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Referat af møde i uddannelsesudvalget d. 5. september 2010   

Der var afbud fra: Ove Outzen, Søren Tang Sørensen, Jens Egon Jørgensen, Beth Rudolph og Hans 

Jørgen Hansen. 

      

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2011 

Bilag: Referat fra mødet den 12. maj 2011 (er også tidligere udsendt). 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Tilmeldingstal for 2011/12 

Tilmeldingstallene på både AVU og hf er meget tilfredsstillende. Der har været en nedgang 

på  FVU, og den stigning, der ses på landsplan i forhold til ordblindeundervisning slår ikke 

igennem ved VUC Sønderjylland. Der arbejdes derfor med et nyt koncept på disse områder. 

Kontakt til 10. klasseskolerne har givet mange kursister – og uddannelsesudvalget 

anbefaler, at VUC fortsat arbejder med dette område samt med det opsøgende arbejde i 

forhold til efterskoler og erhvervsskoler. 

Regionen har bevilliget midler til projekt Undervisning i bevægelse. Målgruppen for 

projektet er blandt andet unge af anden etnisk herkomst end dansk.  

JanThomsen informerede om, at der i forbindelse med sygehusbyggeriet i Aabenraa er 

indlagt sociale klausuler i kontrakten.  

Uddannelsesudvalget udtrykte bekymring over, at almen dannende fag, som f.eks. 

billedkunst og idræt på AVU, har en langt mindre søgning end tidligere.  

 

3. Status på byggerier i Sønderborg og Haderslev  
Byggeriet begge steder følger planerne. Der arbejdes med indvielse af Sønderborg ultimo 

oktober/primo november.  

Jørn Lehmann har møde med Hans Jørgen om et eventuelt projekt, hvor 

udviklingshæmmede kan uddannes til at indgå i kantinedriften i de nye bygninger.  

 

4. Implementering af MacBook – brugen af ny teknologi 

2.000 MacBook er udleveret til VUC’s kursister. Finansieringen sker blandt andet ved en 

personalereduktion samt mindre udgifter til kopiering og forbrug.  

Det forventes, at brugen af Mac i høj grad vil forbedre kursisternes skriftlighed.  

På alle afdelinger er der udnævnt i-coaches, som skal supportere kursister og 

medarbejdere. 

 

5. Aktivitet på FVU og OBU-området 1. halvår 2011 

Bilag: FVU -  OBU 1. halvår 2011 

Til orientering 

Taget til efterretning. 

 

6. Beslutninger/anbefalinger fra udvalget  

Bilag: Uddannelsesudvalget – videreformidling 

Taget til efterretning 

 

 



7. Kursistevaluering af fjernundervisning 

Bilag: Evaluering FU  

 Taget til efterretning 

 

8. Arbejdet i Uddannelsesudvalget (fast punkt) 

Ideer til emner på de kommende møder. 

 FVU matematik 

 OBU-FVU koncept 

 Teknologi til ordblinde kursister 

 Fjernundervisning til ordblinde og FVU-kursister 

 Evaluering og dokumentation af OBU/FVU (antal deltagere, der går videre i 

uddannelse) 

 

9. Mødeplan 2011 – 2012 
Torsdag d. 10. november kl. 10.00 – 12.00 – mødet afholdes i Sønderborg 

Torsdag d. 22. marts kl. 10.00 – 12.00  

Torsdag d. 10. maj kl. 10.00 – 12.00 

 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 


