Dato: 29/05/2015

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 vejledningssamarbejdet. 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 VUCs 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 kursistproduktion
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 kursistproduktion 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 udbudsaktiviteter. 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 kursistproduktion, 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.

BILAG
Bilag til punkt 2:

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag
den 16. marts 2015 kl. 8.00  10.00, Nygade 20, Aabenraa. Lokale:
“Mødelokalet”.
Deltagere
Hans Jørgen Hansen, Christian Bock, Jens Egon Jørgensen, Søren Tang Sørensen, Henrik
Mehlsen, Jan Thomsen, Susanne Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder). 
Afbud
:
Ove Outzen, Bo Morthorst Rasmussen og Lone Gloy.

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

2. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.
Referat:
Intet.

3. 
Behandling af driftsoverenskomst på FVU

På baggrund af en anmodning fra EUC Syds ansøgning om driftsoverenskomster på FVU
området (læsning og matematik) skal udvalget afgive et høringssvar herom til VUC Syds
bestyrelse. Af høringssvaret skal det fremgå hvorvidt man kan anbefale en
driftsoverenskomst eller ej.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at der tages stilling til hvorvidt driftsoverenskomst på FVU kan anbefales, og
● at der afgives et høringssvar herom til bestyrelsen
Bilag
Referat:

Der var en drøftelse af organiseringen af FVU, herunder om der var et tilstrækkeligt
kursistgrundlag til EUC Syd til at skabe et fornuftigt grundlag. En udfordring er bl.a. at når
folk kommer på et tougers AMU kursus, og har læse og matematik problemer, kan der ikke
gøres noget ved det under et sådant forløb. Udvalget var af den opfattelse, at det er bedre at
koncentrere sig om indsatsen ved at intensivere udbudet blandt de to nuværende udbydere.
Derfor besluttede udvalget, at det undersøges om der kan etableres et intensiveret
samarbejde med EUC Syd, og hvad der eventuelt kunne være til hinder for dette. Udvalget
ønskede endvidere, at der aftales et møde mellem de to direktører. Her er det ønsket at
EUC Syd bl.a. skal argumentere for hvordan de mener at kunne gøre det bedre end de
eksisterende tilbud.

4. 
IBC´s udbud af FVU/OBU i VUC Syds dækningsområde

Udvalget præsenteres for et bilagsmateriale der viser FVU/OBU aktiviteter fordelt på de fire
sønderjyske kommuner.
Bilag
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at FVU/OBU aktiviteterne drøftes og tages til efterretning
Referat:
Aktiviteten er markant mindre i Aabenraa efter IBC’s udbudsaktiviteter. Spørgsmål om
lovlighed ift gældende regler blev stillet: en tilsynssag kører i øjeblikket i Kvalitets og
Tilsynsstyrelsen. Spørgsmålet rejses af Jan Thomsen i uddannelsesudvalget i Aabenraa ift
hvorfor jobcenteret gør brug af dem, idet det er jobcenteret der skaber denne mulighed. Her
sidder IBC også med ved bordet, og følgelig afkræves svar. Der følges op på dette.

5. Orientering om samarbejdsmodeller med virksomheder under
VEUformandsskabet
På det seneste møde blev der orienteret om VEUformandskabets møde på VUC Syd i
Haderslev. Der gives en orientering om samarbejdsmodeller med virksomheder.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Susanne gav en orientering om de forskellige samarbejdsfora ift åben vejledning,
opsøgende arbejde koordineret med AOF, og åbent hus i undervisningstraileren omkring
faglige kurser. Endelig også om OBU hos virksomhederne samt samarbejde med
sygeplejerskeuddannelsen.

Søren orienterede kort om samarbejde omkring det virksomhedsrettede  en samordning af
indsatsen.
Hans Jørgen orienterede om generelt dalende engagement fra virksomheder til samarbejde.
Dørene er ikke så åbne som tidligere. Også hos kommunerne er der sket ændringer.
Jan Thomsen problematiserede brugen af de mange vikarer.

6. Orientering om nyt på uddannelsesområdet set med kommunalpolitiske
briller
På det seneste møde var det et ønske, at de to byrådspolitiske medlemmer i udvalget
orienterer om ting der rører sig på uddannelsesområdet i kommunerne. Der er afbud fra Bo
Morthorst, men Henrik Mehlsen orienterer.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Der sker meget på uddannelsesområdet, særligt med implementeringen af skolereformen.
Der tegnes ikke altid et korrekt billede af reformen, der opleves mere positivt som det
fremstillinges i pressen. Meget fokus på ledelsen på skoleområdet. Mange ressourcer er
brugt på digitale læringsmidler i Tønder efter inspiration af VUC  dog bliver 1:1 konceptet
næppe indført. Mange skoler er lukket for at skabe volumen, hvilket viste sig at blive en
forudsætning for god implementering af skolereformen. De vil gøre brug af Mind Factory ift
10. klasse skolen. Åben skole: fokus på alt det der ligger uden for skolen. Inklusion: mål om
at 96 % modtager deres skoletilbud inden for almenundervisningen næsten er nået.
Rullende skolestart har haft den styrke at de større børn er obs på de små.

7. EUDreformens udfordringer og grundtræk
Sagsindhold
På det seneste møde var der et ønske om et punkt vedrørende EUDreformens grundtræk
og udfordringer. Der gives en orientering herom.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning.
Referat:
Der kommer et karakterkrav om minimum 02 i dansk og matematik i grundforløbet.
Skærpede faglige krav fra grundforløb til hovedforløb  og kan man lykkes med det på 20
ugers grundforløb? Partnerskab mellem VUC Syd og EUC Syd er lavet med det mål at flest
unge i Sønderjylland kan påbegynde og gennemføre et grundforløb der fører frem til ønsket

erhvervsuddannelse. Man kan maksimalt påbegynde et grundforløb tre gange, hvilket
betyder flere vil miste muligheden for at gennemføre en EUD.

8. 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. Den 16. februar blev der efter aftale sendt en mail
ud med opfordring om at komme med ideer til behandling. Der er kommet to punkter fra
henholdsvis Ove Outzen og Lone Gloy, men da de begge har meldt afbud kommer
punkterne først på junimødet.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at muligheder for at behandle ideer i udvalgsarbejdet drøftes
Referat:
Vi besøger Campus Tønder, hvor der fortælles om tanker og muligheder. Herunder
vejledningssamarbejde.

9. Næste møde
Næste møde afholdes den 8. juni i Tønder.

10. Eventuelt
Intet.

Bilag til punkt 3
Uddannelsesløft hos VUC Syd
Baggrund og formål
VUC Syd har ønsket at måle effekterne af de nye moderne undervisningsrammer og
læringspædagogik med bl.a. indførelse af 1:1 med iPad. De nye undervisningsrammer og
indførelse af 1:1 blev påbegyndt i 2011. Det er på denne baggrund gennemført en analyse
af:


aktivitetsudvikling



Frafald



Eksamensdeltagelse



Videreuddannelse

Aktivitetsudvikling.
VUC Syd er fra 2010 vokset 43 % målt i årskursister. Udviklingen på landsplan viser også en
vækst, dog kun på 29 %. VUC Syd er altså vokset markant mere, hvad primært kan forklares
i fornyelse af undervisningsrammer, pædagogik og indførelse af 1:1.

Tabellen nedenunder viser udviklingen fordelt på områder:
Årskursister

2010

2014

Vækst i %

Hf

811

1313

62 %

AVU/FVU og OBU

764

942

23 %

I alt

1575

2255

43 %

Frafald og eksamensdeltagelse:
Aldersgennemsnittet på VUC Syd er samlet set på ca. 27 år med en klar overvægt af unge
mellem 1825 år. Rigtig mange af kursisterne er unge med en uddannelsesmæssig og social
svag baggrund, som har haft dårlige skoleerfaringer og hyppigt også er droppet ud af
tidligere uddannelser. VUC’s mission er at give kursisterne forudsætninger for at kunne
gennemføre en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Fra 2010 til 2014 er det lykkedes VUC Syd at reducere frafaldet på hf 37 % i 2010 til 23 % i
2014, og på AVU er frafaldet reduceret fra 46 % til 39 %. Tilsvarende er afslutning med
eksamen på hf vokset til 77 % i 2014 og til 61 % på AVU.
Frafaldstallene rummer også en del kursister, som ikke gennemfører deres VUC forløb på
normeret tid, men har brug for at gentage forløb for at nå frem til eksamen.

Videreuddannelse.
Vi har undersøgt, om
kursisterne et år efter afslutning af deres uddannelsesforløb på VUC
Syd er i gang med videreuddannelse. Konkret er det undersøgt for henholdsvis AVU (Almen
Voksenuddannelse) og hf for de kursister, der afsluttede i henholdsvis 2010 og 2013. Det vil
sige en undersøgelse, hvor mange der er i gang med uddannelse
i henholdsvis 2011 og

2014 for at kunne sammenligne effekterne af de nye læringsmiljøer.
Der er en del kursister på VUC, som ikke nødvendigvis har videreuddannelse som mål, men
vil bruge deres VUCuddannelse til at styrke deres arbejdsmarkedskompetencer. En del af
dem, vil derfor et år efter være i arbejde.
Undersøgelsen viser betydelige effekter i forhold til videreuddannelse, hvilket fremgår af
nedenstående diagrammer. I 2010 afsluttede i alt 4.016 kursister og i 2013 var det
tilsvarende tal 5.369. Diagram A viser antallet af kursister, der er fortsat i videreuddannelse
et år efter afslutning på VUC, fordelt på uddannelsestyper:

Som diagrammet viser, er der markant flere i 2014, der et år efter afsluttet VUC er i gang
med en erhvervsfaglig uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en
universitetsuddannelse (akademisk bachelor).
Diagram A – alle kursister

Diagram B AVU kursister

Diagram C – Hfkursister

Diagram B og C viser udviklingen henholdsvis på AVU og hf. På AVU er mønsteret både i
2011 og 2014, at man enten fortsætter i en gymnasial uddannelse eller i en erhvervsfaglig
uddannelse. Antallet der er i uddannelse et år efter er steget markant.
Antallet, der umiddelbart efter hf fortsætter i en videregående uddannelse, er steget
markant, og især er stigningen i antallet, der påbegynder en akademisk bacheloruddannelse
påfaldende. I 2014 var der over 1.000, der et år efter afsluttet hf på VUC Syd, enten
enkeltfags hf eller 2årigt hf, der var i gang med en videregående uddannelse.
Påfaldende er også den store stigning af kursister, der efter hf påbegynder en erhvervsfaglig
uddannelse. Tallet er steget fra knap 200 i 2011 til over 400 i 2014.
Diagram D viser videreuddannelsesadfærden for avu kursister i en sammenligning mellem
2011 og 2014. Som grafikken viser, var der kun ca. 15 % af avukursister i 2011 der et år
efter afsluttet VUC var i gang med en uddannelse. I 2014 er tallet steget til ca. 34 %, og som
det ses af figuren, er det især frekvensstigningen i forhold til erhvervsfaglig uddannelse, der
udgør hovedparten af forskellen, og overgangsfrekvensen til EUD er mere end fordoblet.

Diagram D – andel af avukursister, der er i uddannelse et år efter VUC:

Den tilsvarende udvikling på hf er vist i diagram E. På hf er andelen, der er i uddannelse et
år efter VUC, steget fra 35,3 % til 47,4 %, hvilket skyldes en stigende frekvens til både
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Men især frekvensfordoblingen i forhold
til universitetsuddannelser (bachelor) er markant.
Diagram E – andel af hfkursister, der er i uddannelse et år efter VUC:

Selvom overgangsfrekvensen til uddannelse er steget markant fra 2011 til 2014, både på hf
og på AVU, er der mange kursister, der ikke er i gang med uddannelse et år efter afsluttet
VUC. Tallene dækker over såvel enkeltfagskursister og fuldtidskursister, og især
enkeltfagskursisterne kan være i arbejde frem for i uddannelse. Men der er sandsynligvis en
stor gruppe, der et år efter er ledige. Dette vil blive undersøgt, når tallene for
arbejdsmarkedstilknytning for 2014 er tilgængelige i Danmarks Statistik medio 2015.
Figur F viser den samlede overgangsfrekvens til videreuddannelse i 2011. Som det ses af
figuren valgte ca. hver femte en erhvervsfaglig uddannelse og ca. hver syvende en
professionsbacheloruddannelse.

Figur G viser de tilsvarende tal for 2014. I 2014 var det ca. 35 %, der var gået i gang med en
erhvervsfaglig uddannelse, og ca. 30 % der var i gang med en videregående uddannelse.
Figur F: Overgangsfrekvenser i 2011:

Figur G: Overgangsfrekvenser I 2014:

Figur H viser de samme tal blot opstillet I en direkte sammenligning mellem 2011 og 2014.

Figur I viser stigninger i overgangsfrekvenser til de forskellige uddannelsesområder. Særlig
bemærkelsesværdigt er den meget store stigning i antallet, der går i gang med en
universitetsbachelor. Stigningen i universitetsbachelorer er på 159 %.
Figur I – stigninger i overgangsfrekvenser:

VUC Syds resultater for perioden kan kort opsummeres:





Det er lykkedes at få væsentlig flere i gang med uddannelse, og dermed flere unge
med en uddannelsesmæssig og social svag baggrund til at påbegynde et
uddannelsesforløb på VUC Syd
Det er samtidig med været muligt at reducere frafaldet og at få flere til at gennemføre
med eksamen på normeret tid.
Og markant flere er et år efter endt VUC uddannelse i gang med en
videreuddannelse.

Bilag til punkt 6 vedrørende ugekurus med digitalt indhold er vedhæftet mail til
dagsordenen.
Bilag til punkt 7 vedrørende høringssvar for FVU plan er eftersendt pr mail.

