
 
Uddannelsesudvalg den 6.5.2013 kl. 9.00 – 11.00 
VUC Syd, Nørregade 13, Haderslev 
Tilstede: Ove Outzen, Henrik Mehlsen, Jørn Lehmann, Søren Tang Sørensen, Jens Egon Jørgensen, 
Lone Gloy, Hans Jørgen Hansen og Margit Viig. 
Ikke tilstede: Vibeke Susgaard og Jan Thomsen. 
 
 
Dagsorden 

1. Garanti for kompetenceudvikling v/ job- og borgerchef Michael Maaløe, Silkeborg 
Kommune. 
Michael Maaløe fortalte, om de tiltag Silkeborg Kommune har taget i forhold til 
kontanthjælps- og dagpengemodtagere. 
Jørn Lehmann videresender Michael Maaløe’s oplæg samt indgåede vækst- og 
samarbejdsaftaler fra Silkeborg Kommune til udvalgets medlemmer. Drøftelsen tages op 
på et af de kommende møder med henblik på, om det er muligt at indføre nogle af ideerne 
her i det sønderjyske. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde 22.1.2013 
Bilag: Uddannelsesudvalg 22.1.2013 - referat  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 

3. Ændring af design, navn og slogan ved VUC Syd – v/ Hans Jørgen Hansen 
Hans Jørgen orienterede om VUC Syd – det nye navn, tankerne bag design og slogan 
”fremtiden er din” og arbejdsprocessen i forhold til dette. 
 

4. STU. VUC varetager STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse - i Sønderborg 
Kommune v/Susanne Fricke 
Susanne Fricke orienterede om STU, som VUC Syd varetager for Sønderborg Kommune. 
Jørn Lehmann ønskede, at forløbet kunne kombineres med et fritidsjob, så de unge kunne 
få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hans Jørgen orienterede om, at VUC Syd fremover vil 
medvirke til at skabe job til personer fra målgruppen i VUC’s kantiner. 
 

5. Status på Sønderborg kommunes arbejde med jobrotationsprojekter i mindre 
virksomheder v/Jørn Lehmann 
Jørn Lehmann efterlyste jobrotation, som er meget effektiv i forhold til at få folk i job. 
Lone Gloy orienterede om, at OJ Elctronic er i gang med Jobrotationsprocessen ved hjælp 
af VEU-centret – det blev aftalt, at Lone orienterer udvalget om succes og barrierer, når 
OJ er lidt længere i processen. 



Jens Egon Jørgensen og Søren Tang Sørensen anførte det vigtige i, at der i forhold til 
jobrotation - var en fast konsulent gennem hele forløbet  - og at der blev indgået en 
partnerskabsaftale mellem arbejdsgiver, -tager og den faglige organisation. 

 
6. Evt. 

Jørn Lehmann orienterede om, at kommunerne i Region Syddanmark har afsat 135 mio. 
kr. til nybyggeri og anlægsarbejder. De store investeringer bør give mulighed for 
opkvalificering/uddannelse af medarbejderne og ledige på arbejdsstedet. 
Hans Jørgen orienterede om, at IBC til trods for, at de ikke har ønsket at indgå 
overenskomst med VUC Syd, udbyder FVU, som en del af SU-berettigede forløb, som 
blandt andet Aabenraa Kommune køber. Hans Jørgen vil gå videre med sagen i 
ministeriet. 
 
Der skal afholdes møder i Uddannelsesudvalget i slutning af august og i slutningen af 
november. Margit udsender en Doodle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


