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Ref.: Margit Viig
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Direkte telefon: 73613382

Uddannelsesudvalg – møde den 20.3.2012 kl. 14.00 – 16.00 - VUC afdeling Sønderborg,
Løkken 1, Sønderborg
Uddannelsesudvalget består af følgende: Vibeke Susgaard, Jan Thomsen, Lone Gloy, Henrik
Mehlsen, Jørn Lehmann, Jens Egon Jørgensen, Ove Outzen, Søren Tang Sørensen og fra VUC Hans
Jørgen Hansen og Margit Viig.
Der var afbud fra Vibeke Susgaard og Hans Jørgen Hansen.
Jørn Lehmann bød velkommen til Lone Gloy, som er nyt medlem af Uddannelsesudvalget. Lone
træder ind i stedet for Betina Christensen.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra møde den 10.11.2011
Bilag: Referat fra møde 10.11.2011
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Gensidig orientering
Jørn Lehmann fortalte om overvejelserne omkring Sønderborg som kulturhovedstad 2017.
Der er bekymringer omkring det faldende fødselstal i både Sønderborg og Tønder.
Ecco vil lægge sin internationale uddannelse ind som en del af Campus Tønder.
VUC’s byggeri i Haderslev bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.
VUC har afholdt/afholder 3 medarbejderseminarer + et kursistseminar under temaet ”Alle
gennemfører med succes”.
3. VUC tilbud skoleåret 2012/2013 – ved Hans Jørgen
Ved VUC Sønderjylland udarbejdes hvert år en plan for undervisningstilbuddet for det
kommende skoleår. Udbuddet omfatter alle studieretninger og fokuserer specielt på nye
tiltag.
Bilag: Udbud avu 2012 + Udbud hf 2012
Margit fremlagde VUCs udbud for skoleåret 2012/13. Dette førte til en diskussion om
Jobcentrenes brug af screening/undervisning. I Haderslev er der kontakt til
Kompetencecentret, men det har været svært at få undervisning i gang. I Tønder screener
Kompetencecentret selv – og sender efterfølgende videre til VUC. AOF har samarbejde med
Jobcentret i Aabenraa – og delvist i Sønderborg.
4. Kantineuddannelse for unge med særlige behov – ved Jørn Lehmann
VUC Sønderjylland vil gerne iværksætte et praktisk uddannelsestilbud for unge med særlige
behov. Den unge ansættes ved VUC, der så sørger for personlig og faglig opkvalificering og
efterfølgende udsluser den unge til støttet eller ordinært job.
Det blev foreslået at søge LBR om midler til et forsøgsprojekt.
Projektbeskrivelsen vedlægges.
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5. Uddannelsesløft i forbindelse med større byggerier – ved Jørn Lehmann
Jørn Lehmann tager kontakt til 3F – Ole -, som står for projektet, der i øjeblikket kører i
forbindelse med byggeriet af Skejby Sygehus.
Punkt til næste møde med oplæg fra Ole …… fra 3F.
6. Evaluering af FVU og ordblindeindsatsen 2011 – ved Margit Viig
Evalueringen er en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i
2011.
Den samlede FVU aktivitet er faldet med 36 % fra 2010 til 2011. Det store fald i FVUaktiviteten, som kommer i fortsættelse af et fald fra 2009 til 2010, findes især i forbindelse
med den virksomhedstilrettelagte undervisning.
Antallet af deltagere i ordblindeundervisningen har været stabilt fra 2010 til 2011.
http://ipaper.ipapercms.dk/VUC/VUCSoenderjylland/EvalueringFVUogOBU2011/
Margit fremlagde evalueringen – og gruppen diskuterede årsagerne til den manglende
FVU-aktivitet og mulighederne for at bruge kompetencemidler som økonomisk støtte til
medarbejderne.
7. Plan for FVU – og ordblindeindsatsen 2012 – ved Hans Jørgen Hansen
I vedlagte ”Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i Sønderjylland 2012” er der - med
udgangspunkt i resultaterne fra evalueringen af indsatsen i 2011 - opstillet en plan for
forbedring af indsatsen. Endvidere er der fastsat måltal for FVU-indsatsen i 2012.
Bilag: Plan for FVU og Ordblindeindsatsen 2012
Margit fremlagde planen for indsatsen 2012 – og Jobcentrenes rolle blev diskuteret.
8. Arbejdet i Uddannelsesudvalget (fast punkt)
Ideer til emner på de kommende møder.
 FVU matematik
 Teknologi til ordblinde kursister
 Psykisk syge – hvordan laver man et uddannelsesforløb målrettet psykisk syge?
Hvordan integrerer man psykisk syge i den ordinære uddannelser? Ved Marianne
Loft
9. Evt.
10. Rundvisning – og oplæg omkring de pædagogiske principper bag byggeriet

