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Referat af uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd 

afdeling Haderslev d. 31. august 2017 kl. 8.00 – 10.00 
 
 
Medlemmer: 
Formand Christian Bock (formand), Peter Thode Loft, Jens Egon Jørgensen, Henrik 
Mehlsen, Jacob Buris Andersen, Bo Morthorst Rasmussen, Bent Holm Poulsen, 
Kirsten Jensen, Jacob Due Hansen, Susanne Fricke,  Vinnie Lerche og Margit Viig 
(sekretær/tovholder).  
Vinnie Lerche var repræsenteret ved Hans Juhl. 
 
Ikke til stede: Henrik Mehlsen og Jacob Buris Andersen. 
 

1. Præsentation af udvalgets medlemmer 
Referat: 
Medlemmerne præsenterede sig bordet rundt. 
Udvalget er blevet udvidet med de to nye driftsoverenskomstpartnere: 
Haderslev Sprogcenter repræsenteret ved Jacob Due Hansen og IBC 
Aabenraa repræsenteret ved Kirsten Jensen. 
Desuden afløser Bent Holm Poulsen fra FOA Jan Thomsen som 
repræsentant for LO. 

 
2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet d. 24. marts 2017 er indsat under dagsordenen. 
Referat: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 
3. Gensidige orienteringer 
Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden. 
Referat: 
Margit Viig fratræder sin stilling ved VUC Syd med udgangen af august. 



Christian forespurgte, hvad status er på VUC. Susanne fortalte, at der i 
øjeblikket arbejdes på en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet (STUK).  

 
4. Driftsoverenskomstansøgninger FVU og OBU 
Som orienteret om på sidste møde er der pr. 1. januar 2017 kommet nye 
bekendtgørelser vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) og 
ordblindeundervisning for voksne (OBU).  

 
Bekendtgørelserne indeholder ret til indgåelse af driftsoverenskomst for 
institutioner, der ønsker det og opfylder lovens krav hertil.  

 
Efter indstilling fra Uddannelsesudvalget godkendte VUC Syds bestyrelse 
på sit møde i juni ansøgninger om driftsoverenskomster for perioden 1. 
august 2017 til 31. juli 2019 fra følgende: 

- to ansøgninger fra AOF Syd om driftsoverenskomst på henholdsvis 
FVU og OBU 
- en ansøgning fra Haderslev Sprogcenter om driftsoverenskomst for 
ordblindeundervisning 
- en ansøgning fra IBC Aabenraa om driftsoverenskomst på FVU. 

 
VUC Syd har efterfølgende modtaget følgende ansøgninger:  

- Haderslev Sprogcenter har søgt om driftsoverenskomst til FVU - 
gældende for Haderslev Kommune. 
- Haderslev Handelsskole har søgt om driftsoverenskomst for FVU - 
gældende for Haderslev Kommune 
- Haderslev Handelsskole har søgt om driftsoverenskomst for OBU  - 
gældende for Haderslev Kommune. 

 
VUC Syd har behandlet de indkomne ansøgninger og vurderer, at alle 
ansøgninger lever op til bekendtgørelsens krav omkring indgåelse af 
driftsoverenskomst. 

 
Bilag:   
Ansøgning fra Haderslev Sprogcenter om driftsoverenskomst på OBU 
Ansøgning fra Haderslev Handelsskole om driftsoverenskomst på FVU 
Ansøgning fra Haderslev Handelsskole om driftsoverenskomst på OBU 

 
Indstilling 
VUC Syd indstiller,  
at udvalget anbefaler VUC Syds bestyrelse, 

at Haderslev Handelsskole tildeles driftsoverenskomst på FVU  
at Haderslev Handelsskole tildeles driftsoverenskomst på OBU 
at Haderslev Sprogcenter tildeles driftsoverenskomst på FVU 



 
Referat: Uddannelsesudvalget følger indstillingen fra VUC Syd. 
 
I forbindelse med punktet blev der drøftet følgende: 

• Vigtigheden af at sikre udbredelsen af FVU og OBU 
• Samarbejde mellem parterne 
• Vigtigheden af et godt og tilgængeligt tilbud på ungdomsuddannelserne 
• Efteruddannelse af lærere 
• Forforløb til GF2 
• Ønsket om, at kommunerne fremover vil se det øgede antal udbydere 

som en konkurrencemulighed og ikke kun bruge egne institutioner 
• Status på FGU 

 
5. Nye driftsoverenskomster på FVU og OBU 
Kort orientering om baggrunden for ansøgning om driftsoverenskomster 
ved: 

Kirsten Jensen – IBC:  
IBC består af 3 handelsskoler + 1 VUC, der er fusioneret. Der er omkring 500 
medarbejdere fordelt på Fredericia, Kolding og Aabenraa.  
Driftsoverenskomsten på FVU skal hovedsagelig bruges til at tilbyde et 
forforløb til Grundforløb 2 (GF2) indeholdende 2 uger med FVU læsning. 
Eleverne screenes i forbindelse med visitationssamtalen.  
Desuden er det et lovgivningskrav, at alle AMU-kursister skal tilbydes FVU 
test i dansk og matematik – og her kan FVU komme i spil. 

 
Jacob Due Hansen - Haderslev Sprogcenter 
Sprogcentret har ca. 30 ansatte svarende til 25 fuldtidsstillinger. 
Med driftsoverenskomsten på OBU ønsker centret at understøtte segmentet i 
danskuddannelserne og give kursisterne træning i at bruge blandt andet it-
redskaber. Sprogcentret afventer med interesse den nye screening for 
fremmedsprogede.   

 
Peter Thode Loft - AOF Syd. 
AOF har haft driftsoverenskomster på både FVU og OBU i mange år og 
undervisningen udgør et væsentligt forretningsområde for AOF. Hovedparten 
af undervisningen ligger i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.  
AOF koncentrerer sig om den traditionelle læring (holdundervisning med 
fremmeøde) og ser dette som et godt supplement til VUC Syd satsning på e-
læring. AOF underviser både på virksomhederne og i egne lokaler.  
I foråret 2017 har AOF haft 282 kursister til FVU, her af har kun 2 været under 
20 år – på OBU drejer det sig om 48 kursister, hvor af ingen har været under 
20 år). På FVU prøverne i læsning har beståelsesprocenten været 81 og på 
matematik 66. 



 
 

6. GROW 
Orientering om en ny tilrettelæggelsesform på AVU målrettet udfordrede 
unge V/ Susanne Fricke. 
Referat: 
Der er tale om ordinær AVU i dansk, engelsk og matematik for unge med 
særlige udfordringer. Gruppen af undervisere har været på særlig 
efteruddannelse. Der er stærk fokus på bevægelse og stramme krav til 
kursisterne i forhold til fremmøde og aktivitet. Hver af de 70 kursister får 
tildelt en erhvervsmentor, som kan være rollemodel for kursisten. 
Mentoren gennemfører 3 til 4 samtaler om året med kursisten. Projektet 
har en fast koordinator, som skal facilitere undervisere og mentorer og 
sikre kvaliteten. Der er etableret undervisning i Haderslev, Sønderborg og 
Tønder og fra januar 2018 i Aabenraa. 

 
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. På sidste møde 
blev det besluttet, at udvalget  

- på mødet i november får en opfølgning på Læs-E  
- i foråret 2018 får en opfølgning på projekt Flygtning til faglært. 
 

Referat: 
Udvalget foreslår, at følgende emner tages op på de kommende møder: 
- AOF oplæg omkring ordblindeundervisning – med efterfølgende vidensdeling 
- kommissorium/lovgrundlag – hvad er Uddannelsesudvalget sat i verden for?  
- FGU til mødet i november 
- KL-projektet – hvordan samarbejder vi om den opgave?  

 
 

8. Eventuelt 
Intet  

 
9. Næste møde 

27.11.2017 på VUC Syds afdeling i  Aabenraa 
 

Referat: 
Mødet flyttes til Aabenraa med efterfølgende rundvisning for de, som 
ønsker. 

 
 


