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Uddannelsesudvalget – møde den 10. maj 2012 kl. 10.00 – 12.00. 

VUC, Nørregade 13, 6100 Haderselv 

 

Referat: 

Afbud fra Jan Thomsen, Henrik Mehlsen og Vibeke Susgaard. 

 

Jørgen Lehman redegjorde for uddannelsesudvalgets opgaver. Hans Jørgen supplerede med 

uddannelsesudvalgets opgave i forhold til driftoverenskomster på FVU og ordblindeområdet. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 20.3.2012 

Bilag: Referat fra Uddannelsesudvalgets møde 20.3.2012 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Driftoverenskomst på FVU og ordblindeområdet – ansøgning fra IBC 

I et brev fra den 13. april 2012 har IBC ansøgt VUC Sønderjylland om driftoverenskomst på 

FVU og OBU-området.  

IBC er udbyder af efter- og videreuddannelse inden for det merkantile område – og de 

ønsker med en driftoverenskomst på FVU og ordblindeområdet at kunne udbyde efter- og 

videreuddannelse på alle niveauer. 

Uddannelsesudvalget er rådgivende i forhold til VUC’s bestyrelse vedrørende indgåelse af 

driftoverenskomster omkring forberedende voksenundervisning (FVU) og 

ordblindeundervisning for voksne. 

Bilag: Brev af 13. april 2012 fra IBC + Driftoverenskomst, notat af 4.maj 2012. 

 

Direktøren indstiller,  

at ansøgningen fra IBC afslås, begrundet i, at der på nuværende tidspunkt er mere end 

tilstrækkelig kapacitet på både FVU- og ordblindeområdet 

at IBC opfordres til, på lige fod med AOF Syd, at ansøge om driftoverenskomst til indgåelse 

pr. 1. januar 2013.  

Uddannelsesudvalget tiltræder direktørens indstilling – i indstillingen ændres ordet 

”opfordres til” til ”henvises til”. 

 

3. Den lektieinkluderende skole.  

Fra 1. august 2012 vil VUC Sønderjylland lade lektierne indgå som en del af den 

almindelige undervisning. Orientering ved Hans Jørgen Hansen. 

86% af VUC’s kursister er under 30 år og ca. 3.000  modtager SU. Mange af kursisterne er 

uddannelsesuvante uden ressourcer til selvstændigt studie-arbejde. VUC vil fremover satse 

på fremmøde, hvor lektierne indgår som en del af undervisningen. Der etableres et 

registreringssystem med grønne, gule og røde felter. Systemet kan på en klar måde vise 

både kursister og deres lærere, hvor kursisten ligger i forhold til studieaktivitet, herunder 

fremmøde. 

 

 

4. Kursister med psykiske sygdomme.  



I lighed med de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner oplever VUC Sønderjylland flere 

og flere unge med psykiske problemer og/eller diagnoser på psykiske sygdomme, som 

deltagere i undervisningen. Orientering ved socialrådgiver Marianne Loft. 

Marianne Loft orienterede omkring kursister med psykiske problemer og de tiltag VUC gør 

for at hjælpe disse kursister gennem forløbene. 

 

 

5. Evt. 

Jobrotation i Sønderborg Kommune – også aktuelt for private virksomheder. Jens Egon 

nævnte projekt Innovirk i Tønder, som sørger for en indgang til uddannelse. 

Kort notat vedrørende jobrotation vedlægges referatet. 

Jørn Lehmann anbefalede Mathias Tesfay’s  bog: Vi er ikke dyr, men vi er tyskere - og Lars 

Olsen’s bøger: Den nye ulighed og Det delte Danmark. 

 

 

6. Rundvisning på VUC’s byggeplads på havnen i Haderslev. 

Blev udsat på grund af vejret. 

 

Forslag til mødedatoer i efteråret 2012: 

- 21.8.2012 kl. 9.00 – 11.00 

- 8.11.2012 kl. 9.00 – 11.00 

 

 

 


