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Emne: Uddannelsesudvalget
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Møde i uddannelsesudvalget d. 10. november 2011
Tilstede: Ove Outzen, Jens Egon Jørgensen, Henrik Mehlsen, Jørn Lehmann, Hans Jørgen Hansen
og Margit Viig.
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 5. september 2011
Bilag: Referat fra mødet den 5. september 2011 (er også tidligere udsendt).
Godkendt uden bemærkninger

2. Status på byggerier i Sønderborg og Haderslev
Hans Jørgen fortalte om afdelingen i Sønderborg, som åbner for kursister den 14.11. Den
officielle indvielse bliver den 2. december.
Der kan ses mere om byggerierne i Sønderborg og i Haderslev på www.vucsyd.dk
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af et samlet uddannelsesmiljø for unge og voksne i
Tønder. Parterne, som ønsker at etablere Campus Tønder, er EUC, Tønder Handelsskole,
VUC og Tønder kommune.

3. Fjernundervisning til ordblinde og FVU-kursister
Oplæg ved Hanne Østergaard
Hanne Østergaard fortalte om fjernundervisning af FVU- og ordblindekursister. VUC
Sønderjylland har udviklet tilrettelæggelsesformer og materialer til disse former for
undervisning. Der er i øjeblikket 14 FVU-kursister og 4 ordblindekursister i gang med
fjernundervisning.
Jørn Lehmann fortalte om Filmstriben.dk, som indeholder både danske og udenlandske film.

4. Kursistevaluering af ordblindeundervisning forår 2011
Margit Viig fortalte om ordblindeevalueringen fra foråret 2011. Evalueringen omfatter både
kursister fra AOF og fra VUC Sønderjylland. Der er generelt blandt kursisterne en stor
tilfredshed med undervisningen.

5. Arbejdet i Uddannelsesudvalget (fast punkt)
Ideer til emner på de kommende møder.
 FVU matematik
 OBU-FVU koncept
 Teknologi til ordblinde kursister
 Evaluering og dokumentation af OBU/FVU (antal deltagere, der går videre i
uddannelse)
Punkter til næste møde
 Uddannelse som en integreret del af store byggerier/byggepladser
Jørn Lehmann undersøger mulighederne for oplæg fra 3F Århus.
 Psykisk syge – hvordan laver man et uddannelsesforløb målrettet psykisk syge?
Hvordan integrerer man psykisk syge i den ordinære uddannelser?

Marianne Loft – socialrådgiver ved VUC Sønderjylland – kommer med et oplæg på
næste møde.
6. Mødeplan 2011 – 2012
Torsdag d. 22. marts kl. 10.00 – 12.00
Torsdag d. 10. maj kl. 10.00 – 12.00

7. Evt.

