Dato: 23.05. 2011
Emne: 0.3.8.15
Ref: Margit Viig

Til medlemmerne af uddannelsesudvalget ved
VUC Sønderjylland

Vedlagt referat af uddannelsesudvalgets møde torsdag den 12. maj 2011.

Med venlig hilsen

Margit Viig

Referat af møde i uddannelsesudvalget torsdag d. 12. maj 2011
Uddannelsesudvalget består af følgende: Beth Rudolph, Jan Thomsen, Betina Christensen, 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: Ove Outzen

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 24.februar 2011
Bilag: Referat uddannelsesudvalget torsdag d. 24. februar 2010
Referatet blev godkendt

2. Tiltag i forhold til ungdomsindsatsen – Tønder Kommune
Oplæg v/ skolekonsulent Lisbeth Hoff og Mikkel Brander, Tønder Kommune
Lisbeth Hoff og Mikkel Brander fortalte om henholdsvis 10. Vest og Wasp-projektet. Den
individuelle tilgang og støtte til eleverne betyder, at hovedparten kommer videre i
ungdomsuddannelse eller som alternativ job.
3. Globus
Status ved Lotte Mikkelsen, VUC Sønderjylland
Lotte Mikkelsen fortalte om Globus projektet og VUC Sønderjyllands involvering i dette.
4. Status på byggerier i Sønderborg og Haderslev
Hans Jørgen Hansen fortalte om byggerierne i henholdsvis Sønderborg og Haderslev. I
Sønderborg (5000 m 2) forventes der indflytning i uge 43. I Haderslev (8000 m 2) forventes
det første spadestik at blive taget primo juni – og derefter vil der gå 16 måneder inden
byggeriet er klart.
5. Fremtidig kursisttilgang set i lyset af genopretningsplanen og finanslov 2011
Hans Jørgen informerede om væksten på både 2 årig hf og på hf-pakker. Den fulde
deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse samt den øgede
deltagerbetaling for pensionister betyder, at disse grupper er tilbageholdende med at
tilmelde sig undervisning. Der er desuden et helt specifikt problem omkring indvandrere
med videregående uddannelser, som ikke er godkendt i Danmark. Disse grupper har på
grund af den videregående uddannelse ingen muligheder for at deltage på VUC, og er
dermed i høj grad afskåret for at gå videre i uddannelsessystemet.
Den lavere tilmelding fra de tre grupper kan give problemer med at oprette hold på
afdelingerne i Gram og Tønder.
VUC Sønderjylland laver nogle særlige tiltag for ”nye kursistgrupper”. Det drejer sig om: 3
årig hf for ordblinde; en drengerøvsklasse samt et projekt omkring ordblinde på
virksomhederne.
6. Arbejdet i Uddannelsesudvalget (fast punkt)
 Beslutninger/anbefalinger fra udvalget – hvordan videreformidler vi dem? Oplæg fra
VUC
 Talblindhed
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 Evaluering og dokumentation af OBU/FVU (antal deltagere, der går videre i
uddannelse)
7. Mødeplan 2011 – 2012
Torsdag d. 14. september kl. 10.00 – 12.00 (14. september er problematisk – jeg vender
tilbage med et andet forslag)
Torsdag d. 10. november kl. 10.00 – 12.00 – mødet afholdes i Sønderborg
Torsdag d. 15. marts kl. 10.00 – 12.00
Torsdag d. 10. maj kl. 10.00 – 12.00
8. Evt.
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