	
  

Referat uddannelsesudvalg ved VUC Syd torsdag d. 15.maj 2014
Hans Jørgen Hansen, , Lone Gloy, Christian Bock, Jens Egon Jørgensen, Bo Morthorst
Rasmussen, Anders Bech Thøgersen, Søren Tang Sørensen, Susanne Fricke og Allan Emiliussen
(sekretær/tovholder). Afbud: Jan Thomsen. Peter Hansen

1. Velkomst og gensidig præsentation
Der er en vakant plads i udvalget for DA. Lone Gloy vil gøre opmærksom på dette i sit netværk
med henblik på at få den besat.

2. Referat fra den 6/5 2013
Referatet blev taget til efterretning
3. Konstituering
Hans Jørgen Hansen gennemgik forretningsordenen for forretningsudvalget,
Udvalget konstituerede sig med Christian Bock som formand.

4. Evaluering af FVU/OBU indsatsen i 2013
Indsatsen og resultaterne i 2013 blev gennemgået.
FVU aktiviteten er steget fra 2239 holddeltagere i 2012 til 3233 i 2013 hvilket svarer til en samlet
fremgang på FVU aktiviteten på 44%.
FVU læs er steget fra 1871 holdkursister til 2579 svarende til en stigning på 39 %
FVU matematik er steget fra 368 holdkursister til 654 holdkursister svarende til en stigning på 78
%.
Antallet af deltagere fra virksomheder var på 258 deltagere svarende til 8% af den samlede
aktivitet.
Antallet af screeninger har været på 2.185 i 2013 et fald på 8% i forhold til 2012, hvilket falder godt
i tråd med at screeninger skal få deltagerne videre i undervisning.
Hævelse af prøvedeltagelsen er et indsatsområde, der er et stærkt fokus på.
Kursistevalueringerne viser at kursisterne generelt er meget tilfredse.
Ordblindeaktiviteten er steget fra 1.153 deltagere i 2012 til 1.873 kursister i 2013 svarende til en
stigning på 62 %.
Der var en drøftelse af de udfordringer, der er forbundet med at få hævet prøvefrekvensen på
FVU, herunder blev der fortalt ,hvad der aktuelt gøres. Afmystificering af prøverne og en
tilrettelæggelse af prøverne på næstsidste mødegang.
Evalueringen blev taget til efterretning

5. OBU/FVU planen for 2014
Hovedindholdet i FVU/OBU planen blev gennemgået.
AOF Syd og VUC Syd kommer til næste møde med et fælles oplæg til, hvordan FVU tilbuddet kan
gøres mere attraktivt.
Der var desuden en drøftelse af, hvordan man kan gøre FVU mere attraktivt f.eks. ved at lave
andre former for tilrettelæggelser. Udvalget blev enige om, at gode ideer til dette fremsendes til

	
  
Susanne Fricke sfr@vucsyd.dk forud for næste møde.
OBU/FVU planen for 2014 blev taget til efterretning af udvalget.

6. Kontanthjælpsreformen
VUC Syd orienterede om, at reformen har betydet, at flere unge i aldersgruppen op til 30 søger
ind på ordinær uddannelse. VUC har et stort kendskab til målgruppen og der er indgået aftaler
med Sønderborg og Haderslev kommuner om særlige forløb for den gruppe af de unge, der
vurderes at skulle have et særligt tilbud for at blive klar til ordinær uddannelse. Vurderingen er, at
VUC allerede har et tilbud, der kan rumme de fleste unge i de ordinære tilbud.

7. EUD reformen
EUD reformen blev drøftet. Herunder de politiske signaler om, at flere unge skal have en
erhvervsuddannelse. Hans Jørgen Hansen orienterede om, at ca. 59 % af de unge, der har
gennemført et avu forløb – et år efter er i gang med en EUD.
Fra 2015 vil der være en adgangsbegrænsning på 02 i fagene dansk og matematik – der vil VUC
komme til at spille en central rolle i at gøre dem klar. Og her har vi avu, FVU og OBU.

8. VUC´s udbud 14/15
VUC Syds udbud for 14/15 blev gennemgået.

9. Orientering om VUC´s byggerier (Campus Tønder og Aabenraa)
Der blev orienteret om VUC´s byggerier i Tønder, hvor der indgås i Campus sammen med Tønder
Handelsskole og Handelsgymnasium, 10. klasse skolen og EUC Syd. I forbindelse med Campus
Tønder har ECCO bidraget med finansiering af et innovatorium, der skal bidrage til en fælles fokus
på sammenhæng mellem uddannelserne og de lokale virksomheder.
Byggeriet af Campus startes i august 2014. Byggeriet af innovatoriet er igangsat
I Aabenraa bygges der nyt. VUC har købt naboejendommen – en gammel glødelampefabrik, og
der etableres i tre faser en løsning med renovering af eksisterende VUC, etablering af lokaler i
glødelampefabrikken, som bliver helt nyt, da alene facader bevares samt en forbindelse imellem
den eksisterende bygning og glødelampefabrikken

10. Orientering om iTunes U
Der blev orienteret om VUC Syds arbejde med at udvikle tidsvarende interaktive og webbaserede
undervisningsmaterialer for VUC´s målgrupper. Der er igangsat et projekt, hvor ca. 16 lærere på
hver halv tid i det kommende år skal udvikle materialer. Formålet er at lave materialer – herunder
iBooks, der er interaktive og som spiller sammen med, at alle kursister har en iPad – herunder
muliggør at kursisterne spiller en mere aktiv rolle som producenter i undervisningen. Projektet
støttes af Apple, som har udvalgt VUC Syd som én af to europæiske institutioner, der arbejder
målrettet med denne form for materialer.
Det blev aftalt, at der på næste møde i uddannelsesudvalget kommer en præsentation af, hvordan
et undervisningsmateriale - en iBook - kan se ud.

	
  
11. Arbejdet i uddannelsesudvalget
På mødet blev aftalt at følgende vil indgå på det kommende møde:
Jævnfør pkt. 5 - OBU/FVU planen for 2014:
• AOF Syd og VUC Syd kommer til næste møde med et fælles oplæg til, hvordan FVU
tilbuddet kan gøres mere attraktivt.
• Medlemmerne af udvalget fremsender gode ideer til, hvordan man kan gøre FVU mere
attraktivt f.eks. ved at lave andre former for tilrettelæggelser. Gode ideer til dette
fremsendes til Susanne Fricke sfr@vucsyd.dk forud for næste møde.
Jævnfør pkt. 10 - Orientering om iTunes U
• Det blev aftalt, at der på næste møde i uddannelsesudvalget kommer en præsentation af,
hvordan et undervisningsmateriale - en iBook - kan se ud.

12. Mødeplan i 2014.
Der blev aftalt følgende møder i 2014
Tirsdag d. 12/8 kl. 8.00 på VUC Syd , Løkken 1 i Sønderborg.
Mandag d. 10/11 kl. 8.00 på VUC Syd i Haderslev.

13. Eventuelt
Uddannelsesudvalgets medlemmer er inviteret til FVU mødet i regionen d. 16/6 kl. 12.00 –
14.30 EUC Lillebælt. Invitation er fremsendt til udvalgsmedlemmerne, som tilmelder sig
individuelt
	
  
	
  
Referent	
  
Susanne	
  Fricke	
  
	
  

