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Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 21. februar 2020 
 
 
Deltagere, bestyrelse: 
Carsten Grumsen (Dansk Byggeri) 
Brian Lyst (LO) 
Henrik Hansen (DI) 
Maria Bjørkmann (DI) 
Evy Tykgaard (DI) 
Kurt Jensen (Region Syddanmark) 
Bjarne Kirkeby (3F Industri) 
Jakob Lykke (3F Transport) 
Peter Nikolajsen (KKR) 
Susanne Johannsen (FOA) 
Hans Hansen (Lærerrepræsentant) 
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant) 
 
Deltagere, i øvrigt 
Torben Pederen – Direktør 
Helle Dahl - Økonomiansvarlig 
Diana Rank – Projekt- og Driftskoordinator  
Sabina Aagaard – Direktionsassistent (referent) 
 
Afbud, bestyrelse: 
Ingen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Årsregnskab 2019 og kommentarer 
3. Status på Corona krisen og implikationer for AMU/AMU-Vest 
4. Budgetopfølgning 
5. Handlingsplan på kort sigte – hvad har vi åbnet og hvad kan vi begynde at åbne 
6. Handlingsplan når Danmark lukker op igen (hvilke af de planlagte initiativer skrottes og 

hvilke forfølger vi stadig?) 
7. Politiske initiativer omkring AMU 
8. Evt. anmodning om økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet 
9. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Ad. 2. Årsregnskab 2019 og kommentarer 
Resultatet er et underskud på t.kr. 2.814. Nærmere gennemgang må afvente til at vi kan mødes 
med revisor. 
 
Carsten Grumsen håber på en politisk hånd til at bære AMU.  
 
Torben Pedersen fortæller, at der skal etableres et møde med revisoren når det er muligt. På mø-
det skal der stilles yderligere spørgsmål med tilhørende opklaring omkring situationen. Efter mø-
det revisor skal der udvindes den nødvendige erfaring og læring. Carsten Grumsen er enig i at der 
skal tages læring af evt. fejl og udfordringer.  
 
Hans Hansen mener at det er vanskeligt at tale om tal uden tal og at situationer som denne kræver 
en god snak, hvilket Carsten Grumsen er enig i.  
 
 
Ad. 3. Status på Corona-krisen og implikationer for AMU/AMU Vest 
AMU-Vest er i store træk lukket ned. Vi har arbejdet voldsomt med at få nødundervisning op at stå, 
og jeg syntes virkelig, at rigtig mange har ydet en formidabel indsats. 
Vi prøver at hjælpe kunderne så godt som vi kan, også ved at organisere tilbud fra andre udbydere. 
 
Torben Pedersen fortæller, at da statsministeren sendte alle offentligt ansatte hjem og lukkede 
skolerne ned onsdag d. 11. marts 2020, skete nedlukningen af AMU Vest allerede om aftenen den 
11. marts 2020. Der blev aftalt nødprocedurer med pedeller og andet relevant personale.  
Arbejdet med at få nødundervisningen op og stå på et center med hovedsagelig praktisk undervis-
ning, kan være vanskeligt. Men det har været muligt at lave fjernundervisning på 9-10 områder. 
Anette K. Thygesen supplerer med at der er oprettet fjernundervisning på alle EUD-hold.  
Alle undervisningsinstitutioner oplever en stor forskel på tilslutningen af elever fortæller Torben 
Pedersen.  
 
Derudover er det vanskeligt at få svar fra ministeriet vedr. ønsket undervisning. Fx hvor længe der 
kan gå mellem teori og praksis, samt hvornår der vil ske betaling vedr. EUD- undervisning. Disse og 
flere spørgsmål er endnu ikke besvaret.  
 
Generelt har alle gjort det som var muligt og mere til. Og mange, ikke kun ved AMU, har mange 
ting at se til som fx børnepasning og delvis hjemmeundervisning.  
 
Carsten Grumsen roser for de tiltag der er gjort og for det som det har været muligt at oprette. 
 
 
Ad. 4. Budgetopfølgning 
At AMU-Vest i store træk har været lukket ned, er den væsentligste årsag til at vi nu er 846 elev-
uger (23%) bagud i forhold til budget. 



3 
 

Resultatmæssigt er vi 3,4 mio. bagud i forhold til budget og 2 mio. bagud i forhold til samme tids-
punkt sidste år. 
 
På likviditetssiden er vi en smule bedre kørende end sidste år på samme tidspunkt, men herfra går 
det kun én vej. En virksomhed, der stadig har alle omkostninger og kun meget få indtægter, ja den 
vil komme i problemer. Og vi havde jo ikke noget formidabelt udgangspunkt. 
Men vi er heldigvis ikke alene. Der er ingen AMU centre der overlever sommerferien uden hjælp. 
Og selv på nogle af de store erhvervsskoler gør det her ondt. 
 
At 2020 er mere udfordrende end 2019 er tydeligt, men Carsten Grumsen vælger at tro, at der nok 
skal findes økonomisk hjælp til AMU.  
 
Torben Pedersen oplyser, at vi er OK på likviditeten indtil nu, hvilket delvist skyldes kommunernes 
indbetaling ift. sidste år, dog uden at være velpolstrede. Det vil kun gå i negativ retning herfra. Det 
er muligt at afvikle omkostninger til bl.a. lønninger, E-learning, vand/el m.v. indtil medio juni. Og 
generelt er alle AMU-centre i samme båd med enkelte økonomiske variationer.  
 
Han fortæller, at der bliver gjort store anstrengelser for at der kommer hjælp og mener også at 
den nok skal komme. Men at der er mange med lignende kvaler, gør at den kan gå hen og fortabe 
sig i mængden. Derfor skal det italesættes fra baglandet og at bestyrelsen her kan være bidra-
gende. Netop denne tilgang har der været stor succes med for AMU Syd og plastindustrien.  
Han tror på, at der kommer en bredere og mere langsigtet løsning for hele erhvervsuddannelses-
området. 

 
Carsten Grumsen supplerer med, at vi ikke kan gøre mere end at følge den politiske udvikling.  
 
Hans Hansen mener, at de AMU-aktiviteter som lukker på skoler rundt om, herunder tekniske sko-
ler, skal vi se som muligheder for udvikling for AMU Vest. Og måske denne situation skulle itale-
sættes yderligere ved reklame. Carsten Grumsen er enig i tanken og mener at AMU Vest/AMU skal 
gribe de muligheder som byder.  
 
 
Ad. 5. Handlingsplan på kort sigt – Hvad har vi åbnet og hvad kan vi begynde at åbne? 
Der er lige nu åbnet op for visse certifikat aktiviteter for ledige, for eud elever på sidste år af deres 
uddannelse, samt for dele af transportområdet (vi mangler konkret liste). 
Vi har den 20. haft et møde på skolen for alle der nu skal i ilden igen, så vi prøver nu at få alt det 
organiseret som KAN komme i gang. 
 
Carsten Grumsen siger at noget har lukket op og vi skal følge med og være klar til at lukke yderli-
gere op så snart det sker, for at være med. Dog uden at gå på kompromis med foranstaltningerne.  
 
Torben Pedersen fortæller, at åbningen sker i meget små skridt, hvilket Carsten Grumsen er enig i. 
Status er, at EUD-elever må være på skolen og gennemføre prøver, såfremt de er på deres sidste års 
forløb. Der er fortsat et udestående på grundforløbselever. 
Derudover må der gennemføres certifikatundervisning for ledige med udsigt til ansættelse, forudsat 
ansættelsen er afhængig af opnået certifikat.  
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Senest er der åbnet for en stor del af transportuddannelserne. Dog er der pt. Ikke udsendt en positivli-
ste over hvilke konkrete transportuddannelser der er omfattet og der er endnu usikkerhed særligt om-
kring åbningen for både truck og kran.  
 
Han fortæller, at der er særdeles stor fokus på sundhed og sikkerhed i alle henseender og der bliver 
fortaget tilpasninger både i undervisning, kantineforhold, administration m.v. Der er 15-20 medarbej-
dere, herunder undervisere, pedeller og kantinepersonel, på skolen fordelt over dagen.  
Foranstaltninger udover rengøring, afspritning og afstand kan her nævnes; koordinering af elever og 
undervisere, således at det fx ved kørselsundervisning er én underviser kører med de samme elever.    
 
For de elever, som har behov for indlogering sker dette ved indlogering på hotel. Disse udgifter samles 
til evt. senere godtgørelse ifm. Corona.  
 
 
Ad. 6. Handlingsplan når Danmark åbner op igen – Hvilke af de planlagte initiativer skrottes og hvilke 
forfølger vi stadig? 

Vi ved jo ikke i hvilken takt DK lukker op igen og ej heller i hvilken takt vi kommer i drift igen. I hvil-
ket omfang planlagte initiativer kan fortsættes efter krisen, vil afhænge meget af hjælpepakker 
mv. 
 
Men vi har jo ombygning, nyt image og en milepunktsplan liggende i skuffen. 
 
Carsten Grumsen mener, at planerne bør henligge indtil vi atter har styr på situationen og alle kan 
følge med. Hans håb er, at det sker i løbet af 2020. Torben Pedersen er enig i henlæggelsen, dog tror 
han først på at det er ved at være tilbage på sporet i 2021. Han mener også, at rigtig meget kan blive 
overhalet af det som sker politisk.  
 
Torben Pedersen fortæller, at der er stor aktivitet omkring informering både på AMU Vests egen hjem-
meside samt SOME. Derudover igangsættes den nye hjemmeside med det nuværende logo/navn.  
 
Fysisk på skolen vil man forsøge at oprette cafemiljøer uden større ombygninger. De store ombygnin-
ger skal vente til vi igen er i gang og har styr på den fremtidige situation.  
 
 
Ad. 7. Politiske initiativer omkring AMU 

Der har været hektisk politisk aktivitet omkring AMU, men forbavsende stille fra ministerens side. 
Vi kender ikke helt årsagen. 
Vi ved, at der i dag (tirsdag) er et politisk møde omkring AMU, hjælpepakker, fremtiden osv. – men 
det er initieret af pres fra andre partier end regeringen. 
Det kan være håbet, at der ikke bare blive tale om en minimal hjælpepakke, men en lidt større gen-
fødsel af AMU, da vi må formodes at skulle spille en væsentlig rolle i forhold til at få arbejdsmarke-
det på benene igen efter krisen. 
Umiddelbart efter dette møde, har direktøren og hans kolleger et møde med 3F toppen om samme 
emne. 
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Torben Pedersen mødes løbende med kolleger fra AMU-området, og der arbejdes på at kontakt med 
instanser og de politikkere de kan få i tale. Der har været flere møder med folketingspolitikere, organi-
sationerne og embedsværket. 
Man ved at der er politisk møde i dag (d. 21. april 2020) for at drøfte AMU, både omkring en hjælpe-
pakke nu og her, men også omkring forløbet på længere sigt. Han tror på, at udfaldet af dette møde vil 
påvirke ikke både størrelsen af hjælpepakken, men også hvordan formatet af AMU skal være på læn-
gere sigt.  
 
Han mener også, at for at Danmark skal på rette kurs efter krisen er der behov for voksenuddannelse 
på længere sigt. Derudover vil uddannelserne blive tilpasset bl.a. den bæredygtige udvikling samt fo-
kus på fremtidens behov herunder udsatte grupper fx nedslidte, ældre som yngre samt lavere uddan-
nede.  
Der afventer stadig en samlet politisk udmelding.  
 
Umiddelbart inden lukningen skulle der meldes ud vedr. taxameterreformen. Den er stadig på tegne-
brættet.  
 
AMU Vest gør løbende status over de økonomiske tab. Hvor alle andre skoler modtager økonomisk 
hjælp, oplever AMU pt. stor økonomisk nedgang.  
 
Carsten Grumsen siger at den nuværende situation beviser, at det er godt at AMU-centrene er gået 
sammen. 
 
Ønsket om at folk skal melde på vores kurser eller i hvert fald vise interesse og kommer på en evt. ven-
teliste og derefter blive kontakte om efterfølgende kurser er også et ønske fra Hans Hansen, hvilket 
bliver bakket op af Carsten Grumsen. Torben Pedersen fortæller at der arbejdes på det. Og at der er 
kontakt med jobcentrene omkring udbudte kurser og jobcentrenes muligheder ift. borgerne.  
Både Brian Lyst og Evy Tykgaard mener at der kommer et efterslæb af ledige der skal tages hånd om. 
Og i den forbindelse skal der gøres noget på AMU-området og virksomhederne for at kunne tage hånd 
om dem.   
 
Carsten Grumsen er enig med Brian Lyst i, at det er politisk styret. Og at man fremadrettet skal se på 
AMU som en måde at drive forretning med opbakning fra sit bagland. 

 
Peter Nikolajsen fortæller om den stigende bekymring for fremtiden der er at spore særligt hos de 
yngre. Han mener også at både A-kasserne og jobcentrene skal have gang i opkvalificeringen i håb 
om bedre tider.  
 
 
Ad. 8. Evt. anmodning om økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet 
Formandskabet og direktøren havde et godt møde med økonomikontoret. Vi var ret afklarede da vi 
tog toget hjem, men meget kan nu vise sig at være overhalet af en anden virkelighed 
 
Det er muligt at få AMU til at flyde, men det er ikke muligt at udvikle. Dette strider med forpligtel-
serne både for AMU og dennes bestyrelse, siger både Carsten Grumsen og Torben Pedersen.  
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Brian Lyst mener at ændringer i behandlingen først opnås, når de rette personer og instanser ’bli-
ver trykket på maven’.  
 
 
Ad. 9. Eventuelt  
Skal vi afblæse bestyrelseskonferencen 18. juni? 
???? 
 
Den samlede holdning er at det planlagte bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 bliver aflyst. Carsten 
Grumsen mener at der må ses på om det ekstraordinært kan afholdes i efteråret.  
 
Torben Pedersen vil løbende holde bestyrelsen opdateret på udviklingen vedr. yderligere åbning af 
AMU Vest og den økonomiske situation.  
 
 

 
 
 

For referat af 21/4-2020 - Sabina Aagaard 
 

 
  



7 
 

 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 
 
 
 

______________________________ 
Carsten Grumsen 

 
______________________________ 

Brian Havdal Lyst 
 

______________________________ 
Maria Bjørkmann 

 
______________________________ 

Henrik Hansen 
 

______________________________ 
Evy Tykgaard 

 
______________________________ 

Jakob Lykke 
 

______________________________ 
Bjarne Kirkeby 

 
______________________________ 

Susanne Johansen 
 

______________________________ 
Peter Nikolajsen 

 
______________________________ 

Kurt Jensen 
 

______________________________ 
Hans Hansen 

 
______________________________ 

Anette Thygesen 
 

 


