30. november 2017

Referat af Uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd
afdeling Åbenrå d. 27. november 2017.
Medlemmer:
Christian Bock (formand), Henrik Mehlsen, Peter Thode Loft, Jens Egon Jørgensen,
Jacob Buris Andersen, Bo Morthorst Rasmussen, Bent Holm Poulsen, Kirsten
Jensen, Jacob Due Hansen, Susanne Fricke, Vinnie Lerche Freudendal og Tina
Schurad
Lise Overgaard Lauritsen (sekretær/tovholder)
Deltagere:
Christian Bock, Peter Thode Loft, Jacob Buris Andersen, Bent Holm Poulsen, Ida
Damborg (i stedet for Kirsten Jensen), Jacob Due Hansen, Susanne Fricke, Tina
Schurad
Lise Overgaard Lauritsen (sekretær/tovholder)

1. Godkendelse af referat
Referat fra mødet d. 31. august 2017 er indsat under dagsordenen.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2. Gensidige orienteringer

Alle har her mulighed for gensidigt at orientere hinanden
Der var ingen orienteringspunkter

3. Driftsoverenskomstansøgninger FVU og OBU
På sidste møde i Uddannelsesudvalget, d. 31.august 2017, indstillede
Uddannelsesudvalget til VUC Syds bestyrelse:
at Haderslev Handelsskole tildeles driftsoverenskomst på FVU
at Haderslev Handelsskole tildeles driftsoverenskomst på OBU
at Haderslev Sprogcenter tildeles driftsoverenskomst på FVU
Ovenstående er sendt til høring i Regionen og behandles ved næste
Regionsrådsmøde
Susanne Fricke orienterede kort herom

4. Nye driftsoverenskomstansøgninger for FVU og OBU
VUC Syd har modtaget følgende ansøgninger siden sidste møde i
Uddannelsesudvalget:
- EUC Syd har søgt om driftsoverenskomst til FVU - gældende for alle 4 kommuner
- EUC Syd har søgt om driftsoverenskomst for OBU - gældende for alle 4
kommuner
VUC Syd har behandlet de indkomne ansøgninger og vurderer, at alle ansøgninger
lever op til bekendtgørelsens krav omkring indgåelse af driftsoverenskomst.
Bilag:
Ansøgning fra EUC Syd om driftsoverenskomst på OBU
Ansøgning fra EUC Syd om driftsoverenskomst på FVU
Indstilling:
VUC Syd indstiller, at udvalget anbefaler VUC Syds bestyrelse
at EUC Syd tildeles driftsoverenskomst på FVU
at EUC Syd tildeles driftsoverenskomst på OBU
Susanne Fricke orienterede omkring de to nye ansøgninger fra EUC Syd driftsoverenskomst på OBU og driftsoverenskomst på FVU.
Udvalget fulgte VUC Syds indstilling - indstillingen er tiltrådt

5. Bordet rundt
Orientering om start og nuværende aktivitet ved driftsoverenskomstparterne på FVU
og OBU
Jacob Due Hansen:
Sprogcenteret er blevet tildelt driftsoverenskomst på OBU, men det har ikke
været nemt at få det op at stå - det er en stor opgave, at få det hele implementeret.
De har nu to læreruddannede og to på vej.
Peter Thode Loft:
Det er svært at få kursister fra virksomheder. Virksomhederne sender ikke
deres ansatte afsted - man ved dog, der er et behov. AOF arbejder på, hvordan de
bedst får flere kursister til FVU og OBU fra virksomhederne.
Ida Damborg:
På IBC er mange i gang med at uddanne sig til FVU-lærere. IBC har forsøgt
at sælge FVU’en, til elever på GF2, fx.ved at FVU skrives med små bogstaver, mens
studiestart, skrives med store. IBC har et samarbejde med bl.a. SOSU, hvor de
tilbyder FVU-screening. IBC forsøger at oprette FVU-kurser sammen med andre
kurser.
Bent Holm Poulsen:
Bent Holm Poulsen deler en oplevelse fra Banedanmark med Udvalget.
Banedanmark mener ikke, at de kan måle på, om det har nogen virkning, at de
sender deres medarbejdere på kurser.
Udvalget talte om hvordan man ville kunne måle på/ se resultater og blev enige om,
at alle fremover skal være bedre til at guide virksomhederne. Hvad er det, de vil
opnå? - hvad er det, de vil måle på? Har man styr på dette forarbejde, vil det kunne
blive muligt at måle på resultater efterfølgende.

6. Oplæg ved Peter Thode Loft, AOF
På sidste møde i Uddannelsesudvalget tilkendegav Peter Thode Loft, AOF at han
ville komme med et oplæg omkring ordblindeundervisning
Peter Thode Loft orienterede med oplæg om AOFs ordblindeundervisning

7. Opfølgning på Læs-E
På Uddannelsesudvalgsmødet d. 24. marts 2017 blev det aftalt, at der på mødet i
november skulle være en status på Læs-E. På mødet gives en status.

Tina Schurad orienterede med oplæg om Læs-E og gav en status på
arbejdet.
En evalueringsrapport forventes at være færdig til mødet i januar 2018.

8. Orientering om FGU
På sidste møde i Uddannelsesudvalget, 31. august 2017, blev det aftalt, at der skulle
gives en orientering om FGU.
Susanne Fricke orienterede omkring FGU og gennemgik Ministeriets tidsplan.
Vedlagt:
Ministeriets tidsplan for FGU

9. 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.
Udvalgets foreslog:
-

Opfølgning på FGU
Opfølgning på Læs-E

Allerede aftalt er, at der på mødet i januar 2018 gives en orientering om projektet
“Fra Flygtning til Faglært”

10. Eventuelt
- Fremover vil udvalget gerne inviteres direkte i deres kalendere med
postadresse på, hvor mødet afholdes
- Mødeplan for 2018 bliver lagt, når det nye udvalg er på plads efter mødet i
januar 2018
-

Næste møde er tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 08:00 - 10:00 i Haderslev

