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I 1. Mosebog i bibelen er der en velkendt fortælling om 
Ægyptens Farao. Faraoen drømmer, at han ser syv fede 
køer stige op af Nilen. Derefter følger syv magre køer. 
Da de magre køer er kommet op på bredden af Nilen, 
æder de magre køer de fede køer. 

Det er på grund af denne fortælling, at vi taler om, at 
efter syv fede år, så kommer der syv magre år. 

Vi har nu haft syv magre år i VUC-sektoren fra 2015-2022. 

Først kom de store nedskæringer fra 2015-2019. Ned-
skæringer som bragte økonomien i knæ i hele VUC-sek-
toren. Så kom oprettelsen af FGU i august 2019. Med ét 
slag forsvandt næsten halvdelen af vores AVU-kursister. 
Derefter har vi haft to år med Corona fra 2020-2022. Og 
nu har vi så i skrivende stund en højkonjunktur, som gør, 
at efterspørgslen efter enkeltfag på GS, AVU og HF har 
taget et gevaldigt dyk. 

Så VUC-sektoren står i en situation, hvor vi på samme 
tid har stærkt reducerede taxametre og kraftigt faldende 
efterspørgsel efter vores kurser. Det siger sig selv, at det 
er en vanskelig situation. 

Men hvad så, når det bliver 2023, og de syv magre år fra 
2015-2022 er forbi, kan vi så se frem til, at nu kommer 
der endelig syv fede år for VUC-sektoren?
Svaret afhænger af politiske beslutninger i Folketinget 
og af konjunkturerne i samfundet. Og begge dele er som 
bekendt ret så uforudsigelige. Ydermere er der, mens 

disse linjer skrives (august 2022), udsigt til et snarligt 
folketingsvalg, hvilket er med til at øge usikkerheden 
om, hvilken fremtidig politisk opbakning der kan forven-
tes til VUC-sektoren.

Der er dog meget, der tyder på, at vi står over for en 
recession. Vi oplever i øjeblikket stigende renter og sti-
gende inflation. Historisk har stigende renter og stigende 
inflation betydet, at en periode med økonomisk nedgang 
venter forude. Og som bekendt er den meget konjunk-
turfølsomme VUC-sektor i den specielle situation, at 
økonomisk nedgang er godt for vores optag på AVU, 
HF-enkeltfag og GS. 

Politisk er der efterhånden også en udbredt forståelse 
for, at VUC-sektoren er økonomisk nødlidende, og 
at noget skal ske for at sikre sektorens overlevelse. 
Denne politiske forståelse skal meget gerne omsættes 
i, at der på Finansloven for 2023 – uanset udfaldet af 
det kommende Folketingsvalg – kommer mærkbare 
takstforbedringer. F.eks. til online-undervisningen hvor 
undervisningstaxameteret er blevet beskåret med 25% 
og bygningstaxameteret fuldstændigt fjernet. Ja, du 
læste rigtigt, der er nul kroner i bygningstaxameter til 
online-undervisningen. Beskæringen af undervisningsta-
xameteret til online-undervisningen overgås dog af ord-
blindeundervisningen, hvor undervisningstaxameteret er 
blevet beskåret med astronomiske 32%. 

Men der er også en hel række andre takster og regler, 
der politisk kan ændres, hvis et flertal i Folketinget 

FORORD:  

Quo vadis, VUC-sektor ?

Hvert år modtager ca. 100.000 personer undervisning på VUC*

»  Hver tredje AVU-kursist har et afbrudt grund skole forløb bag sig, 
og halvdelen et afbrudt EUD-forløb

» En fjerdedel af kursisterne er forældre

»  En sjettedel af kursisterne er ikke er født i Danmark, men er 
kommet hertil på et tidspunkt i deres liv. Af dem er over en tredjedel 
i uddannelse året efter afsluttet uddannelse på VUC
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»  Hver fjerde HF-kursist har en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig, 
og halvdelen har enten et afbrudt grundskoleforløb eller EUD-forløb.

»  9 ud af 10 HF-kursister og 7 ud af 10 AVU-kursister er enten i 
beskæftigelse eller videre i uddannelse seks måneder efter afsluttet 
uddannelse på VUC

»  Kun 4 pct. har en far eller mor med lang videregående uddannelse 
(målt ift. barnets 12. leveår)

* Senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

efter valget ønsker at hjælpe den økonomisk betrængte 
VUC-sektor, hvor flere afdelinger og små skoler er i fare 
for at lukke. Helt aktuelt (august 2022) har HF & VUC 
Fyn meldt ud, at man af økonomiske årsager desværre 
må lukke afdelingen i Søndersø i Nordfyns Kommune. 

Heldigvis oplever vi, at Reformkommissionen har øje på 
og forstår værdien af VUC-sektorens samfundsbidrag. 
VUC-skolerne er fleksible, og vi uddanner med succes 
nogen af dem, som er allersværest at uddanne. I 
løbet af efteråret 2022 kommer der nye rapporter fra 
Reformkommissionen. Jeg er meget spændt på at 
se, om Reformkommissionen kommer med konkrete 
forslag til, hvordan samfundet kan få endnu mere ud af 
VUC-sektoren gennem at foreslå nye muligheder eller 
nye opgaver til os.  

VUC-sektoren yder et væsentligt samfundsbidrag, og 
sektoren er derfor vigtig at bevare for Danmark.  
Hver dag jeg går på arbejde, glæder jeg mig over at se, 
hvilken forskel vi gør for kursisterne på Aarhus HF & 
VUC. Hvordan vi gør dem klogere og mere selvstændige.  
Hvordan vi giver dem nye muligheder for at få et bedre 
liv. Og det uanset om vi taler om helt almindelige 
kursister uden særlige behov, eller kursister som f.eks. 
er psykisk sårbare, fagligt udfordrede, har nederlag i 
bagagen i form af frafald fra tidligere uddannelse eller 
på anden måde har særlige behov. På vores skole har vi 
styrken og bredden til at hjælpe alle vores kursister med 
at finde og opnå deres uddannelses- og livsmål. 

Derfor er jeg optimistisk på vores skoles vegne. Jeg 
kan ikke love syv fede år fra 2023, men jeg ved, at det 
vi laver er værdifuldt og vigtigt – både for den enkelte 
kursist og for samfundet. Der er i den grad brug for det, 
vi laver – også selv om vores økonomi er udfordret af 
nedskæringer, der ikke er blevet genoprettet, og efter-
spørgslen samtidig er for nedadgående på grund af den 
aktuelle højkonjunktur.  

Aarhus HF & VUC’s årsskrift Avenuen giver et godt  
indblik i skolens hverdag og i de resultater, vi skaber.  
På de kommende sider kan du bl.a. læse om så for-
skellige ting som:

•  Udvikling i antal kursister, kursisternes gennem-
førsel, faglig udvikling af skolens medarbejdere og 
skolens uddannelsestilbud

•  Begivenheder i skoleåret der gik f.eks.; musikteater, 
støttearrangement for Ukraine, AVU-kursisternes 
arbejde med FN’s verdensmål, politisk paneldebat 
på skolen mm.

•  Statistik om vores kursister; baggrund og resultater

God læselyst!

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor
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FAGLIGE RESULTATER I 2021
Det samlede årskursisttal for skolen blev 1 828, hvilket udgør 
et fald på 57 årskursister i forhold til 2020 og et fald på 107 
årskursister i forhold til 2021-budgettet 

På det gymnasiale område blev der i alt 62 årskursister færre end budgetteret, og det samlede 
årskursisttal for det gymnasiale område blev 1.489. På AVU-området blev årskursisttallet 339 
svarende til 45 årskursister færre end budgetteret og 15 årskursister færre end i 2020. Det 
gymnasiale område har haft et fald i forhold til 2020 på 3%, hvilket primært hænger sammen 
med færre årselever på HF-enkeltfag og gymnasial suplering (GS). AVU har haft en lavere akti-
vitet i 2021 i forhold til 2020 på 4%. Aktiviteterne på det gymnasiale område udgør 81%, mens 
aktiviteterne på AVU udgør 19%, hvilket svarer til fordelingen i 2020. 

Det er en faglig og pædagogisk grundudfordring for skolen, at vores 
kursistgruppe er meget heterogen. Kursistgruppen rummer både 
topmotiverede, fagligt og personligt stærke kursister samt kursi-
ster, som savner motivation og har svage faglige og personlige 
forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse. Vores 
opgave er at give et fagligt løft – og nogen gange også et 
menneskeligt løft – til en meget bred målgruppe med 
meget forskelligartede forudsætninger for uddannelse. 
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Derfor er det meget tilfredsstillende, at tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 
Aarhus HF & VUC over en lang årrække stabilt har ligget højt i statistikkerne med hensyn 
til såvel social løfteevne på det 2-årige HF samt karaktergennemsnit på både 2-årig HF 
og HF-enkeltfag. De senest tilgængelige tal for social løfteevne (2019-tal) viser endda, at 
Aarhus HF & VUC har landets højeste sociale løfteevne på det to-årige HF.   

Der laves ikke tilsvarende statistikker på AVU-området. AVU-området har i 2021 arbejdet 
med at konsolidere sig. Der er to primære årsager til behovet for konsolidering:  
1) udspaltningen i 2019 til FGU af en stor del af aktiviteten og 2) et yderligere faldende 
optag, som slog markant igennem i efteråret 2021. AVU-området har i 2021 gennemført 
en række nye og spændende udviklingsinitiativer med sigte på at styrke fagligheden og 
kvaliteten af uddannelsestilbuddet. 

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at Aarhus 
HF & VUC over en lang årrække stabilt har ligget højt i 
statistikkerne med hensyn til såvel social løfteevne på det 
2-årige HF samt karaktergennemsnit på både det to-årige 
HF og HF-enkeltfag. De senest tilgængelige tal for social 
løfteevne (2019-tal) viser endda, at Aarhus HF & VUC har 
landets højeste sociale løfteevne på det to-årige HF. 
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ÅRET 
DER GIK  
i skolens  
pædagogiske  
afdelinger
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Den ordinære AVU-aktivitet i 2021 er 18 årselever mindre 
end aktiviteten i 2020 og 37 årselever under budgettet 
for 2021. Faldet formodes at hænge sammen med den 
aktuelle højkonjunktur, hvor mange potentielle AVU-kur-
sister har forholdsvist let ved at få job.

 Tallet for gennemførsel på AVU er i skoleåret 2020/2021 
tilbage på niveauet fra før COVID-19. Prøvedeltagelsen i 
2021 er faldende, men dog fortsat højere end skoleåret 

2018/2019. I skoleåret 2020/2021 blev der grundet 
COVID-19 også aflyst eksamener, og de kursister, som 
gennemførte, fik i stedet en standpunktskarakter, der 
blev ophøjet til eksamenskarakter. 

Online-tilbuddet ligger i 2021 7% over budgettet og er 
11 årselever over 2020-niveau. FVU- og OBU-aktiviteten i 
2021 er under budget og hænger naturligt sammen med 
de store perioder med COVID-19-nedlukninger.

AVU-området har samlet haft 339 årskursister i 2021, hvilket er 
45 færre end budgetteret og et fald på 4% i forhold til 2020. 

 AVU-OMRÅDET

Vi har blandt andet arbejdet med følgende konkrete udviklingsinitiativer:

»    Fortsat udvikling af skolen som bæredygtig skole orienteret mod FN’s verdensmål
  Etablering af Grønt Råd og fortsat udvikling af en idébank. Implementering af opgaver og emner i undervisningen, 

som inddrager FN’s Verdensmål samt gennemførsel af en emneuge om det tredje verdensmål; Sundhed og Trivsel.

»    Udvikling af VEU-området lokalt, regionalt og nationalt
  Modtaget bevilling fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) om midler til projektet Update/Upgrade, 

som har særligt fokus på ordblinde samt læse- og skrivesvage borgere. Implementering af projektet indgår i 
VUC-samarbejdet om VEU i Region Midtjylland. 

  Fokus på udvikling af samarbejdet med Jobcentret gennem informationsmøder mellem UU-vejledere og AVU-områ-
det og det gymnasiale område.

»    Udvikling af nye AVU- og FVU-baserede tilrettelæggelser
  Gennemførsel og evaluering af forsøg med halvårlige tilrettelæggelser af AVU-tilbud mhp. at fremme kursisternes over-

gang til videre uddannelse. Grundet corona er forsøgsperioden udvidet og en endelig evaluering gennemføres i 2022. 

»    Når det faglige skaber fællesskab
  Gennemførsel af aktuelle faglige workshops og minikurser i efteråret 2021 mhp. at kvalificere og skabe fællesskab. 

Hertil forsøg med månedlige virtuelle skoledage samt digital lektiehjælp i dansk, DSA og matematik.

»    Styrkelse af praksisfællesskaberne i afdelingen 
  Fokus på at sikre høj faglighed, kvalitet og gode relationer. Faggruppekommissorier er opdateret og implementeret 

i skoleåret 21-22. Hertil er faggruppeformænd opkvalificeret gennem kursusforløb, og hver faggruppe udvikler en 
langsigtet strategi i samarbejde med skolens e-didaktikere.

»    Nedbringelse af frafald og fravær 
  Fokus på at øge brugen af kompenserende hjælpemidler i undervisningen samt at målrette vejledningen, så kursis-

tens mål tydeliggøres og bliver en afgørende motivationsfaktor for gennemførsel og resultat. 

PÆDAGOGISKE TILTAG I 2021



11

Årskursisttal og gennemførsel

Årskursister Budget 2021 Realiseret 2021 Ændring Ændring i pct.

AVU  268  231  -37 -14 %

AVU Online  69  74  5  7 %

FVU  37 28  -9  -24 %

OBU  10  6  -4 -40 %

I alt  384  339  -45 -12 %

Årskursister på AVU-området 2017-2021
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Gennemførsel, AVU samlet (skoleår)  2018/2019 2019/2020 2020/2021

Gennemførsel   71 % 73 % 70 %

Prøvedeltagelse  63 % 72 % 67 %
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I 2021 var antallet af realiserede årskursister på HF-enkelt-
fag 30 mindre end det budgetterede, og i forhold til 2020 var 
det et fald på 34 årskursister. Faldet på HF-enkeltfag hæn-
ger primært sammen med den aktuelle højkonjunktur, som 
får mange potentielle HF-enkeltfagskursister til at søge mod 
job i stedet. Gennemførslen med eksamen på HF-enkeltfag 
var i 2021 på 93%, hvilket er højere end 2019, men lavere 
end 2020. Dette hænger naturligt sammen med, at en lang 
række kursister i 2021 ikke var til eksamen grundet COVID-
19 og i stedet fik en standpunktskarakter, der blev ophøjet 
til eksamenskarakter. Derfor er prøvedeltagelsen stadig høj. 

HF-online er i 2021 faldet med 7 årskursister i forhold til 
2020 og ligger 10% under budgettet. Også her er eksa-
mensandelen påvirket af standpunktskarakterer. 

På det 2-årige HF er der realiseret 336 årskursister, hvil-
ket er en stigning på 33 årskursister i forhold til 2020. 
Dette hænger sammen med, at der fra august 2021 var 
en klasse mere på både 1. og 2. årgang. 

SOF og GS opgøres her samlet, da SOF bliver afholdt efter de 
samme principper som GS. Antallet af SOF/GS-årskursister 
er i 2021 faldet med 34 i forhold til 2020. Væksten i SOF 
opvejer derfor ikke nedgangen i GS. Antal årskursister i 2021 
ligger 11 under budgettet, og der ses en tydelig forskydning 
fra det ordinære fremmødebaserede tilbud til online. Den 
forskydning kan nok tilskrives både ønsket om fleksibilitet og 
COVID-19. Beståelsesprocenten er i 2021 fortsat høj.

 DET GYMNASIALE 
OMRÅDE

PÆDAGOGISKE TILTAG I 2021

Vi har blandt andet arbejdet med følgende konkrete udviklingsinitiativer:

»    Klasseledelse og relationsarbejde
  Aktionslæringsprojektet ”ALLE MED”, som har fokus på klasseledelse og relationsarbejde, er fortsat fra sidste skoleår med nye 

grupper af lærere. Klasseledelse og relationsarbejde var også et tema til årets MUS med QTI (Questionnaire on Teacher Interaction).

»    Styrkede praksisfællesskaber
  Projektet “Styrkede praksisfællesskaber i faggrupperne” igangsat efteråret 2020 blev udrullet videre i 2021. Formålet er at 

intensivere og professionalisere samarbejdet i alle faggrupper med henblik på, at faggruppen fungerer som et stærkt, udvik-
lende didaktisk fællesskab for faggruppens medlemmer. Skolens fakultetsdidaktikere udgør den daglige ledelse af projektet. 

»    Styrkelse af kursisternes skriftlige kompetencer
  Fokus på best practice ift. hvordan den såkaldte fordybelsestid omsættes i opgaver i fagene, forbedring af feedback på kursi-

sternes skriftlige opgaver og forøgelse af kursisternes afleveringsfrekvens mm. Hertil er der udarbejdet ny skriftlighedsportal 
med ideer og overblik til både undervisere og kursister. 

»    Trivsels- og fagligt understøttende tiltag
  Der er skruet op for de sociale arrangementer samt etableret flere hygge- og spilområder på skolen. Initiativerne er dels tænkt som 

et alternativ til rygeaktiviteten, efter skolen blev røgfri pr. 1. august 2021, og dels som et tiltag, der kan styrke “ungekulturen” i takt 
med, der er kommet direkte adgang fra 9. klasse til det to-årige HF. På GS/SOF er der arbejdet på at give kursisterne en god start 
bl.a. ved at lave flere sociale aktiviteter ifm. første mødegang samt et større fokus på opfølgning på SOF-kursisternes udfordringer.

»    HF Fundamentet
  Den første klasse i den særlige tilrettelæggelse HF-fundamentet blev oprettet i august 2021. Tilrettelæggelsen hører under 

HF-enkeltfag og kursisterne går i et 3-årigt forløb. Målgruppen er psykisk sårbare, især kursister med angstdiagnoser.

Det gymnasiale område har samlet realiseret 1.489 årskursister i 2021, 
hvilket er 62 færre end budgetteret og et fald på 3% i forhold til 2020. 
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Årskursisttal og gennemførsel

Årskursister  Budget 2021  Realiseret 2021  Ændring  Ændring i pct.

HF-enkeltfag  655 625 -30 -5 %

HF Online  272 246 -26 -10 %

2-årig HF 331 336 5 2 %

GS/SOF alm. 262 233 -29 -11 %

GS/SOF online 31 49 18 58 %

I alt  1.551 1.489 -62 -4 %

Årskursister på det gymnasiale område 2017-2021 
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Gennemførsel, HF-enkeltfag, alm.  2019 2020 2021

Prøvedeltagelse (baseret på antal tilmeldte på holdet)   66 % 76 % 73 %

Andel, der går til eksamen (og for GSK/SOF består)* 2019 2020 2021

HF Enkeltfag    89 % 97 % 93 %

HF Online  84 % 97 % 93 %

GSK/SOF – andel bestået  92 % 95 % 96 %

* Baseret på antal på holdet ved undervisningens afslutning
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 FRA ÅRET, DER GIK
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For fjerde gang gennemførte et hold bestående af kursister og to lærere en musikteater-

forestilling – denne gang under titlen ”Tag min kuffert”. 

Årets musikteaterforestilling baserede sig på en skæv fortælling om at tage valg og ansvar 

for sit eget liv, og undervejs i forestillingen kunne man møde en række unge mennesker, 

der søgte efter deres egen vej i tilværelsen. Musikken i forestillingen tog sit afsæt i 

udvalgte numre af The Beatles.

Da sidste års forestilling var underlagt flere corona-restriktioner, var der i år en særlig stor 

glæde forbundet med igen at kunne gennemføre en forestilling, hvor sangene kunne per-

formes live, og hvor salen endnu en gang var fyldt med publikum til de fire forestillinger. 

Musikteaterforestillingen:  

”Tag min kuffert”

Kursister vinder pris 
til finale i Skrivecup
Tre af skolens kursister fra HF Stage vandt “Champagne-
prisen” til finalen i årets Skrivecup, som er en landsdæk-
kende konkurrence i kreativ skrivning. Konkurrencen går 
ud på at producere en tekst, der gentænker en allerede 
eksisterende tekst inden for et givent emne på en innova-
tiv og interessant måde. Champagneprisen gives til den 
performance, der overrasker mest, og her fremhævede 
dommerne, at særligt skuespillet var på meget højt niveau. 
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Kulturfremmende aktiviteter
Der er det seneste år blevet skruet op for sociale arrangementer med flere caféer og 

aktiviteter i skolehverdagen. Blandt andet har kursisterne kunne mødes i små perle-

værksteder, til bordtennisturneringer og til både kor- og fællessang. Initiativerne skal 

bakke op om etableringen af en ”ungekultur” på skolen i takt med, at der nu er  

direkte adgang fra 9. klasse til det to-årige HF og at flere yngre kursister  

vælger at tage deres gymnasiale uddannelse på Aarhus HF & VUC. 

Fejring af sidste  
skoledag pa AVU
Som noget nyt valgte vi i år at gå væk fra den klassiske 
dimission for skolens AVU-kursister. I stedet blev der 
afholdt et sidste-skoledag-arrangement, hvor kursisterne 
i samarbejde med deres lærere var med til at forme 
dagen. Det mundede ud i en festlig dag med sang, dans 
og tryllekunst, og hvor de fremmødte kunne smage på 
alverdens specialiteter medbragt af kursisterne – et 
succesfuldt koncept, der bestemt er kommet for at blive!
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FORVENTNINGER  
TIL DET KOMMENDE ÅR
Aarhus HF & VUC har siden 2016 været udfordret grundet store nedskæringer 
på finanslovene. Nedskæringerne har været både i form af omprioriterings
bidraget og en række andre mindre nedskæringer  

I 2019 fik skolen således 15,4% færre midler (ca. 30 
mio.) til samme aktivitetsniveau som i 2015. I 2020 blev 
omprioriteringsbidraget fjernet, hvilket også var tilfældet 
på finansloven for 2021 og 2022, men der var med fjer-
nelsen af omprioriteringsbidraget alene tale om et stop 
for fortsatte yderligere nedskæringer og ikke tale om en 
tilbageførsel af midler. På finanslov 2021 blev det 2-årige 
HF dog sammen med de øvrige gymnasiale ungdomsud-
dannelser begunstiget af et taxameterløft på 2%, mens 
voksenuddannelserne måtte vente til finanslov 2022 med 
at få et tilsvarende taxameterløft.

I efteråret 2021 blev VUC-sektoren ramt af et nationalt 
betydeligt aktivitetsfald på AVU og HF-enkeltfag på grund 
af højkonjunkturen i samfundet. Dette aktivitetsfald  
fortsætter også ind i 1. halvår 2022 og måske året ud. 
Kombinationen af mange års store nedskæringer, som 
indtil videre kun i begrænset omfang er blevet kompen-
seret, samt det aktuelle aktivitetsfald, har bragt VUC-sek-
toren i knæ og er også med til at sætte Aarhus HF & VUC 
under pres. 

VUC’ernes konjunkturfølsomhed er med andre ord blevet 
meget synlig under den aktuelle højkonjunktur. Dette har 
skabt tiltrængt politisk opmærksomhed på VUC-sekto-
ren og har sat gang i overvejelser, om der kan skabes 
en ny økonomimodel, som vil gøre VUC-skolerne mindre 
konjunkturfølsomme og dermed sikre en større grad af 
økonomisk stabilitet. Aarhus HF & VUC imødeser med stor 
forventning, om der i 2022 politisk vil blive besluttet en 

ny økonomimodel for VUC-sektoren, som kan gøre skolen 
mindre konjunkturfølsom i fremtiden.  

I budgettet for 2022 er forventningerne til det samlede 
antal årskursister 1.802 årskursister mod realiserede 
1.828 årskursister i 2021. Det gymnasiale område 
forventes i 2022 at ligge 35 årskursister under det rea-
liserede for 2021, og området budgetterer derfor med 
1.454 årskursister. I 2022 forventes AVU-området at få 
en aktivitet på 348 årskursister, hvilket er 9 årskursister 
mere end det realiserede for 2021. 

Årets budgetterede omsætning i 2022 er ca. kr. 169 mio. 
med et driftsresultat på 2,7 mio. kr. før feriepenge og 2,7 
mio. kr. efter feriepenge. 

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer vil det i 
de kommende år være skolens hovedopgave at sikre 
kvaliteten og rentabiliteten i vores uddannelser samtidig 
med, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare en god 
og udviklende læringsinstitution for vores kursister og en 

god og udviklende arbejdsplads for vores medarbejdere. 
Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø vil være i fokus i 
de kommende år grundet skolens pressede økonomi og 
det øgede arbejdspres, som dette medfører for medar-
bejderne. 

Likviditeten hen over året forventes at kunne imødegå 
driftens likviditetsbehov som budgetteret for 2022.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer vil det i de 
kommende år være skolens hovedopgave at sikre kvaliteten 
og rentabiliteten i vores uddannelser samtidig med, at vi 
vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare en god og udviklende 
læringsinstitution for vores kursister og en god og udviklende 
arbejdsplads for vores medarbejdere.
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Fagligt fokus 
På Aarhus HF & VUC er fagligheden i fokus, og derfor 
er der også tilbud til de af vores kursister, som har 
fagligt overskud til mere end den almindelige skole-
gang. For første gang har tre af vores HF-kursister 
gennemført talentprogrammet på Akademiet for 
Talentfulde Unge, hvor bred faglighed samt social 
og personlig udvikling sættes i fokus over et længe-
revarende forløb. Derudover har vi endnu en gang 
haft en kursist med i Projekt Forskerspirer, som er en 
konkurrence, der handler om at fordybe sig i et emne 
og udarbejde forslag til et forskningsprojekt.

Politik på programmetI forbindelse med kommunalvalget i november var skolen vært for arrange-

mentet ”Mød din poIitiker”, hvor skolens kursister fik mulighed for at debat-

tere med udvalgte kommunal- og regionspolitikere. 
I foråret var der igen politik på programmet, da en række bredt repræsente-

rede folketingspolitikere og folketingskandidater gæstede skolen til en snak 

om blandt andet klima, forsvarsforlig og uddannelsespolitik.
Begge arrangementer gav anledningen til mange gode spørgsmål fra skolens 

kursister, der flittigt bidrog til debatten.
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AVU arbejder med 
FN,s Verdensmal 
Uge 43 stod på emneuge for skolens AVU-kur-
sister, hvor der blev arbejdet med det tredje 
af FN’s verdensmål: Sundhed & Trivsel. Alle 
AVU-hold fik til opgave at udarbejde nyhedsstof 
– artikler, interviews, reportager etc. – inden for 
emnet, der til sidst blev sat sammen til en avis i 
både digital og trykt udgave. Ugen blev rundet af 
med en “walk and talk” i skolens nærområde.

Arrangementer i solidaritet med Ukraine

I løbet af foråret har skolen afholdt forskellige arrangementer for at vise støtte til det krigshærgede Ukraine.

I marts sang vi fællessang i Tårnet i et opråb for fred. Vi sang “Kringsatt av fiender”.

Få uger efter arrangerede en gruppe kursister et støttearrangement med salg af tøj, kage og drikke-

varer i festsalen. Vi samlede 7115 kr. ind til Røde Kors’ arbejde i Ukraine.

Vi havde også besøg af lektor Rasmus Brun Pedersen fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universi-

tet, der gjorde os klogere på situationen i Ukraine og på krigens årsager og konsekvenser.

Til alle arrangementer var der stor opbakning fra både kursister og medarbejdere. 
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TAL OG  
OP GØRELSER  
fra 2021



21



22 Årsskrift 2022

Nøgletal 2017-2021 

Nøgletal  2017 2018 2019 2020 2021

Omsætning tkr. 190.192 193.689 177.003 172.583 172.247

Årets resultat før ekstraord. poster tkr.  5.764 -456 -1.257 -940 948

Egenkapital tkr. 116.127 115.122 101.253 100.025 106.461

Årselever 2.064 2.102 1.941 1.885 1.828

Regnskab 2021 

Indtægter tkr.

Statstilskud  161.396  

Deltagerbetaling og andre indtægter  10.851  

Omsætning   172.247   

 

Udgifter 

Undervisningens gennemførsel    118.590  

Markedsføring  212  

Ledelse og administration  22.170   

Bygningsdrift  19.137  

Aktiviteter m. særlige tilskud 4.432

Omkostninger i alt  164.541  

 

Driftsresultat  7.706   

 

Finansielle indtægter 30

Finansielle omkostninger  -6.788  

 

Årets resultat 948
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Udgiftsfordeling

Skolen er som vidensorganisation  
løntung, idet 81 pct. af samtlige 
udgifter er lønudgifter.

Årsværk

n Øvrige medarbejdere 

n Undervisere

Øvrige udgifter
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81 %

72,1 %
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Udgiftsfordelinger (kategorier)

Illustrationen viser den interne fordeling af skolens udgifter 
på kategorier. Det ses, at udgifterne til undervisningens 
gennemførsel – primært lærerlønninger og materialer – 
udgør ca. 72 pct. af de samlede udgifter. De øvrige ca.  
28 pct. er primært fordelt på bygninger, ledelse, admini-
stration og markedsføring.

n Undervisningens gennemførsel 

n Markedsføring 

n Ledelse og administration

n Bygningsdrift

n Aktiviteter med særlige tilskud

2,7 %
11,6 %

13,5 %

0,1 %
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Balance 2021 

Aktiver tkr.

Anlægsaktiver 293.351

Omsætningsaktiver: 

Tilgodehavender 1.989

Likvid beholdning 26.099

Aktiver i alt 321.439

Passiver tkr.

Egenkapital 106.461

Gældsforpligtelser: 

Kortfristet 53.575

Langfristet 161.403

Passiver i alt 321.439
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Kursister udsmykker skolens vægge
I foråret malede Alma og Ester fra HF Kunst & Design på 3. år vægmaleriet 

”Når vi længes”. Det blev fejret med en fin fernisering med en præsentation af 

værket og en tale ved rektor.Senere på året kastede kursister fra HF Kunst & Design på 1. år sig over pens-

lerne og malede en tidslinje over dramatikkens historie med forskellige værker 

og vigtige personer i gangen ved teaterlokalet.Kunstværkerne skaber liv og et inspirerende, kreativt miljø på skolen og minder 

dagligt om, hvor dygtige og engagerede skolens kursister er.

Aldrig har det vaeret 
sa gront …
Julestemningen blev kickstartet med fælles juleklip for 
skolens kursister med det formål at få produceret jule-
pynt til det store juletræ, der hvert år pryder festsalen 
på Aarhus HF & VUC. Forud for arrangementet var 
der indsamlet magasiner, reklamer, papemballage og 
papiraffald, så kursisternes kreationer udelukkende 
kunne laves af genbrugsmaterialer. Aldrig har det 
været så grønt, aldrig har det været så kønt … 
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Årskursister  2017 2018 2019 2020 2021 Budget 2022

HF-enkeltfag 738 709 669 659 625 601

HF Online 249 253 246 253 246 235

2-årig HF 230 258 269 303 336 348

GSK/SOF 268 288 263 282 233 224

GSK/SOF online  0 0 2 34 49 46

Det gymnasiale område i alt 1.485 1.508 1.449 1.531 1.489 1.454

AVU 403 404 335 249 231 229

AVU Online 116 116 93 63 74 76

FVU 46 59 52 33 28 32

OBU 14 15 12 9 6 11

AVU-området i alt 579 594 492 354 339 348
      

Aarhus HF & VUC i alt 2.064 2.102 1.941 1.885 1.828 1.802

352 HF-dimittender fra Aarhus HF & VUC blev i 2021 optaget på:

Universitet: 38,5 pct     Professionshøjskole: 46 pct    Erhvervsakademi: 15,5 pct 

1885 kursister har i 2021 gennemført og/eller bestået ét eller flere HFenkeltfag

1292 kursister har i 2021 bestået ét eller flere fag på gymnasial supplering med 
henblik på at kvalificere sig til at søge ind på en videregående uddannelse.

1005 kursister har i 2021 gennemført og/eller bestået ét eller flere fag på  
Almen Voksenuddannelse 

5 pct  er under 20 år, 49 pct  er 20-24 år, og 46 pct  er over 24 år 

20 pct  af skolens kursister har ikke gennemført grundskolen 

18 pct  har afbrudt gymnasial uddannelse bag sig 

29 pct  har afbrudt erhvervsuddannelse bag sig 

22 pct  er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande 

28 pct  er i beskæftigelse og 49 pct  i uddannelse seks måneder efter endt uddannelse 
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CPR-kursister

CPR-kursister er det antal individer, 
der på årsbasis er tilmeldt uddan-
nelse på Aarhus HF & VUC. 
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