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Det midlertidige styre for VUC Syd 
 
 
 

18. september 2018 
 
 
 
 
 
 

Henvendelse vedrørende VUC Syd 
 
Danske HF & VUC tager som sektor ansvar for at hjælpe VUC Syd tilbage til en sund drift og en 
god udviklingsproces. 
 
Derfor stiller VUC Vest, Kolding HF & VUC samt HF & VUC FYN sig til rådighed i forbindelse med 
etablering af det nødvendige faglige niveau for undervisningen, hjælp til faglig sparring og kur-
susledelse i forhold til pædagogikum, udvikling af et realistisk budget for 2019 med efterføl-
gende resultatopfølgning og controlling. 
 
Det er i hele sektorens interesse, at alle VUC'er drives hensigtsmæssigt og forsvarligt. Samtidig 
er det i samfundets interesse, at der bevares et fagligt stærkt udbud af VUC-uddannelser i Søn-
derjylland. Derfor vil de tre skoler stille ledelsesressourcer og administrative ressourcer til rå-
dighed i processen for at understøtte, at der fortsat eksisterer et fagligt og økonomisk bære-
dygtigt uddannelsesmiljø. 
 
Verner Rylander-Hansen, rektor for Kolding HF & VUC og formand for Danske HF & VUC, står 
gerne som kontaktperson i processen. Frants Regel, rektor for VUC Vest, står til rådighed for 
ledelsessparring, mens Stig Holmelund Jarbøl, rektor for HF & VUC FYN, stiller sit administra-
tive set-up i forhold til budgetlægning, regnskabsopfølgning og controlling til rådighed. Alle tre 
skoler vil gerne bistå med at tilrettelægge og afvikle arbejdet med at realisere det faglige ni-
veau ved f.eks. at stå for kursusledelse i forbindelse med pædagogikum.  
 
Såfremt styret ikke vurderer, at det er muligt at videreføre VUC Syd som en selvstændig insti-
tution, stiller de tre underskrevne skoler sig også villige til at indgå i drøftelser om et tæt og 
forpligtende strategisk samarbejde, herunder også en egentlig fusion. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel, Stig Holmelund Jarbøl og Verner Rylander-Hansen 
 
 
 
Verner Rylander kan træffes på telefon 60403500 eller mail: vr@koldinghfogvuc.dk. 
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