29/11/2016

Referat af Uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd
Flow Factory, Christiansfeldvej, Haderslev d. 29. november 2016 kl.
8.00-10.00
Deltagere:
Susanne Fricke, Lone Gloy, Peter Thode Loft, Christian Bock og Margit Viig
(sekretær/tovholder).
Afbud: Jens Egon Jørgensen, Henrik Mehlsen, Jacob Buris Andersen, Hans Jørgen
Hansen.
Ikke mødt: Bo Morthorst Rasmussen, Jan Thomsen.
Dagsorden
1. Flow Factory – rundvisning på stueplan – oplæg omkring Flow Factory’s
inddragelse i Jomfrusti-projektet v/underviser Dennis Thygesen fra Flow
Factory.
Flow Factory er VUC Syds nye bygning i Haderslev. Bygningen er på 1700
m2, hvoraf de 700m2 i stueplan er afsat til et unikt læringsmiljø for en ny hfuddannelse. Stueplanen er indrettet som en kreativ arbejdsplads, rig på
digitale og teknologiske faciliteter.
Førstesalen i huset rummer VUC Syds e-læringscenter, og øverste etage er et
innovationsområde, som både virksomheder og kursister kan benytte.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
at udvalget tager oplægget til orientering
Referat:
Projektleder, undervisere og en kursist fortalte om intensionerne bag Flow
Factory, ideerne omkring indretning og samarbejdet med udvalgte

virksomheder. 3 af virksomhedsprojekterne blev præsenteret nærmere og der
blev fortalt om, hvordan fagligheden garanteres.

2. Flow Factory – rundvisning første sal – oplæg omkring fjernundervisning
Fjernundervisningen- i daglig tale kaldet FU - giver kursisterne mulighed for at
få undervisning i en langt mere fleksibel form end undervisning med
fremmøde. Dette benytter en stor del af VUC Syds kursister sig af. Som oplyst
under orienteringspunktet på sidste møde, er FU afdelingen i fortsat vækst.
Dette kræver gode faciliteter til underviserne og en kvalitetsmæssig sikring af
materialer.
Hans Jørgen Hansen orienterer om VUC Syds fjernundervisning.
Indstilling
VUC Syd indstiller,
at udvalget tager præsentationen til orientering.
Referat:
Uddannelsesleder Helle Lindegaard viste rundt og fortalte om mulighederne i
fjernundervisningen.
3. Flow Factory – anden sal – præsentation af innovationsområdet v/Hans
Jørgen Hansen.
Referat:
Susanne Fricke fortalte om mulighederne for virksomheder og for kursister for
at bruge innovationsområdet.

4. Bekendtgørelser om ordblindeundervisning for voksne og om
undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
Der kommer nye bekendtgørelser på FVU - og OBU-området, som vil
medføre, at der kommer en ret til at få driftsoverenskomst for andre udbydere.
Orientering v/Hans Jørgen Hansen
Bilag:
Udkast til ny FVU-bekendtgørelse
Udkast til ny OBU-bekendtgørelse
Høringsbrev
FVU høringsliste
Indstilling
VUC Syd indstiller,
at udvalget tager orienteringen til orientering

Referat:
Susanne Fricke fortalte om de nye tiltag, der ligger i bekendtgørelserne på
OBU og FVU. Bekendtgørelserne, der formodes vedtaget i den nuværende
form, vil blive iværksat fra1. januar 2018.
De nye bekendtgørelser betyder, at
• alle de i bekendtgørelsen nævnte institutioner vil have ret til at opnå
driftoverenskomst, hvis de har en årlig aktivitet indenfor FVU området
på min. 5 årskursister– og på OBU området mindst 2 årselever eller
kan opnå minimumsaktiviteten inden to år fra driftoverenskomstens
ikrafttræden
• voksenuddannelsescentre og institutioner med driftsoverenskomst kan
gennemføre FVU og OBU lokalt uden for deres geografiske
dækningsområde, såfremt de inden iværksættelsen har aftaler om FVU
lokalt med den eller de pågældende virksomheder m.v.
• ved indgåelse af driftsoverenskomster anvendes en af Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet udarbejdet standarddriftsoverenskomst.
Det blev diskuteret, om alle driftoverenskomstpartnere skal være
repræsenteret i Uddannelsesudvalget.
I kommissoriet for udvalget står følgende:
Uddannelsesudvalget ønskes sammensat på følgende måde:
Dansk Arbejdsgiverforening – 2 medlemmer
LO – 2 medlemmer
De 4 kommuner i VUC Sønderjyllands dækningsområde – 2 medlemmer
CVU Sønderjylland - 1 medlem
Dansk Ordblindeforening – 1 medlem
Repræsentanter for driftoverenskomstparter.

5. Brancherettet FVU tilbud til matematik.
Præsentation af et eksempel på en brancherettet iBook ”På farten med last”.
Bogen er beregnet til FVU undervisning i matematik specielt rettet mod
transportbranchen. Præsentation v/Thomas Piekut.
Referat:
Thomas Piekut præsenterede iBook’en ”På farten med last”, som er fremstillet
efter aftale med transportbranchen – og fortalte omkring ideerne bag iBooks, om hvordan VUC bygger en fortælling ind i bøgerne, og i videoerne benytter
personer med viden indenfor området.

Indstilling
VUC Syd indstiller,
at udvalget tager præsentationen til orientering

6. Godkendelse af referat
Referatet er indsat nederst i dette dokument.
Referat:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

7. Gensidige orienteringer
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden.
Referat:
Lone Gloy fortalte om et projekt, som Sønderborg Kommune kører i
samarbejde med VUC Syd og virksomheder i området. Projektet går ud på at
sikre faglært arbejdskraft til virksomhederne via et specielt talentforløb for
flygtninge.
Projektet vil blive yderligere præsenteret på Uddannelsesudvalgets næste
møde.
8. 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 oplæg omkring:
1) projektet ”Integration af flygtninge på virksomhederne i Sønderborg
området”
Og en opfølgning på:
2) de nye bekendtgørelser på FVU og OBU

9. Eventuelt
Referat:
Der var ingen punkter under eventuelt.
10. Næste møde

-

27.2.2017 kl. 13.00 - 15.00 på Campus Tønder.

