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Referat af møde i Uddannelsesudvalget hos VUC Syd - afdeling 
Sønderborg den 20. juni kl. 13.00-15.00  
 
Tilstedeværende: 
Christian Bock, Jens Egon Jørgensen, Susanne Fricke, Hans Jørgen Hansen, Jacob 
Buris Andersen, Lone Gloy og Margit Viig (sekretær/tovholder). 
Afbud fra: Søren Tang Sørensen, Henrik Mehlsen. 
Ikke mødt: Bo Morthorst Rasmussen, Jan Thomsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra mødet den 29.2. 2016 er vedlagt nederst i dette dokument. 
 
Referat: 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Gensidige orienteringer 
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.  
 
Referat: 
Hans Jørgen orienterede omkring tilmeldingstal, som tegner til at blive større end i 
2015/2016. 
Der er især en stigning på AVU, hvilket formodentlig skyldes de stigende krav til 
optagelse på EUD.  
På Hf er der en stigning på fjernundervisningsdelen - der er på nuværende tidspunkt 
tilmeldt ca. 3.000 til start på FU i august. 
 
Christian orienterede om, at han havde stiftet en ny fond for at hjælpe ordblinde 
børn. Fonden yder økonomisk støtte til udvikling af strategier og indkøb af 
it-hjælpemidler. 
 

https://docs.google.com/document/d/1ofoTrIg4H3Zm32CkjMm1-nRlYULWpeSQnEMj1QdaF-g/edit


 
3. FVU plan 2015 
Orientering om FVU plan 2015 og høringssvaret fra Region Syddanmark 
VUC Syd evaluerer hvert år FVU og ordblindeundervisningen - og fremsender i 
marts til høring ved Region Syddanmark en plan for FVU aktiviteter og måltal for de 
kommende skoleår. 
Susanne Fricke orienterer om planen og de kommende måltal samt om 
høringssvaret fra Region Syddanmark.  
Bilag: 
FVU plan 2016 
Høringssvar fra Regionen 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at orienteringen tages til efterretning 
Referat: 
Susanne orienterede om FVU planen for det kommende skoleår.  
Måltallene for i år har været for høje i forhold til det reelle antal kursister, og tallene 
er derfor reduceret i det kommende år.  
Nedgangen skyldes væsentlig manglende virksomhedsaktivitet på FVU området.  
Lone Gloy fortalte om tiltag ved Siemens og OJ Electronic med hensyn til at tilbyde 
medarbejdere FVU og ordblindeundervisning og på den måde også udnytte de 
midler virksomhederne indbetaler til Kompetencefonden. 
Hans Jørgen nævnte VUC Syds arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, hvor 
undervisningen tilrettelægges fleksibelt (mindre fysisk fremmøde) og der udvikles 
kvalitetssikrede netbaserede materialer. 
 
 
4. Orientering om overgangsfrekvens fra VUC Syd til EUD og øvrige 
videregående uddannelser  
VUC Syd har i 2010, i 2013 og i 2014 undersøgt overgangsfrekvensen til 
erhvervsuddannelser og til mellemlange - og lange videregående uddannelser. Der 
er siden 2010 sket en markant fremgang på dette område. 
Hans Jørgen Hansen orienterer på mødet om udviklingen og den indsats, der gøres 
på området. 
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at orienteringen tages til efterretning 
 
Referat: 
Hans Jørgen orienterede om, hvordan VUC Syd måler indsatsen på tre punkter: 

●  gennemførsel/frafald 

https://drive.google.com/open?id=0B6RYkvxQaGUPeHJUQ2YyckJYYTA
https://drive.google.com/open?id=0B6RYkvxQaGUPSURyY0FtaWxCQjQ


● karakterer 
● overgang til anden uddannelse.  

 
VUC Syd har sammenlignet tallene fra 2010 og 2014 og som det kan ses i vedlagte 
bilag er både antallet af kursister, der gennemfører og antallet af kursister, der er i 
gang med en videre uddannelse steget markant.  
 
Fra det nye skoleår indføres der mentorordninger ved alle afdelinger, så kursister, 
der er i farezonen i forhold til frafald, kan støttes. Mentorordningen finansieres af 
VUC Syds ordinære midler. 
 
Desuden har VUC Syd etableret et formaliseret samarbejde med EUD 
uddannelserne og med UC Syd. Samarbejdet indeholder blandt andet brobygning til 
EUD og praksisorienteret undervisning. 
Der arbejdes på at udbygge det formaliserede samarbejde, så der også laves aftaler 
med erhvervsakademierne og andre mellemlange videregående uddannelser. 
 
 
5. Undersøgelse af hvor mange af de unge ordblinde kursister, der går videre i 
uddannelsessystemet. 
VUC Syd har i samarbejde med de øvrige VUC’er i regionen deltaget i et projekt 
omkring ordblinde. I forbindelse med projektafslutningen er der foretaget en 
undersøgelse af, hvor stor en procentdel af de unge ordblinde (18 til 29 årige), der - 
et år efter deltagelse i ordblindeundervisning - er i uddannelse og hvor. 
For VUC Syds vedkommende drejer det sig om 51%.  
Undersøgelsen har ikke fokuseret på, hvad de resterende 49% laver, men erfaringer 
viser, at en stor del af de ordblinde går til undervisningen sideløbende med job - og 
det formodes derfor, at hovedparten af denne gruppe fortsat er i job.  
I vedlagte bilag er der lavet en opgørelse over, hvilke uddannelser de ordblinde 
efterfølgende frekventerer.  
Bilag: OBU i uddannelse 
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at orienteringen tages til efterretning 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
 
6.  Opgørelse på antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er i uddannelse ved 
VUC Syd på Campus Tønder  

https://docs.google.com/a/mitvuc.dk/document/d/1tM0nph61oa_uFXwMyt4nUC3v5IlqmHHvC5fM-vJe0f8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZIhCPFNo-tA80X-2llRf3BctXAeXp93N7wU3h5USauM/edit?usp=sharing


På sidste møde anmodede Uddannelsesudvalget om et opgørelse på antallet af 
kontanthjælpsmodtagere, der er i uddannelse ved VUC Syd på Campus Tønder.  
I skoleåret 12/13 drejede det sig om 32 kursister svarende til 6% af samtlige 
kursister på VUC afdeling Tønder 
I skoleåret 13/14 drejede det sig om 68 kursister svarende til 13% af samtlige 
kursister på VUC afdeling Tønder 
I skoleåret 14/15 drejede det sig om 55 kursister svarende til 15% af samtlige 
kursister på VUC afdeling Tønder 
I skoleåret 15/16 drejede det sig om 58 kursister svarende til 16% af samtlige 
kursister på VUC afdeling Tønder 
 
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at orienteringen tages til efterretning 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 
 
7. Arbejdet i uddannelsesudvalget  
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til, at udvalget kan komme med 
ideer og emner til det videre arbejde i udvalget.  
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at udvalget drøfter emner, der ønskes nærmere belyst 
 
Referat: 
På næste møde ønskes et oplæg vedrørende fjernundervisning og Flow Factory i 
Haderslev. 
 
 
8. Møderække skoleåret 2016/2017 
Uddannelsesudvalget har i skoleåret 2016/2017 planlagt at afholde møder på 
følgende tidspunkter:  

- Torsdag d. 22. september kl. 13.00 - 15.00 i Haderslev 
- Tirsdag d. 29. november kl. 13.00 - 15.00 i Tønder 
- Mandag d. 27. februar kl. 13.00 - 15.00 i Sønderborg 
- Fredag d. 5. maj kl. 13.00 - 15.00 i Aabenraa 

 



 
9. Eventuelt 
Referat:  
På grund af en massiv stigning i antallet af årselever fra 1200 i 2009 til 2600 i 2016 
har VUC Syd gennem de sidste år investeret i nye bygninger/renovering af 
bygningsmassen på alle afdelinger. På nuværende tidspunkt er det kun Aabenraa, 
der mangler færdiggørelse.  
Den store stigning betyder, at der er pladsproblemer i Sønderborg og VUC derfor har 
måttet leje lokaler i Jyllandsgade. Der arbejdes på at finde en løsning, så 
undervisningen kan samles et sted.  
 
 
10. Næste møde 

- Torsdag d. 22. september kl. 13.00 - 15.00 i Haderslev 
 
 
 
 
  



 
Referat fra mødet d.29.2.2016  
Deltagere 
Christian Bock, Henrik Mehlsen, Jens Egon Jørgensen, Søren Tang Sørensen, Susanne 
Fricke og Margit Viig (sekretær/tovholder). 
Afbud: Hans Jørgen Hansen, Jacob Buris Andersen, Lone Gloy, Jan Thomsen, Bo Morthorst 
Rasmussen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet kan læses i bilaget. 
Bilag 
 
Referat: 
Godkendt 
 
 
2. Gensidige orienteringer 
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.  
 
Referat: 
Søren Tang Sørensen orienterede om LKV projektet. Hensigten er, at der kommer mere 
fokus på ordblinde og FVU undervisningen. 
Christian Bock er blevet medlem af nyt udvalg, som er nedsat af Ellen Thrane Nørby - 
Ordblinde Børn i den danske folkeskole.  
VUC Syd er blevet udnævnt til Apple Distinguished School. VUC Syd er den anden skole i 
Europa, som opnår denne anerkendelse.  
Susanne Fricke orienterede kort om VUC’s EUD forløb. Forløbene giver kursisterne viden 
om EUD uddannelserne, hvilket blandt andet sikrer, at en langt større del af kursisterne er 
afklaret om, hvad de ønsker fremover.  
 
3. Orientering om omlægning og tilrettelæggelser i forbindelse med 
besparelser 
På det seneste møde blev det besluttet at høre nærmere til omlægninger og tilrettelæggelser 
affødt af takstreguleringer på fjernundervisning og ordblindeundervisningen. VUC Syd vil 
orientere om dette. 
 
Referat: 
Susanne Fricke orienterede. 
Der er kommet store takstreduktioner på fjernundervisning, og da VUC Syd er en af de 
meget store udbydere på dette område med ca. 900 årskursister, er der behov for 
effektivisering og for at flere gennemfører. Der gennemføres desuden takstreduktioner på 
ordblindeområdet, hvilket betyder, at der fremover skal være et højere holdgennemsnit. 
 
Der er nedsat 6 referencegrupper, hvor både lærere, administration og ledelse er 
repræsenteret. 

https://docs.google.com/document/d/1ofoTrIg4H3Zm32CkjMm1-nRlYULWpeSQnEMj1QdaF-g/edit
https://docs.google.com/document/d/1ofoTrIg4H3Zm32CkjMm1-nRlYULWpeSQnEMj1QdaF-g/edit
https://docs.google.com/document/d/1ofoTrIg4H3Zm32CkjMm1-nRlYULWpeSQnEMj1QdaF-g/edit


Referencegrupperne er nedsat indenfor følgende områder: 
- LEAN (effektivisering af administrative procedurer) 
- OBU og FVU (kvalitetssikrede ensartede undervisningsforløb blandt andet med 

autogenerede svar, der hurtigt kan give lærerne et overblik over, hvor kursisterne er 
rent fagligt – og på den måde frigøre lærerressourcer til de kursister, der har behov 
herfor) 

- FU med fremmøde (gruppen er nedlagt, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt med 
en tredje undervisningsform) 

- FU uden fremmøde 
- Fagdidaktiske iCoaches. iCoachene skal understøtte deres kolleger med 

gennemførsel af kvalitetssikrede forløb og brugen af iPad i undervisningen.  
- Mentorer – mentorerne skal støtte kursisterne, så flest muligt gennemfører. 

 
Referencegrupperne skal være klar med anbefalinger, aktiviteter og produkter/materialer i 
løbet af april måned. 
 
4. Campus Tønder  
På det seneste møde blev det besluttet at høre nærmere om, hvordan vejledningsindsatsen 
fungerer på Campus Tønder. Leder af jobcentrets ungeindsats Mette Ruhlmann og vejleder 
Søren Sørensen fra VUC Syd giver en orientering om dette.  
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at vejledningsindsatsen tages til efterretning 
 
Referat: 
Mette Ruhlmann og Søren Sørensen fortalte om den fælles vejledning på Campus Tønder, 
som UU, VUC, EUC og Handelsskolen indgår i. 
Vejledningen medvirker til  

- at styrke relationerne mellem institutioner 
- at styrke det tværfaglige samarbejde vedrørende:  

o omvalg – glidende og fleksibel overgang 
o udfaldstruede elever 
o mere ”Åben vejledning” i samarbejde med Kompetencecentret 

(dagpengegruppen) 
- en hurtigere sagsgang ift.: 

o OBI og FVU test 
o uddannelsesplaner og tilmelding 
o kommunale kontrakter 

 
Udvalget diskuterede, hvordan den fælles vejledning kan promoveres bedre – og det blev 
foreslået, at der orienteres om Campus på kommunens hjemmeside, samt at en folder om 
Campus kunne indgå i velkomstpakken til nye borgere i Tønder.  
 
 
5. FlowFactory 



Hans Jørgen Hansen vil sammen med Jakob Esben Hansen give udvalget en orientering om 
arbejdet med den nye projektorienterede hf samt status på byggeri. Derudover gives en 
orientering om samarbejdet med UC Syd ift at skabe en klynge af relaterede 
uddannelsesforløb. 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at orienteringen tages til efterretning 
 
Referat: 
Jakob fortalte om FlowFactory, en ny 2-årig hf-linje, som er beregnet på unge fra hele 
landet. Der forventes et optag på 50 kursister med start i august 2016. Det betyder, at 
uddannelsen fra 2017 kan rumme ca. 100 kursister. 
Ideen med FlowFactory er  

● læring med udgangspunkt i den virkelige verden 
● fokus på digital teknologi og app udvikling 

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftaler med 18 partnervirksomheder, der skal stille 
opgaver til kursisterne. 
FlowFactory får lokaler i en ny bygning i Haderslev (ved siden af VUC). Bygningen skal ud 
over denne uddannelse også rumme fjernundervisning og et innovationsmiljø til ekstern 
brug. 
I forbindelse med etableringen af FlowFactory er der indgået en  partnerskabsaftale med UC 
Syd, der har uddannelser indenfor kommunikationsuddannelserne i lyddesign, medie og 
grafik.  
 
 
6. Arbejdet i uddannelsesudvalget  
 
Sagsindhold 
Som et fast punkt på dagsordenen lægges der op til, at udvalget kan komme med ideer og 
emner til det videre arbejde i udvalget.  
 
Indstilling 
VUC Syd indstiller, 

● at udvalget drøfter emner, der ønskes nærmere belyst 
 
Referat: 
Udvalget vil gerne på næste møde se tal for, hvorvidt der er flere, der går fra kontanthjælp 
og i uddannelse på VUC på Campus Tønder.  
 
7. Eventuelt 
Referat:  
Intet  
 
 
8. Næste møde 
Næste møde afholdes i Sønderborg den 20. juni kl. 13.00-15.00. 



Søren Tang Sørensen melder afbud. 
 
 
 
9. Rundvisning på Campus Tønder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


