
 

 

 
 
 
Uddannelsesudvalget – møde den 8. november 2012 kl. 10.00 – 11.00. 
VUC, Nørregade 13, 6100 Haderslev 
 
Deltagere: Formand Jørn Lehmann, Jens Egon Jørgensen, Henrik Mehlsen, Vibeke Susgaard, Lone 
Gloy, Søren Tang og Hans Jørgen Hansen. 
Afbud fra Ove Outzen, Jan Thomsen. 
Referent: Yvonne Skaletz 
 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 10.5.2012 
Bilag: Referat fra Uddannelsesudvalgets møde 10.5.2012 (tidligere fremsendt) 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

2. Dimensionering af FVU og ordblindeundervisningen  
Antallet af kursister i FVU-undervisningen har gennem de sidste år været dalende. Det er 
især den virksomhedstilrettelagte undervisning, der har et langt mindre omfang end 
tidligere, hvilket ses både ved VUC Sønderjylland og ved AOF Syd, som har 
driftoverenskomst.  
For at sikre, at udbuddet svarer til efterspørgslen kræves en stram styring og en høj grad af  
koordinering mellem VUC Sønderjylland og eventuelle driftoverenskomstpartnere. 
Bilag: FVU og OBU dimensionering 2012. 
Til drøftelse 
 
Uddannelsesudvalget ser med bekymring på omfanget af FVU og OBU undervisning, det 
komplicerede regelsæt forhold til midlerne fra kompetencefondene samt det stigende 
ressourceforbrug til opsøgende arbejde. Uddannelsesudvalget efterspørger nye måder at 
tilgå midlerne fra kompetencefonden på. Uddannelsesudvalget er enige i,  at der stadig er et 
stort behov for undervisning og efterlyser et tættere koordineret samarbejde. 

 
 

3. Driftoverenskomst på FVU og ordblindeområdet – ansøgning fra AOF 
I et brev dateret 22.oktober 2012 har AOF Syd ansøgt VUC Sønderjylland om 
driftoverenskomst på FVU og OBU-området. 
AOF Syd har i ansøgningen på en tilfredsstillende måde blandt andet redegjort for sine 
pædagogiske og ledelsesmæssige erfaringer, dækningsområde, ønskerne om udbud og 
tilrettelæggelsen af den kommende undervisning. 
Uddannelsesudvalget er rådgivende i forhold til VUC’s bestyrelse vedrørende indgåelse af 
driftoverenskomster omkring forberedende voksenundervisning (FVU) og 
ordblindeundervisning for voksne. 
Bilag: Ansøgning om driftoverenskomst AOF okt. 12 

Driftoverenskomst på FVU og ordblindeområdet – AOF oktober  
 
 
 
 



 
 
 
Direktøren indstiller,  
at Uddannelsesudvalget, under forudsætning af, at en stram koordineringsindsats fastlægges 
i overenskomsten, anbefaler VUC Sønderjyllands bestyrelse at tildele AOF 
driftoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet i perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2014 
 
Uddannelsesudvalget tiltræder direktørens indstilling. 

 
 

 
4. Driftoverenskomst på FVU – ansøgning fra IBC 

I et brev dateret 18.oktober 2012 har IBC ansøgt VUC Sønderjylland om driftoverenskomst 
på FVU-området.  
IBC har i sin ansøgning blandt andet redegjort for sine pædagogiske og ledelsesmæssige 
erfaringer, tilrettelæggelse af undervisningen, undervisningssted og –miljø og 
deltagergrupper. 
IBC ønsker at afholde FVU undervisningen i sine lokaler på Dronning Margrethes Vej i 
Aabenraa.  
Ud over den almindelige holdundervisning ønsker IBC at tilbyde blended learning. VUC 
Sønderjyllands erfaringer fra FVU-undervisning viser, at deltagergruppen for at få det 
optimale ud af undervisningen har behov for en tæt lærerkontakt og en høj grad 
lærerdækning på undervisningen, så ideen om blended learning ved en ny og forholdsvis 
uerfaren udbyder kan ikke umiddelbart anbefales. 
 
Uddannelsesudvalget er rådgivende i forhold til VUC’s bestyrelse vedrørende indgåelse af 
driftoverenskomster omkring forberedende voksenundervisning (FVU) og 
ordblindeundervisning for voksne. 
Bilag: Ansøgning om driftoverenskomst IBC okt. 12 

Driftoverenskomst på FVU – IBC oktober 12 
 
Direktøren indstiller,  
at Uddannelsesudvalget, under forudsætning af, at en stram koordineringsindsats fastlægges 
i overenskomsten, anbefaler VUC Sønderjyllands bestyrelse at tildele IBC 
driftoverenskomster på FVU-området i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2014 
 
Uddannelsesudvalget tiltræder direktørens indstilling. 

 
 

5. Silkeborgprojektet. Planlægning og gennemførsel af uddannelse af ledige. Ved Jørn 
Lehmann 
 
Jørn Lehman orienterede kort om Silkeborg modellen for gennemførsel af uddannelse af 
ledige. Der blev aftalt, at der indhentes erfaringsmateriale fra Silkeborg Kommune, 
ligeledes vil der blive inviteret en medarbejder fra Silkeborg kommune med til næste møde 
for at fortælle om erfaringsgrundlaget. Dokument vedr. Silkeborg modellen er vedhæftet. 
 

6. Samarbejde med Jyske Vestkysten vedrørende abonnement til ordblinde kursister. Ved Jørn 
Lehmann 
 



Drøftelse af forsøgsordningen vedr. et mobilt prøveabonnement med Jyske Vestkysten, Hans 
Jørgen Hansen undersøger om Jyske Vestkysten er med på ideen omkring et prøve 
abonnement for ordblinde kursister. 
 

7. Evt.  
Hans Jørgen Hansen informerede om VUC GO projektet og den succes der har været for de 
fleste kursister.  
 
Punkt til næste dagsorden: 

− Mødedatoer for 2013 
− Rundvisning på VUC´s byggeri på havnen i Haderslev. 

 
Næste møde aftaltes den 22. januar kl. 9.00 – 12.00 hos VUC Sønderjylland, Nørregade 13, 
Haderslev. 


