Dato: 19/08/2015

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag
den 24. august 2015 kl. 8.00  10.00, VUC Syd/Sønderborg, Løkken
1, lokale 312.
Deltagere
Christian Bock, Hans Jørgen Hansen, Søren Tang Sørensen, Jens Egon Jørgensen,
Susanne Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder). A
fbud
: Lone Gloy, Bo Morthorst
Rasmussen, Jan Thomsen, Henrik Mehlsen og Ove Outzen.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet kan læses i bilaget eller nederst i dette dokument.
Bilag
Referat:
Godkendt.

2. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden. VUC Syd vil give en orientering om
tilmeldingstallene samt ny spændende opgave i Voksenspecialundervisning på
retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Derudover gives en orientering om ny opgave med
udlevering og instruktion af IT hjælpemidler til kursister på AMUuddannelsen.
Referat:
● Tilmeldingstal: Den Almene Voksenuddannelse vokser rigtigt meget, særligt pga
erhvervsskolereformen, men også det kommunale pres som følge af
kontanthjælpsreformen. På hf er der en mindre nedgang. På de andre områder er
der nogenlunde status quo. Samarbejde med erhvervsskoler handler ikke kun om at
skabe gode forudsætninger, men også at de får smag for de muligheder der ligger.
○ Der var en drøftelse af den ofte manglende interesse blandt ufaglærte, og
ordblinde, om de muligheder de har, men som de ikke benytter.
● Voksenspecialundervisning: et tilbud i kommuner, hvor man kan kompenseres for
de(t) handicap(s) man har. VUC Syd varetager den undervisning der skal foregå i de
forskellige afdelinger, 23 timer om ugen med start i uge 37. Der er tale om et frivilligt
tilbud.

●

IThjælpemidler: For AMU kursister der deltager i kurser, og som har
læsestavevanskeligheder. VUC Syds rolle ligger i at hjælpe de der har fået tildelt it
hjælpemidler, at klæde undervisere på ift de værktøjer der er.
○ Der var en drøftelse om at synliggøre dette tilbud således at en ansat i en
virksomhed kan få tilbuddet. Men det er AMU som udbyder der skal tildele.
VUC kan pushe det så der skabes opmærksomhed omkring muligheden,
hvorfor vi vil lave noget information om det.

3. Kursist Produktion
Uddannelsesudvalget fik under det seneste møde en grundig præsentation af
undervisningsmaterialet iBook. VUC Syd er godt i gang med produktionerne af nye iBooks
der understøtter VUC Syds løfteevne og kursister som de aktivt producerende. Imidlertid
ønskede udvalget også en præsentation af en kursist produktion, som udvalget pga tidsnød
ikke nåede i junimødet. En underviser giver derfor efter aftale en kort præsentation af en
kursist produktion lavet på baggrund af iBooks multimodale muligheder.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at præsentationen tages til efterretning
Referat:
Underviser Lasse Lehmann Saatterup gav eksempler på tre vidt forskellige kursist
produktioner, for at give udvalget et indblik i de multimodale læringsformer samt de
muligheder det rummer. Præsentationen blev taget til efterretning.

4. Nye initiativer
Hans Jørgen Hansen vil give udvalget en orientering om nye initiativer som VUC Syd har
igangsat. Af nye initiativer er der følgende:
 Flow Factory  et nyt innovatorium med ny projektorienteret hf
 Internationalisering
 Kraftcenter for eLæring  ansøgningsproces behandles af Haderslev Kommunes
økonomiudvalg
 Apple film  filmhold ankommer 12. september
 Ombygning af trailere
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringerne tages til efterretning
Referat:
● Nyt byggeri på 1700 m2 bygges ved siden af Lighthouse på den anden side af
kanalen i Haderslev. Huset og en ny projektorganiseret hf kommer til at hedde Flow
Factory. Der skal i den ny uddannelse udvikles nye apps, herunder teknologien
omkring denne udvikling, som de unge skal lære om. Det skal ske i et samarbejde

●

●
●

med virksomheder der bestiller opgaver, som de ønsker noget udvikling på ud fra
konkrete problemstillinger. Der er således ikke tale om traditionel undervisning, men i
stedet tale om et arbejdsmiljø. Den nyskabende hf kommer til at ligge på stueplan.
På 1. sal skal fjernundervisningen være. Denne flyttes fra Gram. På anden sal laves
et innovationsrum som eksterne også kan benytte.
Kraftcenter: der arbejdes på at skabe et kraftcenter i et samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som en del af en erhvervsfremmeindsats.
Sagen behandles dd i Haderslev Kommunes økonomiudvalg.
Apple: der kommer et filmhold 11. september til VUC Syd for at lave en video om
måden vi arbejder og bruger Appleværktøjer på. Det vil sætte egnen på landkortet.
Trailere: De får pt en større “makeover” hvoraf den ene også kan bruges som
showbus, hvor man bl.a. kommer ud til informationsmøder og fortæller om
undervisningsmuligheder. Dertil en storskærm som kører ud til større arrangementer.
Første gang ifm Stafet for Livet med omkring 5000 deltagere.
○ Drøftet: det er ofte svært for virksomhedsejere, at få deres medarbejdere til at
tage imod undervisningstilbud, eks for at blive faglærte. Der mangler ofte lidt
pres eller en strategi ift forventninger om at blive kompetenceudviklet.

5. Arbejdet i uddannelsesudvalget
Sagsindhold
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til at udvalget kan komme med ideer og
emner udvalget kan arbejde med eller behandle.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at udvalget drøfter emner der ønskes nærmere belyst
Referat:
● Forslag om at få FVU/OBU undervisningen tydeligere ud, jvf drøftelserne ovenfor.
VUC Syd kan lave noget forarbejde, med øjne udefra, hvor forslag kan fremlægges
ifm næste møde i udvalget.
● Erfaringer ifm AMUuddannelsen vil der blive orienteret om på næste møde.

6. Eventuelt
Referat:
Gaver drøftet ifm åbning af Campus Tønder

7. Næste møde
Næste møde er den 16. november i Haderslev. Der laves dog en Doodle invitation for at
imødekomme ønske om en anden dato.

Bilag til pkt 1:
Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag
den 8. juni 2015 kl. 8.00  10.00, Tønder Handelsgymnasium, Martin
Hammerichsvej 2. Lokale 24. (NB: vi mødes ved Campus Tønder på
Plantagevej).
Deltagere
Christian Bock, Jens Egon Jørgensen, Henrik Mehlsen, Ove Outzen, Bo Morthorst
Rasmussen, Lone Gloy, Susanne Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder).
Afbud:
Søren Tang Sørensen, Hans Jørgen Hansen og Jan Thomsen.

1. Besøg på Campus Tønder
På det seneste møde i udvalget blev der ytret ønske om at besøge Campus Tønder. Der
gives derfor en kortere rundvisning, hvor der fortælles om de tanker og muligheder der ligger
bag, herunder vejlednings samarbejdet. Vi mødes i forhallen i det nye campus. Leder af
vejledningen, Jesper Andreasen, vil deltage under denne del og fortælle om
vejledersamarbejdet.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at rundvisning og orientering tages til efterretning
Referat:
Taget til efterretning.

2. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet kan læses nedenfor i bilaget eller nederst i dette dokument.
Bilag
Referat:
Godkendt.

3. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.
VUC Syd har ønsket at måle effekterne af de nye moderne undervisningsrammer, og vil her
give en orientering om løfteevnen. Derudover gives en status over vores
partnerskabsaftaler.
Bilag: løfteevne

Referat:
VUC Syd orienterede om VUC's løfteevne og partnerskabsaftaler. LG ønsker i god tid at vide
hvornår vi kører ugekursus, således de i god tid kan advisere og få medarbejdere på kurset
aht deres planlægning.

4. Præsentation af iBooks og kursist produktion
Uddannelsesudvalget har tidligere fået en kort præsentation af undervisningsmaterialet
iBook. VUC Syd er godt i gang med produktionerne af nye iBooks der understøtter VUC
Syds løfteevne og kursister som de aktivt producerende. Redaktør Klaus Just vil give en
præsentation af en iBook og en kursist produktion lavet på baggrund af iBooks multimodale
muligheder. Derudover giver Hans Jørgen Hansen en status over VUC Syds initiativer.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at præsentation og status tages til efterretning
Referat:
Taget til efterretning. Efter aftale linkes der op til udgaver der pt. kan hentes gratis:
Ebola efter Klaus Vejlgaard Just
https://itun.es/dk/rHQM6.n

Brug tegnene efter Susanne Bach
https://itun.es/dk/px8T6.n

400 Years efter Dennis Bertz Thygesen
https://itun.es/dk/FzZL4.n

5. Opfølgning af 
IBC´s udbud af FVU/OBU i VUC Syds dækningsområde

På det seneste møde blev udvalget præsenteret for et bilagsmateriale der viser FVU/OBU
aktiviteter fordelt på de fire sønderjyske kommuner. Bilaget viste at aktiviteten er markant
mindre i Aabenraa efter IBC’s udbuds aktiviteter. Spørgsmål om lovlighed ift gældende
regler blev stillet, hvorfor en tilsynssag i øjeblikket kører i Kvalitets og Tilsynsstyrelsen.
Spørgsmålet bliver efter aftale rejst af Jan Thomsen i uddannelsesudvalget i Aabenraa om
hvorfor jobcenteret gør brug af dem, idet det er jobcenteret der skaber denne mulighed. IBC
sidder med ved bordet.
Jan Thomsen har været bortrejst under det seneste møde, men vil rejse spørgsmålet ved
næste møde.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at Jan Thomsen rejser spørgsmålet og afkræver svar ifm det næste møde

Referat:
Udvalget ønsker at Jan løfter det ifm næste møde i rådet den 30. november.

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. Der er kommet to ønsker:
1. Lone Gloy har drøftet muligheden for et ugekursus med digitalt indhold med VUC Syd.
Vi har vedhæftet en flyer på vores tilbud, som er rundsendt til virksomheder i de fire
sønderjyske kommuner. VUC Syd vil med ugekurserne gerne være med til gøre
medarbejdere endnu dygtigere til at kommunikere på arbejdspladsen og i det offentlige rum.
For nogle medarbejdere kan det være svært at forholde sig til eksempelvis skriftlig
information, hvis man har udfordringer med at læse og skrive, og disse medarbejdere bruger
mange ressourcer på at forstå tekster, manualer og lønsedler i det daglige. Kurset er gratis
og der er mulighed for refusion efter gældende regler, hvis kurset afvikles i arbejdstiden.
Bilag
2. Ove Outzen har ønsket at høre om VUC Syds ITudvikling som eks. iBooks og vore
pædagogiskdidaktiske overvejelser. Dagsordenens programpunkter vil have besvaret dette
ønske.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at de to ønsker drøftes og tages til efterretning, og
● at muligheder for at behandle nye ideer i udvalgsarbejdet drøftes
Referat:
Taget til efterretning. Tiden løb fra kursist produktion, og det er ønsket at se eksempler på
det ifm kommende møde.

7. Høringssvar FVU plan
Regionsrådet har vurderet VUC Syds fremsendte FVU plan. Udvalget for Regional Udvikling
har kompetence til at varetage regionens opgaver inden for FVUområdet, og vurderer at der
er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVUundervisning i VUC Syds geografiske
dækningsområde.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at høringssvaret tages til efterretning
Bilag

Referat:
Taget til efterretning.

8. Eventuelt
Referat:
Intet.

9. Næste møde
Næste møde er den 24. august i Sønderborg.

