Dato: 20/11/2014

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd torsdag
den 11. december 2014 kl. 8.00  10.00, Chr X’s Vej 39, Haderslev.
Lokale: “Damaskus”, 4. sal.
Deltagere
Hans Jørgen Hansen, Lone Gloy, Jens Egon Jørgensen, Søren Tang Sørensen, Susanne
Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder).
Afbud: Ove Outzen, Christian Bock, Jan Thomsen, Henrik Mehlsen og Bo Morthorst
Rasmussen.
Gæster: John Herbst Hansen deltog under punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet kan læses nedenfor i bilaget.
Referat:
Godkendt.

2. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.
Referat:
SFR orienterede om de to nye medlemmer Henrik Mehlsen, udpeget af KKR, og Ove
Outzen der erstatter Anders Bech Thøgersen.

3. Oplæg om jobrotation
Under det seneste møde blev det aftalt at holde oplæg om jobrotation og modeller. Til at
holde oplæg er inviteret projektleder John Herbst Hansen og kompetencekonsulent H.C.
Thordsen fra Innovirk. Der er afsat 45 minutter til oplæg og debat.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at oplægget tages til efterretning
Referat:
Oplægget blev drøftet og taget til efterretning

4. Fremlæggelse af rapport vedrørende særlige forløb
På det seneste møde blev fordelene ved at kunne følge kursister drøftet. VUC Syd vil på
mødet fremlægge resultaterne af de særlige forløb iGO og GO. Der gives en orientering af
de foreløbige resultater.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at resultaterne drøftes og tages til efterretning
Referat:
Resultaterne blev drøftet, og der var en anderkendelse af de gode resultater. Derefter blev
det taget til efterretning.

5. Orientering om partnerskabsaftale
Der gives en orientering om en kommende partnerskabsaftale der indgås med EUC Syd
vedrørende EUD forberedende forløb, og den strategiske indsats der ligger bag.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Der blev orienteret om udfordringerne ved EUD, og om den samarbejdsaftale der er på
vej. Derefter blev punktet taget til efterretning.

6. Orientering om udbudsovervejelser
VUC Syd arbejder pt på 7 nye HF linjer for så vidt angår mål, særligt indhold og
tilrettelæggelse. Derudover arbejdes der på EUD forberedende forløb, jfr. punkt 5 om
partnerskabsaftale. Der gives en orientering om udbudsovervejelserne.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Orientering blev givet, og udvalget fandt linjerne spændende. Derefter blev det taget til
efterretning.

7. Arbejdet i uddannelsesudvalget
Sagsindhold
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til at udvalget kan komme med ideer
udvalget kan arbejde med eller behandle.
Indstilling

VUC Syd indstiller,
● at muligheder for at behandle ideer i udvalgsarbejdet drøftes
Referat:
● LG fulgte op på muligheden for ugekursus. SFR følger op med svar.
● EUDreformens udfordringer og grundtræk ønskes som et punkt på marts mødet.
● Der er et ønske om at de to byrådspolitiske medlemmer af udvalget orienterer om
ting der rører sig på uddannelsesområdet i kommunerne.
● En måned før næste møde sendes mail ud med opfordring/mulighed for at komme
med forslag til punkter, lige som medlemmerne løbende kan sende ønsker ind.

8. Forslag til mødekalender 2015
● 16. marts, Aabenraa
● 8. juni, Tønder
● 25. august, Sønderborg
● 17. november, Haderslev
Alle dage fra 8.0010.00.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at forslagene drøftes
Referat:
Godkendt, dog således at de to sidste møder ændres til henholdsvis 24. august og 16.
november. Derfor ser møderækken således ud:
● 16. marts, Aabenraa
● 8. juni, Tønder
● 24. august, Sønderborg
● 16. november, Haderslev

9. Næste møde
Afhænger af punkt 8.
Referat:
16. marts, Aabenraa.

10. Eventuelt
HJH: VEUformandsskabet har et ønske om at komme her og drøfte samarbejdsmodeller
med virksomheder. Dette orienteres der om på næste møde.

BILAG til dagsordenen den 11. december
Referat uddannelsesudvalg ved VUC Syd tirsdag d. 12. august 2014

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat:
Godkendt

2. Gensidige orienteringer
Referat:
HJH: Nyt medlem i stedet for Peter Hansen udpeges på ordinært møde i KKR 8. sep.
Orientering om første skoledag, tilmeldinger mv. Der er 10 pct flere der er startet hos VUC
Syd efter et i forvejen stort vækstår forrige år. Stor tilgang af de der ikke har mere end
folkeskolen. Flere såkaldte 'pakkekursister' er tilmeldt, som er mennesker der målrettet
skal bruge specifikke fag for at kunne læse videre.
Spørgsmål og drøftelse om kursister på kontanthjælp der læser på VUC; vilkår, økonomi,
mentorordning mv.
Orientering om første spadestik ved Campus Tønder, hvor der også bliver tale om
kommunalt samarbejde. Skal stå klar juni 2015.
I Aabenraa er den gamle glødelampefabrik købt for at udvide VUC, som bygges sammen
med eksisterende bygning. Står klar om to år.
JATH: orienterede om udfordringer ift nyttejobs i Aabenraa Kommune.
STS: Orienterede om organisering af studerende.

3. Demonstration af brugen af iPad i undervisningen hos VUC Syd
Sagsindhold
Under dette punkt får udvalget en demonstration af, hvordan VUC Syd bruger iPaden som
et aktivt værktøj i undervisningen med forskellige eksempler. Præsentationen bliver givet
af underviser Jakob Vindel Duedal. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til
præsentationen.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at præsentationen tages til efterretning
Referat:
Demonstrationen blev taget til efterretning

4. Præsentation af en iBook hos VUC Syd

Sagsindhold
Under dette punkt får udvalget en præsentation af, hvordan et undervisningsmateriale  en
iBook  kan se ud. Præsentationen bliver givet af redaktør i udviklingsafdelingen Anders
Sommerlund Lind. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at præsentationen tages til efterretning
Referat:
Præsentationen blev taget til efterretning

5. Fælles FVUoplæg fra VUC Syd og AOF Syd
Sagsindhold
Under dette punkt får udvalget et fælles oplæg fra VUC Syd og AOF Syd til hvordan FVU
tilbuddet kan gøres mere attraktivt. Oplægget er vedlagt i bilag 2 nedenfor, og
præsenteres af Susanne Fricke og Søren T. Sørensen. Punktet er et ønske fra det første
møde i udvalget, hvor man også blev enige om at gode ideer fra udvalgets medlemmer til
punktet kunne fremsendes forud for næste møde til Susanne Fricke. Der er modtaget et
forslag fra Lone Gloy, der ligeledes er vedlagt denne dagsorden i bilag 3 nedenfor.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at det fælles FVUoplæg drøftes og anbefales
Referat:
Fleksibilitet ifm medarbejderes muligheder for at benytte tilbudende blev drøftet, herunder
varigheden der kan passe ind i en virksomhed. Eksempelvis under jobrotationer. Test om
et ugekursus som et noget mere attraktivt forløb blev ligeledes drøftet som en mulighed
man kunne kigge på.
Endvidere drøftelse af de store styrker der ligger i intensive danskkurser for udlændinge
der gør en forskel.
Punktet blev herefter taget til efterretning.

6. Arbejdet i uddannelsesudvalget
Sagsindhold
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til at udvalget kan komme med ideer
udvalget kan arbejde med eller behandle.
Indstilling

VUC Syd indstiller,
● at muligheder for at behandle ideer i udvalgsarbejdet drøftes
Referat:
Vedrørende unge der går fra kontanthjælp til uddannelse, kunne det blive et emne VUC
Syd fulgte op på; generelt om forløbet, hvor de går videre hen osv. Det blev drøftet at
vidensopsamlingen kunne gå videre til det nye kommende regionale beskæftigelseråd.
Administrativ bøvl ifm håndtering af jobrotation blev vendt, hvor det de fleste steder
fungerer godt, mens ordingen er problematisk andre steder. Erfaringer om sådanne forløb
kan arrangeres således at udvalget kan få en orientering. Det aftaltes derfor at arrangere
et oplæg til næste møde. Oplægget ønskes givet af John Herbst Hansen.

7. Næste møde
Mandag den 10. november, kl. 8.00 på VUC Syd i Haderslev.

8. Eventuelt
Intet.

