fællesskab. 

Udtræden af samarbejdet kan ske med 6 måneders varsel. 

Finansielle forpligtelser 

Ingen 

Lejeforpligtelser 

Himmerlandsgade 101, 9600 Aars, udløber 30/6 2012 

Industrivej 2, 9440 Aabybro, opsiges med 6 måneders varsel 

Skolegade 12, 9690 Fjerritslev 

Nørregade 38, 9850 Hirtshals, opsiges med 6 måneders varsel 

Tempovej 1, 9560 Hadsund, opsiges med et års varsel 

Kjellerupsgade 12, 9000 Aalborg 

Strømgade 8, 9800 Hjørring, opsiges med 6 måneders varsel 

Prinsensgade 15, 2, 9000 Aalborg 

Teknologiparken 1, 9440 Aabybro 

Islands Alle 20, 9700 Brønderslev, udløber 1/7 2013 

Nytorv 7, 9000 Aalborg, udløber 1/7 2012 

Markedsvej 19, 9600 Aars, udløber 30/9 2012 

Jyllandsgade 62, 9600 Aars, opsiges til oktober 2012, nybyggeri 

Strømgade 6, 9800 Hjørring, opsiges med 6 måneders varsel efter 30/6 2012 

Vesterbro 14, 4. og 5. sal, 9000 Aalborg, opsiges til oktober 2014, nybyggeri 

Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg, opsiges med 6 måneders varsel 

Rolighedsvej 1, 9990 Skagen, udløber 30/6 2012 

Leasingforpligtelser 

Ingen 

Kautionsforpligtelser 

Ingen 

Eventualforpligtelser 

Ingen 

26 

2011 2010 
kr. t.kr. 

55.503 117 

272.677 267 

0 211 

50.502 127 

501.692 490 

0 140 

149.480 199 

0 864 

0 308 

691.028 1.612 

269.854 769 

95.331 206 

131.819 0 

223.140 0 

8.570.779 0 

61.725 0 

121.300 0 

11.194.830 5.310 
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Særlige specifikationer 

2011 2010 
kr. t.kr. 

1. Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 142.932.741 134.820 

Pensionsbidrag 14.982.846 13.314 

Andre sociale omkostninger 1.498.339 1.264 

159.413.926 149.398 

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 328,8 291,2 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 3,7% 3,2% 

2. Honorar til revisor 
Honorar for revision 168.300 165 

Andre ydelser 0 0 

168.300 165 

2011 2010 2009 2008 Total 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

3. Indtægtsdækket virksomhed - IDV 
Indtægter 0 0 0 5.418 5.418 

Direkte og indirekte lønomkostninger 0 0 0 (1.717) (1.717) 

Andre direkte og indirekte omkostninger 0 0 0 (1.133) (1.133) 

Resultat 0 0 0 2.568 2.568 

Akkumuleret resultat 
( egenkapital) 2.568 2.568 2.568 2.568 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ
ring 

28 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for VUC 

Nordjylland. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. samt bekendtgørelse 
nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til§ 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed: 

• At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 

herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 

• At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

• At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og 

ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 

Aalborg, den 28. marts 2012 

Daglig ledelse 

s~~ 
Forstander 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 28. marts 2012. 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 

Palle Rasmuss 

al~ 
~~andez 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen for VUC Nordjylland 
Påtegning på årsregnskabet 

29 

Vi har revideret årsregnskabet for VUC Nordjylland for perioden 1. januar til 31. december 2011, der omfatter 

anvendt regnskabsprak.sis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. 

Årsregnskabet udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Øko

nomisk Administrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i 

overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk 

Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel

ser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabsprak.sis og udøvelse af regnskabsmæssi

ge skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor

lovgivning, god offentlig revisionsskik samt Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 1292 af 

12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er 

rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er pas

sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne 

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak.sis er passende, og 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregn

skabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu

sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011 i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Fi

nansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 

forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er 

i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan

lig praksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 

tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 

ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Aalborg, den 28. marts 2012 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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