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Referat af møde i uddannelsesudvalget torsdag d. 24. februar 2011   

Tilstede: Beth Rudolph, Jan Thomsen, Henrik Mehlsen, Jørn Lehmann, Jens Egon Jørgensen, Ove 

Outzen, Søren Tang Sørensen og fra VUC Susanne Fricke og Margit Viig. 

Afbud: Betina Christensen og Hans Jørgen Hansen. 

      

  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6.december 2010  

Bilag: Referat uddannelsesudvalget torsdag d. 6. december 2010 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

  

 

2. Overgangsproblematikken fra folkeskole til ungdomsuddannelser  
Oplæg v/ Lennart Griberg, Sønderborg Kommune 

Lennart Griberg redegjorde for overgangsproblematikken, herunder de opgaver som UU 

skal varetage samt for de lovmæssige tiltag ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal opfylde 

i forhold til elever, der ikke umiddelbart kan klare et forløb uden støtte. Udvalget var enige 

om, at brugen af mentorer er givtigt i forhold til denne gruppe.  

Referatet er vedlagt slides fra oplægget. 

 

 

3. Udbud 2011 – 2012 
Ved VUC Sønderjylland udarbejdes hvert år en plan for undervisningstilbuddet for det 

kommende skoleår. I skoleåret 2011/12 vil der være øget fokus på følgende målgrupper:   

 Unge mænd 

 Unge ordblinde 

 Kursister på 2 årig hf 

Desuden vil der blive arbejdet specifikt med fastholdelse og eksamensdeltagelse samt med 

skriftlighed, herunder reduktion af papirforbruget. 

Bilag: Udbud 2011 

Susanne Fricke fortalte om VUC’s hovedmålgrupper – de unge og de ufaglærte - og om de 

kommende tilbud på AVU og hf.  

 

 

4. Evaluering af FVU og ordblindeindsatsen 2010 

Evalueringen er en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 

2010.  

Den samlede FVU aktivitet er faldet med 39 % fra 2009 til 2010. En del af dette fald 

skyldes, at der i 2009 også blev udbudt forsøgsfag i FVU i og FVU engelsk. Når aktiviteten 

alene gøres op i forhold til de deltagere, som modtog undervisning i FVU læsning og FVU 

matematik er aktiviteten faldet med 30 %. 

Det store fald i FVU-aktiviteten skyldes væsentligst situationen på arbejdsmarkedet, hvor mange af 

de opsagte medarbejdere har benyttet chancen til at indgå i fuldtidsuddannelsesforløb på avu- og 

hf-niveau. Desuden kan det ses, at virksomhederne har haft travlt med at opnå produktionsmålene, 

og indstillingen til at afsætte tid til uddannelse har derfor været mindre positiv blandt 

arbejdsmarkedets parter end i 2009. 
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Modsat tallene på FVU er antallet af deltagere i ordblindeundervisningen steget fra 2009 til 2010. I 

2009 var der i alt 745 holdkursister og i 2010 var antallet på 1.175. Dette svarer til en samlet 

stigning på 58 %. 

Bilag: FVU og OBU evaluering 2010 

Margit Viig gennemgik nøgletallene fra rapporten. 

 

 

5. Plan af FVU- og ordblindeindsatsen 2011 

I vedlagte ”Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i Sønderjylland 2011” er der - med 

udgangspunkt i resultaterne fra evalueringen af indsatsen i 2008 - opstillet en plan for 

forbedring af indsatsen. Endvidere er der fastsat måltal for FVU-indsatsen i 2011. 

Bilag: Plan for FVU og OBU indsatsen i 2011 – bilaget udleveres på mødet. 

Margit Viig gennemgik indsatsområderne og udvalget godkendte planen. 

 

 

6. Globus – opfølgning fra sidste møde 

Status ved Lotte Mikkelsen, VUC Sønderjylland 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

7. Arbejdet i Uddannelsesudvalget (fast punkt) 

 Talblindhed 

 Evaluering og dokumentation af OBU/FVU (antal deltagere, der går videre i 

uddannelse) 

 Tiltag i forhold til ungepakken (Tønder Kommune) 

Henrik Mehlsen prøver at finde en oplægsholder fra Tønder Kommune til mødet den 12. maj 

2011. 

 

 

8. Mødeplan 2011 
Torsdag d. 12.maj kl. 10.00 – 12.00 

 

 

9. Evt.  

Et  forslag til en ny mødeplan fremlægges på mødet den 12. maj. 


