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Uddannelsesudvalget – møde den 22. januar 2013 kl. 8.00 – 11.00. 
VUC, Nørregade 13, 6100 Haderslev 
Tilstede: Jørn Lehmann, Lone Gloy, Jens Egon Jørgensen, Ove Outzen, Søren Tang Sørensen, Hans 
Jørgen Hansen og Margit Viig. 
Afbud: Jan Thomsen, Henrik Mehlsen, Vibeke Susgaard Hansen. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 8.11.2012 
Bilag: Uddannelsesudvalg 8.11.2012 - referat (referatet er også tidligere udsendt) 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Driftoverenskomster på FVU og ordblindeundervisning.  
Orientering om forløbet siden sidste møde. 
Bilag: FVU driftoverenskomst 2013 – 14 skabelon 
  OBU driftoverenskomst 2013 – 14 Skabelon  

Driftoverenskomst – bilag FVU – skabelon 
Driftoverenskomst – bilag OBU – skabelon 
Driftoverenskomster – udmøntning – 2 

Hans Jørgen orienterede om driftoverenskomsterne, herunder, at IBC har valgt ikke at 
indgå som driftoverenskomsthaver.  
Informationerne blev taget til efterretning. 
 

3. Jobrotation Sønderborg Kommune.  
Orientering ved Jørn Lehmann 
Jørn Lehmann fortalte om de overvejelser man har gjort sig i Sønderborg kommune 
angående jobrotationsprojekter på mindre virksomheder. 
Dette førte til en drøftelse om mennesker i flex-job. VUC forventer i forbindelse med driften 
af kantiner i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg at ansætte en række personer i flex-job. 
Jørn Lehmann påpegede behovet for udvikling af et uddannelsesforløb ”hvordan man som 
leder og kollega håndterer kollegaer med særlige behov/psykiske lidelser”. UCSyd har 
muligheder for at afvikle et sådant forløb under Videnscenter for Ledelse. 
VUC er tovholder for en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for 
uddannelsesudvalget. Arbejdsgruppen skal arbejde med udvikling af forløbet. Mulighederne 
for finansiering fra regionen skal undersøges. 
 

4. LKV – et projekt for ordblinde/læsesvage. 3F har fået midler til at styrke den opsøgende 
indsats i forhold til beskæftigede ordblinde og læsesvage. 
Bilag: 3F LKV Læsning, kommunikation 
Margit Viig orienterede om LKV projektet. Det blev påpeget, at screening ikke var nok, det 
er vigtigt at få folk i gang med undervisning, hvilket førte til en drøftelse om motivation. 

 
5. Ordblindeundervisning en vigtig brik i jagten på de 95%.  

VUC’erne i Region Syddanmark har søgt og fået bevilliget midler til et projekt med 
ovenstående titel. Projektets hovedide er at styrke samarbejdet med VUC’erne og 



læsevejlederne på erhvervsuddannelserne samt at styrke samarbejdet mellem VUC, UU og 
jobcentrene i forhold til unge ordblinde. 
Bilag: Pixiudgave – regionalt udviklingsprojekt 
Margit Viig orienterede om det nye regionale projekt for ordblinde, hvor VUC 
Sønderjylland er lokal tovholder. Der er startmøde 6. februar. Herfra det sønderjyske 
deltager EUC, SOSU, BCSyd, Haderslev Handelsskole, repræsentanter for UU og for 10. 
klasse skolerne. 
 

6. Evt. 
 

7. Forslag til mødedatoer i 2013 
Torsdag den 21.3. 9.00 – 11.00 
Tirsdag den 21.5. 9.00 – 11.00 

Ovennævnte datoer duer ikke. Margit udsender en Doodle med mulige mødedatoer. 
 

8. Rundvisning i det nye byggeri på havnen 
Udvalget fik en rundvisning i det nye byggeri. 
 

 
 
 

 
 


