Dato: 12/11/2015

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag
den 16. november 2015 kl. 8.00  10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X’s
Vej 39, lokale “Damaskus”.
Deltagere
Christian Bock, Hans Jørgen Hansen, Henrik Mehlsen, Jacob Buris Andersen, Susanne
Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder). 
Afbud
: Lone Gloy, Jan Thomsen, Jens
Egon Jørgensen, Bo Morthorst Rasmussen og Søren Tang Sørensen.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet kan læses i bilaget eller nederst i dette dokument.
Bilag
Referat:
Godkendt.

2. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden. VUC Syd vil give en orientering om
besparelserne på det statslige område samt takstreduktion på fjernundervisningen som
konsekvens af finansiering af erhvervsuddannelserne.
Referat:
HJH orienterede om det politiske forlig med besparelser på takster mv. Herunder om
takstreduktioner på fjernundervisningsområdet, hvor VUC Syd med 800 årskursister er den
største udbyder af fjernundervisning i Danmark. Den anden side af besparelserne angår en
generel 2 % besparelse (omprioriteringsbidrag). Med virkning fra 2017 kommer derudover
takstreduktioner på ordblindeundervisningen svarende til 3. mill. kr.
De samlede besparelser og takstreduktioner vil udgøre en mindreindtægt for VUC Syd på 40
mio kr. i 2019
Hele organisationen vil blive påvirket af besparelserne. VUC Syd fortsætter
fjernundervisningen, og vil under ét komme igennem, og har allerede tilpasset
organisationen på forskellige parametre.
VUC Syds bestyrelse skal på det kommende møde d. 30. november drøfte, hvordan
besparelserne kan tilrettelægges. Uddannelsesudvalget vil på det næste møde få en
orientering om dette.

3. Opfølgning fra sidst
Der var et ønske om at høre til erfaringer ifm AMUuddannelsen. Der gives en orientering
om status.
Referat:
VUC Syd har været ude mange steder i regionen for at aflevere itrygsække. Kontrakten
tilsiger, at vi skal aflevere en itrygsæk inden for 36 timer, med to timers vejledning tilknyttet.
På det seneste møde blev det kort drøftet at brede tilbuddet ud via brancheforeninger mv.
Det er der netop lavet informationsflyer om (uddelt på mødet, og vedhæftes elektronisk
referatet). Der er leveret udstyr og vejledning til godt 40 deltager på AMU kurser i region
Syddanmark.

4. Informationsflyer
På det seneste møde blev der orienteret om AMU kursisters adgang til IT hjælpemidler, og
der fremkom et ønske fra Jens Egon Jørgensen om, at der laves et informationsmateriale 
en flyer  der kan uddeles til potentielle kursusdeltagere, som fortæller om de IT
hjælpemidler, man kan få adgang til som deltager i et AMU kursus. Disse flyers vil blive
uddelt på mødet og drøftet.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at informationsflyeren tages til efterretning
Referat:
Drøftet under punkt 3.
Flyeren vedhæftes referatet

5. Læs med iPad
Der gives en orientering om et nyt initiativ til at få udbredt kendskabet til FVU. Folder
udleveres på mødet.
Referat:
Et pilotprojekt for de der har behov for læse/stave undervisning, hvor der via en aftale med
Haderslev Kommune er oprettet en stand hos Borgerservice, hvor man fra dag til dag kan
tilmeldes FVU eller OBU. Tanken er at udbrede det til de andre kommuner.
Informationsflyer om tilbuddet vedhæftes referatet.

6. Flow Factory
Hans Jørgen Hansen vil give udvalget en orientering om arbejdet med den nye
projektorienterede hf, og den nye bygning af samme navn. Herunder arbejdet med
partnerskabsaftaler ifm samarbejdende virksomheder der kan bestille opgaver de ønsker
udvikling på.

Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringen tages til efterretning
Referat:
Fundamentet til byggeriet er gået i gang, og skal står færdigt august 2016. Den nye hf bliver
en nyskabende projektorienteret form i et aktivt samarbejde med virksomheder, der kan
levere projekter og ideer ind. Pt er der lavet 10 partnerskaber, primært lokale, men også
udefra. Målet er 20  25 virksomheder der kan bidrage med egne problemstillinger som
projektgruppen kan arbejde med. Virksomhederne kan derefter frit bruge ideerne i deres
videre arbejde. Den projektorienterede form får til huse i stueplan på 700 m2, med et optag
på 50 kursister årligt  i alt 100. I forbindelse med projektet er der et samarbejde med Apple.
Der er indledt et samarbejde med UC Syd for at skabe en klynge af relaterede
uddannelsesforløb.
Udvalget drøftede dette nyskabende tiltag, og fandt det spændende og relevant. Til næste
møde inviteres projektlederne ind for at give en status og indblik i deres arbejde med
udviklingen af projektet.

7. Arbejdet i uddannelsesudvalget
Sagsindhold
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til at udvalget kan komme med ideer og
emner udvalget kan arbejde med eller behandle.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at udvalget drøfter emner der ønskes nærmere belyst
Referat:
● Orientering om omlægning og tilrettelæggelser i forbindelse med basparelser
● Campus Tønder: hvordan fungerer vejledningsindsatsen? Til dette inviteres et par af
de andre aktører med (UU, jobcenter og en fra skolerne)
● Flow Factory  orientering om projektet v. projektleder(e)

8. Eventuelt
Referat:
Ændrede mødetidspunkter drøftet.
Ny direktør på uddannelsesområdet i Tønder Kommune.

9. Næste møde
Møderækken for 2016 fastlægges på mødet. VUC Syd foreslår:

Medio februar, uge 8 eller 9
Medio juni, uge 25 eller 26
Ultimo august, uge 34 eller 35
Medio november, uge 46 eller 47
Referat:
Doodleinvitation med forskellige tidspunkter lægges ud.

Bilag til punkt 1

Dato: 19/08/2015

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag
den 24. august 2015 kl. 8.00  10.00, VUC Syd/Sønderborg, Løkken
1, lokale 312.
Deltagere
Christian Bock, Hans Jørgen Hansen, Søren Tang Sørensen, Jens Egon Jørgensen,
Susanne Fricke og Allan Emiliussen (sekretær/tovholder). A
fbud
: Lone Gloy, Bo Morthorst
Rasmussen, Jan Thomsen, Henrik Mehlsen og Ove Outzen.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet kan læses i bilaget eller nederst i dette dokument.
Bilag
Referat:
Godkendt.

2. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden. VUC Syd vil give en orientering om
tilmeldingstallene samt ny spændende opgave i Voksenspecialundervisning på
retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Derudover gives en orientering om ny opgave med
udlevering og instruktion af IT hjælpemidler til kursister på AMUuddannelsen.
Referat:
● Tilmeldingstal: Den Almene Voksenuddannelse vokser rigtigt meget, særligt pga
erhvervsskolereformen, men også det kommunale pres som følge af
kontanthjælpsreformen. På hf er der en mindre nedgang. På de andre områder er
der nogenlunde status quo. Samarbejde med erhvervsskoler handler ikke kun om at
skabe gode forudsætninger, men også at de får smag for de muligheder der ligger.
○ Der var en drøftelse af den ofte manglende interesse blandt ufaglærte, og
ordblinde, om de muligheder de har, men som de ikke benytter.
● Voksenspecialundervisning: et tilbud i kommuner, hvor man kan kompenseres for
de(t) handicap(s) man har. VUC Syd varetager den undervisning der skal foregå i de

●

forskellige afdelinger, 23 timer om ugen med start i uge 37. Der er tale om et frivilligt
tilbud.
IThjælpemidler: For AMU kursister der deltager i kurser, og som har
læsestavevanskeligheder. VUC Syds rolle ligger i at hjælpe de der har fået tildelt it
hjælpemidler, at klæde undervisere på ift de værktøjer der er.
○ Der var en drøftelse om at synliggøre dette tilbud således at en ansat i en
virksomhed kan få tilbuddet. Men det er AMU som udbyder der skal tildele.
VUC kan pushe det så der skabes opmærksomhed omkring muligheden,
hvorfor vi vil lave noget information om det.

3. Kursist Produktion
Uddannelsesudvalget fik under det seneste møde en grundig præsentation af
undervisningsmaterialet iBook. VUC Syd er godt i gang med produktionerne af nye iBooks
der understøtter VUC Syds løfteevne og kursister som de aktivt producerende. Imidlertid
ønskede udvalget også en præsentation af en kursist produktion, som udvalget pga tidsnød
ikke nåede i junimødet. En underviser giver derfor efter aftale en kort præsentation af en
kursist produktion lavet på baggrund af iBooks multimodale muligheder.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at præsentationen tages til efterretning
Referat:
Underviser Lasse Lehmann Saatterup gav eksempler på tre vidt forskellige kursist
produktioner, for at give udvalget et indblik i de multimodale læringsformer samt de
muligheder det rummer. Præsentationen blev taget til efterretning.

4. Nye initiativer
Hans Jørgen Hansen vil give udvalget en orientering om nye initiativer som VUC Syd har
igangsat. Af nye initiativer er der følgende:
 Flow Factory  et nyt innovatorium med ny projektorienteret hf
 Internationalisering
 Kraftcenter for eLæring  ansøgningsproces behandles af Haderslev Kommunes
økonomiudvalg
 Apple film  filmhold ankommer 12. september
 Ombygning af trailere
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at orienteringerne tages til efterretning
Referat:
● Nyt byggeri på 1700 m2 bygges ved siden af Lighthouse på den anden side af
kanalen i Haderslev. Huset og en ny projektorganiseret hf kommer til at hedde Flow

●

●
●

Factory. Der skal i den ny uddannelse udvikles nye apps, herunder teknologien
omkring denne udvikling, som de unge skal lære om. Det skal ske i et samarbejde
med virksomheder der bestiller opgaver, som de ønsker noget udvikling på ud fra
konkrete problemstillinger. Der er således ikke tale om traditionel undervisning, men i
stedet tale om et arbejdsmiljø. Den nyskabende hf kommer til at ligge på stueplan.
På 1. sal skal fjernundervisningen være. Denne flyttes fra Gram. På anden sal laves
et innovationsrum som eksterne også kan benytte.
Kraftcenter: der arbejdes på at skabe et kraftcenter i et samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som en del af en erhvervsfremmeindsats.
Sagen behandles dd i Haderslev Kommunes økonomiudvalg.
Apple: der kommer et filmhold 11. september til VUC Syd for at lave en video om
måden vi arbejder og bruger Appleværktøjer på. Det vil sætte egnen på landkortet.
Trailere: De får pt en større “makeover” hvoraf den ene også kan bruges som
showbus, hvor man bl.a. kommer ud til informationsmøder og fortæller om
undervisningsmuligheder. Dertil en storskærm som kører ud til større arrangementer.
Første gang ifm Stafet for Livet med omkring 5000 deltagere.
○ Drøftet: det er ofte svært for virksomhedsejere, at få deres medarbejdere til at
tage imod undervisningstilbud, eks for at blive faglærte. Der mangler ofte lidt
pres eller en strategi ift forventninger om at blive kompetenceudviklet.

5. Arbejdet i uddannelsesudvalget
Sagsindhold
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til at udvalget kan komme med ideer og
emner udvalget kan arbejde med eller behandle.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
● at udvalget drøfter emner der ønskes nærmere belyst
Referat:
● Forslag om at få FVU/OBU undervisningen tydeligere ud, jvf drøftelserne ovenfor.
VUC Syd kan lave noget forarbejde, med øjne udefra, hvor forslag kan fremlægges
ifm næste møde i udvalget.
● Erfaringer ifm AMUuddannelsen vil der blive orienteret om på næste møde.

6. Eventuelt
Referat:
Gaver drøftet ifm åbning af Campus Tønder

7. Næste møde
Næste møde er den 16. november i Haderslev. Der laves dog en Doodle invitation for at
imødekomme ønske om en anden dato.

