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Præsentation af institutionen 

Mission 

VUC&hfNordjylland 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&hf 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&hfNordjylland vil fortsat være den førende aktør, når det gælder almen kompetencegivende vok

senuddannelse i den nordjyske region 

• VUC&hfNordjylland vil være førende, når det gælder tilrettelæggelse af undervisning, der kan tilgode

se den enkeltes behov og forudsætninger 

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

og gensidig respekt 

• VUC&hfNordjylland vil være det vigtigste arbejdsmarkedspolitiske redskab i den almene opkvalifice

ring af arbejdsstyrken og et solidt fundament for fortsat uddannelse 

• VUC&hfNordjylland vil være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker kompetenceudvik

ling, medansvar og et godt arbejdsmiljø. 

Opgaver 
VUC&hf Nordjylland udbyder kompetencegivende A VU i form af enkeltfagsundervisning afsluttende på ba

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

for at tage Ahnen forberedelseseksamen, som er en samlet eksamen, der omfatter beståede prøver i fem define

rede 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 10 overenskomstparter. 
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Præsentation af institutionen 

På hf er hovedaktiviteten enkeltfagstilrettelæggelse dækkende niveauerne C, B og A. Herudover tilbyder insti

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

Gymnasiale suppleringskurser (OS) 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&hfNordjylland Danskuddannelserne for voksne udlændinge her

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

kursisterne hermed opnår gode muligheder for at fa et indblik i sammenhængen i den danske alment kompe

tencegivende voksenuddannelse. 
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Årets faglige resultater 

I 2012 udgjorde det samlede antal årskursister 2.191. Aktivitetsniveauet svarer til det budgetterede, men det er 

tydeligt, at konsekvenserne af genopretnin~planen fra 2011 nu har fået fuld virkning. A VU er fortsat med at 

falde med et procentuelt fald på 25 %. På den anden side er det positivt, at aktiverin~kursister, som i 2011 var 

faldet til ca. det halve i forhold til året før, nu igen er på niveau med aktiviteten i 2010, og FVU og OBU ople

ver fortsat en svag stigning for VUC&hf Nordjyllands vedkommende og en betydelig stigning for driftsover

enskomstparternes vedkommende. Det 2-årige hf fortsætter fremgangen med en stigning på 17 %, hvorimod hf 

enkeltfag er gået en smule tilbage. Endelig har der været en betydelig aktivitetsfremgang inden for Danskud

dannelserne for voksne udlændinge på 35 %. 

Årskurslstti 2008 2009 2010 . 2011 2012 
Akth.ttet VUC %-del Ov.pa VUC %-del Ov.pa VUC %-del Ov.pa VUC %-del Ov.pa VUC %-del Ov.pa 
GS 7,51 0,45 12,00 0,56 17,74 0,69 15,00 0,64 21,00 0,96 
Hf2 85,77 5,16 103,00 4,77 126,09 4,94 167,00 7,12 196, 15 8,95 
Hf.e 770,14 46,34 865,00 40,07 1020,62 39,95 1046,30 44,62 1012,86 46,22 
aw 701,58 42,22 1046,00 48,45 1161,64 45,47 922,70 39,35 692,43 31,60 
MJ 54,29 3,27 38,82 52,00 2,41 59,00 35,14 1,38 78,64 42,00 1,79 102,00 48,52 2,21 123,07 
OBU 7,21 0,43 6,47 19,00 0,88 18,00 38,80 1,52 28,66 42,00 1,79 26,00 44,76 2,04 45,85 
DU, m.m. 31,50 1,90 58,00 2,69 72,30 2,83 66,00 2,81 89,32 4,08 
Åbent VUC 3,87 0,23 3,87 0, 18 2,44 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aktilering 80,09 3,13 44,00 1,88 86,15 3,93 
Total 1661,87 100,00 45,29 2158,87 100,00 77,00 2554,86 100,00 107,30 2345,00 100,00 128,00 2191,18 100,00 168,92 

En sammenligning mellem prøve- og eksamensresultater på hf i forhold til 2011 viser, at gennemsnittet for 

2012 er steget fra 6,2 i 2011 til 7,0 på 2-årigt hf og fra 6,5 til 6,8 på hf enkeltfag. 

I løbet af2012 har VUC&hfNordjylland sat et betydeligt større strategisk fokus på fastholdelsesindsatsen ved 

en ændret praksis over for store dele af kursisterne. Hvor det af forskellige grunde ikke har kunnet lade sig 

gøre med en decideret ny praksis, har vi prioriteret italesættelsen af indsatsen meget højt. Resultatet er da o~å 

markant, som det fremgår af nedenstående tal: 

Tabel 1: Tabellen viser alle udmeldelser i perioden fra aug. til dec. 2011 og 2012. Det er en bruttoopgø

relse over udmeldingerne i VUC&hf Nordjylland. Der betyder for eksempel, at en kursist, der skifter hold eller 

uddannelse, vil fremgå som udmeldt. 

Tabel 2: For at efterprøve om VUC&hf Nordjyllands øgede fokus på vejledning og støtte til kursisterne 

har effekt, har vi udarbejdet en netto frafaldsopgørelse. Her er udmeldelsesårsageme "aldrig mødt, internt 

hold- og modulskifte, flyttet til andet hold, overført til anden uddannelsesinstitution, udmeldt før start" ikke 

medtaget. 

Tabel 3 viser den markante reducering af nettofrafaldet på VUC&hfNordjylland. Der er sket en forbed

ring på 15 - 20 pct. fra 2011 til 2012. 
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Tabel 1 

2011 
2012 

Måleperiode august ti I december 2011 og 2012 

Tabel2 

2011 
2012 

Forskel 

Tabel 3 

AVU 
DU 
DUX 

FVU 
IGym 

OBU 

VUC&hf NordJvlland 
Pmcent forbedring fra 2011 ttl 2012 

5 

Frafald i % fordelt pi uddannelsesretnin ter 2011 og 2012. 
AVU DU DUX FVU Gym 0BU Total 

36,2% 49,5% 33,8% 9,1% 28,6% 24,4% 27,UYa 
33,3% 48,7% 14,3% 7,1% 26,4% 22,1% 23,7% 
2,9% 0,8% 19,5% 1,9% 2,2% 2,3% 3,3% 

AVU DU DUX FVU Gvm OBU Hovedtoti 
30,0% 17,1% 11,3% 7,f/Yo 23,7% 23,5% 21,396 
23,8" 15,5% 10,0% 5,2% 20,1% 18,4% 16,6% 
6,3% 1,6% 1,3% 2,4% 3,6% 5,1% 4,7% 

2011 2012 
100 79,2 

100,0 90,6 
100 88,3 
100 68,2 
100 84,7 
100 78,2 

2011 2012 
13 15 

15,4,t; 

Gennemførelsesprocenten for 2-årigt hf viser samme tendens, idet de afsluttende klasser i 2012 havde en gen

nemførelsesprocent på 68,2 % sammenlignet med 60.4 % året før. 

Holdevalueringen, som foregår på det enkelte hold to gange årligt, er gennemført, og resultatet er, at denne 

sikrer en egentlig pædagogisk ledelse i tæt dialog med den enkelte underviser og kursistens forskellige behov. 

Evalueringen anvendes ofte til den årlige medarbejdersamtale og sikrer en fast dialog mellem leder og undervi

ser om undervisningsrniljøet på det enkelte hold. I nogle af delinger er antallet af kursistklager faldet markant 

siden indførslen af evalueringssystemet. Der er gennemført forsøg med undervisningsevaluering via LUDUS 

web. Kursistrådene er inddraget i arbejdet om studiemiljøet og en evaluering af dette en gang årligt. I fjernun

dervisningen er der sket en systematisk kvalitetssikring såvel i forhold til kursister, oprettelse af hold som til 
underviserne. 

I løbet af 2012 har der været arbejdet på at etablere en håndterbar evalueringspraksis, der kan sikre de fortlø

bende systematiske informationsindsamlinger, der skal ligge til grund for skolens kvalitetssikring. 

Hvad angår internt service-- og kvalitetseftersyn på A VU er introducerende undervisning tilpasset i forhold til 

ministerielt ''hyrdebrev" udmeldt til VUC'erne i januar 2012, så bekendtgørelsens mål og intentioner efterleves 
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Årets faglige resultater 

fuldtud. Det løbende optag, som tilbydes i alle afdelinger, er evalueret, og der er udarbejdet procedurer, som 

sikrer, at alt sker i henhold til gældende regler og aftaler. 

Almen Forberedelseseksamen tilbydes også i alle afdelinger. Aktiviteten er stadig lav og ulige fordelt med i alt 

15 udstedte beviser i skoleåret 2011-12, hvilket dog er en stigning i forhold til året før på 15 %. Almen Forbe

redelseseksamen er imidlertid godt på vej til at blive et centralt VUC-tilbud. I skoleåret 2012-13 er der i Aal

borg afdelingen etableret en ny organisering af AF-klassen, således at der er sikret et to-lærersystem om en 

klasse af dobbelt størrelse, og der er implementeret lektietid i klassens skema. Der startede 48 kursister, og 17. 

december var der 36 på holdet. Dette giver 85 % fastholdelse og dermed en forventning om flere til AF

eksamen ved skoleårets slutning end foregående år. 

Som en vigtig del af indsatsen for at tiltrække endnu flere unge til en ungdomsuddannelse under 95 % målsæt

ningen, søgte VUc&hf Nordjylland i efteråret om etablering af et 2-årigt hf i Hadsund og Aabybro. Begrun

delsen for at søge var mere specifikt, at undersøgelser entydigt peger på et behov for et uddannelsestilbud mere 

lokalt end i dag, som giver mulighed for, at målgruppen af unge voksne, der har været ude af folkeskolen i en 

periode, men som ikke har gennemført hverken en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, f'ar muligheden 

for et uddannelsestilbud. Ud over denne betydning af større geografisk nærhed vil målgruppen, som erfarings

mæssigt ikke umiddelbart er 100 % uddannelsesparat, få et uddannelsestilbud, der giver mulighed for den støt

te, som den unge voksne har brug for i form afVUC's øvrige støttetilbud. Region Nordjylland gav i efteråret et 

positivt høringssvar på begge ansøgninger, og nu afventer vi den endelige afgørelse fra Ministeriet for Børn og 

Undervisning. 

I foråret 2012 lagde ledelsen en strategi for at forstærke de lokale netværk med især jobcentre og UU. I nogle 

afdelinger var netværkene veletablerede, hvorimod de i andre afdelinger manglede de afgørende og effektive 

kontakter. Efter løbende evaluering af indsatsen i efteråret blev der afholdt et møde med Beskæftigelsesregio

nen for at drøfte strategi og muligheder med dem. Mødet resulterede bl.a. i, at vi deltager i et af de første mø

der i 2013, som Beskæftigelsesregionen har med alle jobcenterchefer, og på den baggrund får nedsat en ar

bejdsgruppe til at diskutere mulighederne for en styrelse af indsatsen for veje til uddannelse. 

Samtidig har alle fem afdelinger arbejdet målbevidst på i deres lokale område og netværk at finde de bedste 

veje for den wige til uddannelse. 

I forhold til arbejdet med den ikke uddannelsesparate ungegruppe er der i Hjørring brugt meget af den erfaring, 

som blev opbygget i forbindelse med samme arbejde med gruppen af voksne ufaglærte, som efter en stor vej

ledningsindsats tog imod uddannelse: at der etableres særlige hold for en bestemt målgruppe. I forhold til den 

ikke-parate ungegruppe er udarbejdet et projekt - Ungeprojekter - hvor såvel faglærer som vejleder arbejder 

meget tæt sammen med jobcenter og UU i både Hjørring og i Brønderslev, og der sker en fælles visitering til 

uddannelse samtidig med, at opfølgningen er tæt. 
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I Frederikshavn er der etableret et fast formaliseret samarbede med UU samt fast samarbejde med kommunens 

ungeafdeling. VUC er partner i "Unge i Vækst", der foretrækker VUC som tilholdssted. VUC samarbejder 

med kommunens 10. klassecenter om OBU under et Ny Nordisk skole projekt. 

Himmerland har stærke kontakter til og tæt løbende dialog med ungeenheder på jobcentre. Der er lavet KL 

projekt med Mariagerfjord Kommune og alle uddannelsesinstitutioner. Afdelingen deltager i netværk i alle 

kommuner, fx i Dialogforum i Vesthimmerlands Kommune sammen medjobcentre og UU, i samarbejde om 

studieintroducerende forløb både med jobcentrene i Vesthimmerland og Rebild samt med UU, AMU og Er

hvervsskolerne i Aars i mindre projekter på tværs af institutionerne i kommunen (f.eks. "Kvalificering til nye 
job''). 

I samarbejde med 3F har Jammerbugt lavet tilbud til særlig uddannelsesordning for personer med mistet dag

pengeret, og afdelingen indgår i samarbejde med private aktører om FVU-undervisning. Der er lavet aftale 

med jobcentret om testning. 

Aalborg har i løbet af 2012 fået etableret et stærkere netværk med jobcenter og UU. Herudover har afdelingen 

målrettet arbejdet med at tilbyde kursusforløb, som på anderledes og nye måder hjælper især de unge kursister 
til at komme i gang med en uddannelse: 

Der er oprettet en Ungelinje (basis/G og FED) på A VU med mentorer 

Aspirant-kursus udbydes i samarbejde med Adgangskursus AAU 

HF MusT udbydes i samarbejde med det Hemlige og den Rytmiske i Nordkraft. 

VUC&hfNordjylland har i det forløbne år deltaget i et styrket VEU-samarbejde, som bl.a. har udmøntet sig i 

socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job", hvor 240 langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere får tilbudt 

almen og erhvervsrettet opkvalificering. Og i samarbejde med jobcentrene er der endvidere planlagt uddannel
sesforløb for udfaldstruede. 

Vi deltager endvidere i et TUP-projekt i hver af de to VEU-centre, hvor formålet er at styrke og kvalificere 

hhv. førfasen og selve processen i forbindelse med realkompetencevurdering. 

Regionalt Læsecenter er under fortsat udvikling, efter at vi satte det i drift fra skoleårets start. Afgørende dele 

af centrets virksomhed er på plads: rådgivning og netværk for egne og overenskomstparternes FVU og OBU 

lærere, kontakt til og samarbejde med centrale aktører på landsplan - blandt andet var centret involveret i suc

cesfuld afholdelse af landsdækkende årlig OBU konference i september - beredskab for udbud og afvikling af 

kurser i fx nye programmer til afhjælpning af læse-staveproblemer, indhentning og opbygning af viden om 

digitale hjælpemidler samt kompetencecenter ved fx projektafvikling. Der sker fortsat en udbygning af de net

værk og relationer, som er relevante i forhold til læsecentrets funktion og eksterne kendskab til uddannelserne, 

således er der opbygget et vigtigt netværk til de gymnasiale uddannelser. En del af udviklingen sker også ved, 

at nogle af de medarbejdere fra Taleinstituttet, som er blevet virksomhedsoverdraget pr. 01.01.2013, bliver 
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inkluderet/tænkt med i læsecenterets aktiviteter, således at deres viden og erfaringer derfra kan bidrage yderli

gere til at skabe et stærkt og markant Regionalt Læsecenter. Første fase af dette videns- og kompetencecenter 

er dermed næsten fuldført, og der vil foreligge en færdig formåls- og indholdsbeskrivelse i det tidlige forår, 

hvorefter centeret vil være i fuld drift. 

Koordineret med arbejdet med at etablere Regionalt Læsecenter er foregået den videre etablering af et lokalt 

læsecenter i hver afdeling. Progressionen er forskellig fra af deling til afdeling, men der er et læsecenter hvert 

sted. Himmerland har gennem flere år i realiteten opereret med et regionalt læsecenter, så her er der i 2013 sket 

en driftsoptimering specielt med udgangspunkt i afdelingens store aktivitet på FVU/OBU området. I Aalborg 

har der været justeringer i forhold til bemanding af det lokale læsecenter med henblik på at optimere læsecen

trets funktion. 

De to projekter "Kontinuerlig kompetenceudvikling" og ''Ny målgruppe - ny pædagogik" havde en noget tur

bulent start i 2012, men processen er kommet tilfredsstillende på skinner, så der ved slutningen af skoleåret vil 

være et tilstrækkeligt evalueringsgrundlag for begge projekter. Der er stor aktivitet, der er etableret lærings

cirkler og team i samtlige afdelinger, og meget tyder på, at vi gennem begge projekter med hver sin tilgang får 

øget dels lærernes bevidsthed om pædagogiske strukturer i undervisningsrummet og deres kompetenceudvik

lingsmuligheder, og dels de administrative medarbejderes kompetenceudviklingsmuligheder. Der er til brug for 

evalueringen udarbejdet evalueringsskabeloner i tæt samarbejde med NCK (DPU Aarhus Universitet) for læ

ringscirkler og teams. 

Herudover er der i afdelingerne arbejdet med forskellige relaterede forsøg og tiltag. Den eksisterende psyko

logordning for kursisterne er ændret på baggrund af praksis, så vi bruger færre ressourcer på psykologordning 

men til gengæld flere ressourcer på en fastholdelses-/socialrådgiverordning. I Aalborg er der indgået et forplig

tende samarbejde med socialcenter Ung i Aalborg kommune, hvor der i efteråret har været åben rådgivning på 

VUC, bemandet af personale fra Aalborg kommunes socialcenter. Aalborg har igangsat forsøg med vejled

ningsorganisering i teams, lærer-mentorordning på A VU er videreudviklet, og der er afholdt et møde med 

mentorerne forud for skoleårets start for at sikre fælles forståelse af hensigten og opgaven som mentor. 

I Jammerbugt sker der en systematisk videreudvikling af fjernundervisningen bl.a. med en betydeligt styrket 

administration af organiseringen og driften af fjernundervisningen samt tæt inddragelse af kursistevalueringer. 

Vi har med skoleårets start igangsat forsøg med lektieinkluderende hold både på A VU og HF i Himmerland og 

Aalborg, ligesom der er ved at være konkrete og positive erfaringer med omlagt skriftlighed på hf. 

Derudover er vi bl.a. involveret i de regionale udviklingsprojekter "Kønnet undervisningsdifferentiering", "En

treprenørskab på skoleskemaet", "Anvendelsesorientering", ''Ny skriftlighed", "Projekt Unge med matematik

vanskeligheder - Dyskalkuli" og "Udvikling, afprøvning og forankring af fleksible former for understøttende 

undervisning i dansk, matematik samt i studiekompetencer på ungdomsuddannelsesområdet". 
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Årets resultat er et overskud på 19,1 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end det forventede budgetterede re
sultat på 8,6 mio. kr. 

Det forbedrede resultat skyldes flere faktorer, hvor den væsentligste er en større aktivitet og dermed større 

samlet indtægt end forventet. Aktiviteten er især steget i det sidste halvår, og en del af aktivitets- og indtægts

fremgangen skyldes et mindre frafald. Det er særdeles positivt, at det er lykkedes at nedbringe frafaldet i den 

grad, det er tilfældet, og det bliver væsentligt at styrke denne fastholdelsesindsats og -effekt fremover. 

Andre faktorer er for det første, at der har været større indtægter i forbindelse med projektaktiviteter og uddan

nelsesaktivering. For det andet har vores gode likvide situation betydet væsentlige renteindtægter, og for det 
tredje har der også været mindre driftsomkostninger. 

Med det forbedrede resultat er VUC&hf Nordjylland kommet markant tættere på opfyldelsen af bestyrelsens 

tredje særlige målsætning om at opbygge en nødvendig økonomisk sikkerhed, så vi kan fastholde kvaliteten, 

hvis aktiviteten falder, eller rammevilkårene ændres. 

Byggeriet i Aars stod færdigt til tiden og med overholdelse af budgettet, og indflytningen skete over efterårsfe

rien. I Aalborg var der efter indgåelse af overdragelsesaftale 1. spadestik arrangement den 9. oktober, vi er 

meget tæt inde i byggeprocessen med bl.a. deltagelse i bygherremøder hver anden uge, tæt koordinering med 

vores bygherrerådgiver om detailprojekteringen, løbende medarbejderinddragelse ikke mindst i form af ar

bejdsgrupper i forbindelse med begyndende indretning af byggeriet, kontakt til og møder med SOSU samt 

månedlige møder i regi af grundejerforeningen. Afdelingsledelsen er begyndt på at sammentænke de to nuvæ

rende lokaliteter til en (skemastruktur, vejledning, mv.). Budgettet har været overholdt i den hidtidige proces. 

Naturfagslokalet blev etableret til tiden i Frederikshavn og inden for det vedtagne budget, og afdelingen har 

herudover prioriteret indkøb til det naturvidenskabelige fagområde for at give fagene et boost. 

Plan for og organisering af drift og vedligeholdelse af bygninger og lokaler er udarbejdet, og opgaven i 2013 

bliver nu at implementere budget- og vedligeholdelsesplan for den enkelte afdeling og bygning, således at 

vedligeholdelsesplanen kan realiseres løbende fremover. 
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Årets økonomiske resultater 

Institutionens hoved- og nøgletal 
2012 2011 2010 2009 2008 

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgørelse 

Omsætning 231,6 227,8 236,4 192,5 124,3 

Omkostninger (215,3) (209,6) (194,5) (156,9) (128,6) 

Resultat før :finansielle poster 16,3 18,2 41,9 35,6 (4,3) 

Finansielle poster 2,8 2,4 (0,2) 0,0 0,5 

Årets resultat 19,1 20,6 41,7 35,6 (3,8) 

Balance 

Anlægsaktiver 135,0 66,8 37,1 3,2 2,2 

Omsætningsaktiver 78,9 98,6 84,7 62,4 36,5 

Balancesum 213,9 165,4 121,8 65,6 38,7 

Egenkapital ultimo 85,3 71,8 51,2 9,6 (26,0) 

Langfristede gældsforpligtelser 33,4 0,0 0,0 12,0 16,0 

Kortfristede gældsforpligtelser 95,2 93,6 70,6 44,0 48,7 

Pengestrømsopgørelse 

Driftsaktivitet 13,0 45,8 66,0 30,5 6,8 

Investeringsaktivitet (70,3) (32,1) (35,8) (2,8) (0,8) 

Finansieringsaktivitet 34,5 0,0 (12,0) (4,0) 16,0 

Pengetrøm, netto (22,8) 13,8 18,3 23,7 22,0 

Regnskabsmæssige nøgletal 

Overskudsgrad 

(=Årets resultat/Omsætning i alt x 100) 8,2 9,0 17,6 18,5 {3,1) 

Likviditetsgrad 

(=Omsætningsaktiver/Kortfristede 
gældsforpligtelser i alt x 100) 82,9 105,3 120,0 141,8 74,9 

Soliditetsgrad 
(=Egenkapital ultimo/Samlede aktiver x 100) 39,9 43,4 42,0 14,6 (67,2) 

Finansieringsgrad 
(=Langfristet gældsforpligtelser/Materielle 
anlægsaktiver x I 00) 24,7 0,0 0,0 375,0 727,3 
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2012 2011 2010 2009 2008 
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Årselever 

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

HF 2-årigt 196.2 167,1 126,1 103,0 85,8 
HF enkeltfag 1.012,9 1.046,3 1.020,6 865,0 770,1 
AVU 692,4 922,7 1.161,6 1.046,0 701,6 
FVU 48,S 42,0 35,1 52,0 54,3 
OBU 44,8 42,0 38,8 19,0 7,2 
GSK 21,0 14,6 17,7 12,0 7,5 
DU (Sprogskole) 89,3 66,0 72,3 58,0 31,5 
Åben VUC, Hadsund 0,0 0,0 2,4 3,9 3,9 
Aktiverede 86,1 44,5 80.1 

Årselever i alt 2.19122 2.345,2 2.55427 2.158,9 1.602,0 

Indeks antal årselever i alt 136.8 146,4 159,5 134,8 100,0 

Årselever gennemført for andre 

Årselever udlagt til andre 168,9 128,0 105,3 77,0 45,3 

Årsværk 

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

Undervisningens gennemførselse 266,3 261,5 236,5 197,7 176,6 
Øvrige aktiviteter inkl. ansatte på sociale 
klausuler 67,5 67,3 54,7 49,4 64,0 

Antal irsværker i alt 333,8 328,8 291,2 247,1 24026 
Indeks antal årsværker 138,7 136,7 121,0 102,7 100,0 

Ånelever/Anværk - uddannelser 

Årselever uddannelser i alt inkl. gennemført for 
andre årsværk uddannelser 8,2 9,0 10,8 10,9 9,1 

Indeks antal årselever pr. årsværk - uddannelser 90,1 98,9 118,7 119,8 100,0 

Årselever/ånværk i alt 

Arselever i alt inkl. gennemført for andre 
årsværk i alt 6,6 7,1 8,8 8,7 6,7 

Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 98,5 106,0 131,3 129,9 100,0 
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Forventninger til det kommende år 

Forventningerne til 2013 er et overskud på 3,3 mio. kr. Udgangspunktet for budgettet er dels budget 2012 samt 

det estimerede regnskabsresultat for 2012, dels de nødvendige budgetmæssige tilpasninger som følge af den 

forrige regerings Genopretningsplan og forslag til :finanslov for 2013, herunder at reduktionerne i taxameter

satserne stiger gradvist hen over de næste fire år, hvilket er indarbejdet i budgettet. 

Genopretningsplanens fastholdte effekt og forslaget til finanslov 2013 betyder en stadig fastholdelse af de for

ringede muligheder for at følge undervisning på VUC. Det betyder, at den nedgang, vi har oplevet over de 

seneste par år, må forventes at have vedvarende karakter. Vi forventer i forlængelse heraf, at aktivitetsniveauet 

vil ligge tæt op ad niveauet i 2012, da alle effekter af Genopretningsplanen nu er slået totalt igennem. 

VUC&hfNordjylland vil prioritere følgende tre overordnede mål for 2013: 

1. Vi konkretiserer den af institutionens målsætninger og visioner, som siger, at vi vil være det vigtigste 

arbejdsmarkedspolitiske redskab i den almene opkvalificering af arbejdsstyrken, ved 

- at have særlig opmærksomhed på relevante tilbud og information til kortuddannede 

- at videreudvikle VUC's fleksible tilrettelæggelser, så den enkelte kortuddannede kan starte uddannel-

sesforløb med få ugers varsel 

- at arbejde på en endnu større bredde og geografisk tilgængelighed i udbud til kortuddannede 

- at etablere et effektivt samarbejde i alle fem afdelinger med jobcentre, UU og a-kasser med henblik på 

at sikre en så smidig adgang og overgang til uddannelse som muligt 

- at indgå endnu mere aktivt og strategisk i VEU samarbejdet med henblik på dels at styrke FVU i sam

arbejdet og dels at skabe forståelse og mulighed for større samspil mellem erhvervsuddannelserne og 

A VU i de erhvervsfaglige uddannelser. 

2. Vi fortsætter vores målrettede indsats og markerer yderligere vores rolle som en vigtig strategisk aktør 

på det uddannelsespolitiske område i Nordjylland ved 

- at holde fokus på, at VUC&hf Nordjylland er tydelig for både de unge omfattet af ungestrategierne og 

de instanser, der arbejder i henhold til strategien (UU'erne, ungdomsskolerne, 10. klassecentrene, job

center m.fl.) 

- at vi har uddannelsestilbud og -profiler, der tilsammen giver de unge mulighed for at gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Disse unge har typisk ingen gennemført uddannelse med sig men ofte kun påbe

gyndte og afbrudte forløb, og en betydelig del af dem har derudover forskellige sociale problemstillin

ger, der gør, at gennemførsel af en ungdomsuddannelse stiller ekstra store krav til uddannelsesstedets 

egen organisering og støtte af kursistens forløb og dets evne til at samarbejde med de øvrige relevante 

aktører, særligt i kommunalt regi (socialcentre, ungdomscentre, misbrugscentre, psykiatrien). 

3. Vi når bestyrelsens tredje særlige målsætning om at opbygge en nødvendig økonomisk sikkerhed, så vi 

kan fastholde kvaliteten, hvis aktiviteten falder, eller rammevilkårene ændres, ved 
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Forventninger til det kommende år 

- at ledelsen og bestyrelsen laver en analyse med relevante fremtidsscenarier for aktivitet og økonomi 

for årene 2013-2017 med henblik på at fastlægge plan for skabelse af den nødvendige økonomiske sik

kerhed 

- at vi har fokus på ressource- og omkostningsmæssig økonomisk styring og på øgede indtjeningsmulig

heder. 

På baggrund af de meget positive erfaringer i 2012 vil vi arbejde endnu mere systematisk og synligt med den 

organisering og det centrale indhold af fastholdelsesindsatsen, som vi igangsatte i dele af VUC&hf Nordjyl

land med starten af skoleåret 2012-13. På baggrund af en grundig evaluering og justering af de hidtidige erfa

ringer fastlægger vi op til det nye skoleår en fælles ramme for indsatsen, og den enkelte afdeling vil herefter 

udarbejde og beskrive en afdelingsprocedure, som er tilpasset de lokale forhold. I efteråret vil vi sørge for at 

følge implementeringen tæt 

Hvis ansøgningerne om etablering af 2-årigt hf i Hadsund og Aabybro bliver bevilget, hvilket vil være med 

virkning fra og med skoleåret 2014-15, vil vi meget hurtigt gå i gang med forberedelserne, så der senest med 

udgangen af 2013 foreligger en færdig plan for markedsføring. oprettelse og integration af de to nye hf-tilbud. 

De to projekter "Kontinuerlig kompetenceudvikling" og ''Ny målgruppe - ny pædagogik", som begge slutter 

med udgangen af skoleåret 2012-13, vil vi i særlig grad have fokus på. Vi vil sikre, at vi ved afslutningen af 

projekterne kan have tilstrækkelige både kvalitative og kvantitative erfaringer og viden til ai evaluere og vur

dere potentielle efterfølgende effekter for VUC&hfNordjylland. Umiddelbart efter evalueringen begynder vi 

på iværksættelsen af eventuelle afledte tiltag. 

Institutionen vil både i MIO og i AMIO løbende følge op på resultaterne af trivselsundersøgelsen, som blev 

afholdt i december 2011. Ligeledes vil vi i samme periode analysere, drøfte og gennemføre implementeringen 

af resultaterne af den kursisttilfredshedsundersøgelse, som blev lavet i slutningen af 2012. Det er aftalt med 

VUC&hfNordjyllands kursistråds formænd og næstformænd, at dette arbejde sker i tæt samarbejde med dem. 

Området omhandlende læse-staveproblemer - og på det seneste også matematikvanskeligheder - har i de sene

re år fået større og større opmærksomhed og oplevet stærkt stigende aktivitet. Der er fortsat meget stort behov 

for at hjælpe borgere med læse-stave-matematikvanskeligheder, derfor vil vi 

gennem videreuddannelse sikre, at VUC&hfNordjylland har tilstrækkelig lærerkapacitet på områderne 

ordblindeundervisning. FVU dansk og matematik samt læsevejledning på hf 

sørge for, at vi kompetenceudvikler vores ordblindelærere, FVU lærere og læsevejledere, så de er ajour

førte med brugen af centrale IT-hjælpemidler og -programmer 

strategisk og konkret arbejde for, at Regionalt Læsecenter står helt centralt i region Nordjylland på om

rådet omhandlende læse-staveproblemer. 
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Forventninger til det kommende år 

Fra og med skoleåret 2013-14 indføres et nyt og forbedret LUDUS kursistadministrationssystem. Selvom dette 

system er udviklet af samme firma (CSC) og bygger på det system, som vi nu anvender, vil vi i foråret nøje 

forberede idriftsætningen med den nødvendige instruktion og kursusvirksomhed for de berørte medarbejdere, 

ligesom vi vil sørge for en klar og relevant beskrivelse af systemets anvendelses- og udviklingsmuligheder og 

af de procedurer, som skal følges. 

Vi vil i løbet af 2013 undersøge alle vores papirgange med henblik på at forberede os på regeringens digitale 

strategiske målsætning, der forventes implementeret med udgangen af 2014. 

Hvad angår bygninger, er byggeriet i Aalborg i 2013 i en fase, hvor stort set alt vedr. byggeriet, indretning, 

inventar, drift osv. bliver afgjort. Vi vil sørge for, at der fortsat er den nødvendige, konstruktive og intensive 

medvirken fra vores side, så det samlede byggeri står færdigt til tiden. Vi vil løse de eksisterende lokalepro

blemer i Hadsund ved at fraflytte den nuværende bygning og indgå lejemål på den anden side af vejen i en 

nyere og mere uddannelsesegnet bygning. Den klare målsætning er, at bygningen kan tages i anvendelse fra og 

med august. Indretning af et naturfagslokale indgår. I forhold til Aabybro vil vi i foråret intensivere dialogen 

med Jammerbugt kommune om VUC&hf Nordjyllands rolle og placering. Vi vil arbejde på, at kommunen 

samler uddannelser og aktiviteter i byen, som brobygger naturligt med VUC, samt at der etableres et tæt sam

arbejde med disse og 10. kl. I Hjørring vil vi fortsætte arbejdet med at forsøge at løse de presserende problemer 

med manglende idrætsfaciliteter, sådan at der foreligger en løsning senest ved udgangen af 2013. I Frederiks

havn er vores lokaler helt fyldt op. Påtænkte udvidelser af aktiviteten i projekt "Unge i Vækst" kan kræve en 

pavillon, og vi tager i den forbindelse kontakt til kommunen. 
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Målrapportering 

Generelt 

For 2012 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat. at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om 

udviklingen vedrørende disse på følgende områder: 

• Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent 

Hvor gennemførelsesprocenten beregnes som: 

Antal færdiggjorte (svarende til antal der har udløst fimliggørelsestaxamet.er) 

Antal optagne på fmste tælledag eftex uddannelsespåbegyndelsen med :liadillg af elever flyttet til andre 
institutioner i uddannelsesperioden og med tillæg af elever modtaget fra andre institutioner 

Gennemførelsesprocent 
Gennemførte elever i regnskabsåret/gennemførelsesprocent 

• 2 årigt HF: (58/85) 68,2 %, for elever startet i aug. 2010 

• 2 årigt HF: (55/89) 60,4 %, for elever startet i aug. 2009 

• 2 årigt HF: (31/72) 43,1 %, for elever startet i aug. 2008 
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Målrapportering 

Institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. 

2 årigtHF 2012 2011 2010 2009 2008 

Tilgang J) 136 140 87 91 78 

Overført til anden uddannelse 7 3 8 

Overført fra anden uddannelse 5 3 2 

Reg. tilgang 2) 136 140 85 91 72 

Antal årselever i året 127 103 86 

Fuldførelse 3) 58 55 31 

Reg. tilgang 2) 85 91 72 

Fuldført 3l 58 55 31 

Gennemførelsesprocent 4l 68,2 60,4 43,1 

1 l 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. semester reguleret for elever overført-
til/fra anden uddannelse 

3) Fuldført defineres som elever, vi har fået færdiggørelsestaxameter for 
4> Gennemførelsesprocent 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.) 

Aktivitet udført for andre 
institutioner - årselever 2012 2011 2010 2009 2008 

Antal årselever i finansår 0 0 0 0 0 

Aktivitet udlagt til andre 
institutioner - irselever 2012 2011 2010 2009 2008 

FVU 123,1 101,9 78,6 59,0 38,8 

OBU 45,8 26,2 28,7 18,0 6,5 
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Årsrapporten for VUC&hfNordjylland for 2012 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 nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled

ning (www.oav.dk). 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

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. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dags

værdi. Afledte :finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise

res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 

Segmentoplysninger 
I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

• Indtægtsdækket virksomhed- IDV. 
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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. 

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 01.01.2011, kan der 

kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumule
rede af- og nedskrivninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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. 

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 

20år 

3-5 år 

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

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. 

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. 
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Anvendt regnskabsprak.sis 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet Wlder aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsak.tiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværd.i 

(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 forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser 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 omsætningsak.tiver minus kortfristede gældsforplig

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 gældsforpligtelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 2012 

2012 2011 
Note kr. t.kr. 

Statstilskud 1 206.926.899 198.871 

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 24.623.449 28.976 

Omsætning i alt 231.550.348 227.847 

Undervisningens gennemførelse 3 ( 163.042.636) (158.474) 
Markedsføring 4 (l.958.881) (2.120) 
Ledelse og administration 5 (20.322.697) (20.150) 

Bygningsdrift 6 (22,527.783) (20.880) 
Aktiviteter med særlige tilskud 7 (7.458.112) (8.024) 

Omkostninger i alt (215.310.109) (209.648) 

Resultat før finansielle poster 16.240.239 18.199 

Finansielle indtægter 8 3.381.886 2.772 
Finansielle omkostninger 9 (532.302) (420) 

Finansielle poster 2.849.584 2.352 

Årets resultat 19.089.823 20.551 
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Balance pr. 31.12.2012 

2012 2011 
Note kr. t.kr. 

Grunde og bygninger 10 83.079.943 63.097 

Udstyr og inventar 10 3.746.851 1.550 

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 10 47.634.034 1.604 

Materielle anlægsaktiver 134.460.828 66.251 

Deposita 588.830 522 

Finansielle anlægsaktiver 588.830 522 

Anlægsaktiver 135.049.658 66.773 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.093.202 3.079 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 2.750.000 0 

Andre tilgodehavender 4.151.517 4.455 

Periodeafgrænsningsposter 522.992 331 

Tilgodehavender 12.517.711 7.865 

Værdipapirer 32.862.234 31.301 

Likvide beholdninger 33.499.890 57.885 

Omsætningsaktiver 78.879.835 97.051 

Aktiver 213.929.493 163.824 
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Balance pr. 31.12.2012 

Egenkapital i øvrigt 

Egenkapital i alt 

Realkreditgæld 

Langfristede gældsforpligtelser 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 

Gæld til pengeinstitutter 

Skyldig løn 

Feriepengeforpligtelse 

Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Andengæld 

Periodeafgrænsningsposter 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 

Andre forpligtelser 

Note 

11 

12 

13 

14 

25 

2012 2011 
kr. t.kr. 

85.332.739 71.771 

85.332.739 71.771 

33.394.199 0 

33.394.199 0 

1.116.006 0 

622 0 

2.707.607 2.844 

23.315.697 21.633 

44.616.416 48.235 

9.527.915 1 l.149 

11.499.288 6.548 

2.419.004 1.644 

95.202.§55 92.053 

128.596. 754 92.053 

213.929.493 163.824 
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Pengestrømsopgørelse for 2012 

Årets resultat 

Regulering vedrørende ikke kontante poster: 

Af- og nedskrivninger 

Regulering af renteswab 

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. 01.01.2012 

Note 

Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver pr. 31.12.2012 

Værdipapirer 

Likvide beholdninger 

2012 
kr. 

19.089.823 

2.041.695 

0 

21.131.518 

(4.652.126) 

(3.494.994} 

(8.147.120) 

(70.451.299) 

200.000 

(67.069} 

(70.318.368) 

34.510.206 

34.510.206 

(22.823. 764) 

89.185.888 

66.362.124 

32.862.234 

33.499.890 

66.362.124 

2011 
t.kr. 

26 

20.551 

2.365 

42 

22.958 

1.574 

21.292 

22.866 

(32.070} 

0 

13 

(32.057) 

0 

0 

13.767 

75.419 

89.186 

31.301 

57.885 

89.186 
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Noter 

1. Statstilskud 
Undervisningstaxameter 

Fællesudgiftstilskud 

Bygningstaxameter 

Øvrige driftsindtægter 

Særlige tilskud 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 
Deltagerbetaling, uddannelser 

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 

2012 
kr. 

161.888.333 

37.918.757 

24.418.369 

(20.130.136) 

2.831.576 

206.926.899 

12.575.687 

11.130.989 

916.773 

24.623.449 

144.224.234 

925.104 

17.893.298 

163.042.636 

0 

0 

1.958.881 

1.958.881 

14.070.006 

168.475 

6.084.216 

20.322.697 

27 

2011 
t.kr. 

154.706 

36.100 

24.273 

(19.775) 

3.567 

198.871 

16.176 

12.610 

190 

28.976 

138.465 

810 

19.199 

158.474 

0 

0 

2.120 

2.120 

12.504 

316 

7.330 

20.150 
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Noter 

2012 2011 
kr. t.kr. 

6. Bygningsdrift 
Løn og lønafhængige omkostninger 4.592.511 3.723 

Afskrivning 1.008.615 1.239 

Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift 16.926.657 15.918 

22.527.783 20.880 

7. Aktiviteter med særlige tilskud 
Løn og lønafhængige omkostninger 5.850.877 4.721 

Afskrivning 0 0 

Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 1.607.235 3.303 

7,458.112 8.024 

8. Finansielle indtægter 
Renteindtægter og andre finansielle omkostninger 1.891.907 2.132 

Kursgevinster på værdipapirer 1.489.979 640 

3.381.886 2.772 

9. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger 480.932 420 

Kurstab på værdipapirer 51.370 0 

532.302 420 
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Noter 

10. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2012 

Tilgang 

Afgang 

Kostpris 31.12.2012 

Af- og nedskrivninger 0 1.01.2012 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel ved afgang 

Af- og nedskrivninger 31.12.2012 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 

Der findes ingen offentlig ejendomsvurderinger, 

da bygningerne endnu ikke er endelig udmatrikuleret. 

11. Egenkapital i øvrigt 
Saldo 01.01.2012 

Årets resultat 

Årets øvrige bevægelser, vederlagsfrie gaver 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

64.744.775 

20.909.954 

0 

85.654.729 

(1.647.374) 

(927.412) 

0 

(l.574.786) 

83.079.943 

Årets øvrige bevægelser, regulering af forpligtelse, renteswap 

Egenkapital i øvrigt 31.12.2012 

Forfald Forfald 
inden for efter 

1 ir 1 år 
kr. kr. 

12. Realkreditlån 
Realkreditlån 1.116.006 33.394.199 

Efter mere end 5 års forfalder 28.598.713 

29 

Forudbetalte 
og 

Udstyr uafsluttede 
og inventar anlægsaktiver 

kr. kr. 

9.449.979 1.603.963 

3.511.274 47.151.576 

(1.857.547) ( 1.121.505) 

11.103.706 47.634.034 

(7.900.118) 0 

( 1.174. 782) 0 

1.718.045 0 

(7.356.855) 0 

3.746.851 47.634.034 

2012 2011 
kr. t.kr. 

71.770.869 Sl.179 

19.089.823 20.551 

0 41 

(5.527.953) 0 

85.332.739 71.771 

Amortise- Nominel 
ret gæld gæld 

ialt i alt 
kr. t.kr. 

34.510.205 34.510 
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Noter 

13. Pantsætninger 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendom. 

Regnskabsmæssig værdi af pantsat ejendom 

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12.2012 

14. 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 
Industrivej 2, 9440 Aabybro, opsiges med 6 måneders varsel 
Nørregade 38, 9850 Hirtshals, opsiges med 6 måneders varsel 
Tempovej 1, 9560 Hadsund, opsiges med et års varsel 
Strømgade 8, 9800 Hjørring, opsiges med 6 måneders varsel 
Islands Alle 20, 9700 Brønderslev, udløber 1/7 2013 

Nytorv 7, 9000 Aalborg 
Markedsvej 19, 9600 Aars 
Jyllandsgade 62, 9600 Aars 
Strømgade 6, 9800 Hjørring, opsiges med 6 måneders varsel 
Vesterbro 14, 4. og 5. sal, 9000 Aalborg, opsiges til oktober 2014, nybyggeri 

Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg 
Rolighedsvej 1, 9990 Skagen 
Blåkildevej 16, 9500 Hobro, opsiges med 6 måneders varsel 
Østre Alle 6, 9530 Støvring, opsiges med 6 måneders varsel 

Leasingforpligtelser 
Ingen. 

Kautionsforpligtelser 
Ingen. 

Eventualforpligtelser 
Ingen. 

30 

2012 2011 
kr. t.kr. 

130.713.977 64.701 

34.510.205 0 

0 56 
285.416 273 

51.329 51 
513.693 502 

71.280 149 

691.028 691 

0 270 
0 95 
0 132 

223.140 223 

7.704.680 8.571 
0 62 
0 121 

113.845 0 

31.890 0 

9.686.301 11.196 
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Særlige specifikationer 

1. U dlagte aktiviteter 
Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 

Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 

2. Personaleomkostninger 
Lønninger mv. 

Pensionsbidrag 

Andre sociale omkostninger 

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår 

3. Honorar til revisor 
Honorar for revision 

Andre ydelser 

2012 
t.kr. 

4. Indtægtsdækket virksomhed - IDV 
Indtægter 

Direkte og indirekte lønomkostninger 

Andre direkte og indirekte omkostninger 

Resultat 

Akkumuleret resultat 
(egenkapital) 

0 

0 

0 

0 

0 

2011 2010 
t.kr. t.kr. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2009 
t.kr. 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

2012 2011 
kr. t.kr. 

20.352.377 

0 

20.352.377 

151.520.261 

15.539.959 

1.759.665 

19.350 

0 

19.350 

142.933 

14.983 

1.498 

168.819.885 159.414 

333,8 328,8 

4,6% 3,7% 

180.000 173 

206.469 42 

386.469 21S 

2008 Total 
t.kr. t.kr. 

5.418 5.418 

(1.717) (1.717) 

(1.133) (1.133) 

2.568 2.568 

2.568 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ
ring 

32 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012 for 

VUC&hfNordjylland. 

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 afregnskabsaflæggelsen, 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 4. april 2013 

Daglig led. els<) 

o_ø(__~ 
Svend Madsen 
Forstander 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 4. april 2013. 

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

Vacant(DA) 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland 
Påtegning på årsregnskabet 

33 

Vi har revideret årsregnskabet for VUC&hfNordjylland for perioden 1. januar til 31. december 2012, der om

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifika

tioner. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen 

mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 20. februar 2013 om udarbejdelse af årsrapport for statsfman

sierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning samt regler i Finansministeriets 

Økonomisk Administrative Vejledning. 

Ledelsens ansvar for a\rsregnskabet 

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 regnskabspraksis 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 regnskabspraksis er passende, og 

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

skabet. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

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. 

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 2012 i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning 

samt regler i Finansministeriets 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 års

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig 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 4. april 2013 

eloi~_tatsau1 loitt ~ toriseret Revisionspartno,selskab 

eter Nørrevang~ 
statsautoriseret revisor { 

""'" O;\AFD5100\138330\1$8339n11201.doex 


