
       

     
 

          Dato: 25/01/2016 
 
 
Referat af møde i Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 
29. februar 2016 kl. 10.00 - 12.00, VUC Syd, Campus Tønder, lokale 
“HP”.   
 
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 
Nordeuropa, 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 800 årskursister, er der - for at undgå 
afskedigelser - behov for effektivisering og for at flere gennemfører. Der e gennemføres 
desuden takstreduktioner på ordblindeområdet, hvilket betyder, at der fremover skal være et 
højere holdgennemsnit. 
 
Der er derfor nedsat 6 referencegrupper, hvor både lærere, administration og ledelse er 
repræsenteret. 
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 hjælpe øvrige lærere i dansk, engelsk og 

matematik med at optimere deres undervisning)  
- Mentorer (4 årsværk – mentorerne skal støtte kursisterne, så flest muligt 

gennemfører – det kan f.eks ske gennem gruppesamtaler for kursister med samme 
problemstillinger f.eks. unge møder) 

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 vejleding” 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 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. FlowDer 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 25 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 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 et senere møde se tal for Campus Tønder. Betyder den fælles 
vejledning, at der optages flere og at der er flere, der gennemfører? 
 
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 
På grund af det fremskredne tidspunkt blev rundvisningen udsat til en anden gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


