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Indledning 
 

Jf. LBK nr. 602 af 23/05/2019, §10; BEK nr. 1796 af 27/12/2018, §13 samt BEK nr. 1589 af 

13/12/2016, §14 skal VUC Syd årligt udarbejde en udbudsplan for OBU og FVU, som anvendes i 

regionens samlede koordinering af udbuddet.  

 

VUC Syd skal med udbudsplanen, med bistand fra sine driftsoverenskomstparter, sikre, at der er et 

tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU og OBU uddannelse i dækningsområdet, som omfatter 

Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner, i 2020.  

 

Udbudsplanen skal angive  

1) Prognoser for behovet 

2) Mål for indsatsen 

3) Minimum for omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og 

driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) 
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Prognose for OBU- og FVU-behovet i 2020 
Med henblik på at skønne uddannelsesbehovet i 2020 har VUC Syd sammenholdt den historiske 

aktivitet og kendte væsentlige ændringer hertil med udviklingen i henholdsvis demografi og 

ledighed.  

 
Den historiske aktivitet 
De seneste tre år har aktiviteten, jf. Region Syddanmarks høringssvar til VUC Syds FVU- og OBU-

plan for 2019 af 3.9 2019, journalnr. 19/6682:  

2016: 2.798 holdkursister 

2017: 2.889 holdkursister  

2018: 2.961 holdkursister 

 
Der ses således en stort set stabil aktivitet til trods for, at antallet af driftsoverenskomstparter i 

perioden er steget betydeligt til seks. I 2019 gik én driftsoverenskomstpart konkurs, og der er 

således pt. fem driftsoverenskomstparter til at supplere VUC Syds eget tilbud. 

 

I 2019 er målgruppen under 25 år udskilt til FGU. Både aktiviteten i 2019 og 2020 forventes på den 

baggrund af blive lavere end i foregående år.  
 
Fremskrivning af behov for 2020 baseret på PIAAC, ledighed og demografi 
VUC Syd har derudover sammenholdt PIAAC undersøgelsen fra 2013, med demografi og ledighed i 

dækningsområdet. PIAAC undersøgelsen er anvendt, da det er den seneste undersøgelse, som har 

sat tal på hvor stor en andel af befolkningen, der har læse, regne og it-vanskeligheder. Hvor det er 

muligt har VUC Syd også inddraget efterfølgende undersøgelser fra trepartsaftalen i 2017.  

 

Demografisk udvikling 
VUC Syd har anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, som viser et støt fald i antallet 

af borgere mellem 25 og 64 år i de kommende år. I 2020 skønnes der at være ca. 111.500 borgere i 

dækningsområdet mellem 25 og 64 år. VUC Syd har ikke medregnet borgere under 25 år, som 

udgør ca. 18,5% af befolkningen mellem 15 og 64 år), da disse i udgangspunktet skønnes at være 

omfattet af FGU.  
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Andel af befolkningen med læse, regne og it-vanskeligheder (PIAAC)  
Ifølge PIAAC undersøgelsen, som stammer fra 2013, har ca. 15% af befolkningen læse og 

regnevanskeligheder, mens andelen af borgere med it-vanskeligheder var noget højere. Der ses 

generelt en større udfordring i de ældste aldersgrupper, ligesom både PIAAC og senere 

undersøgelser peger på, at andelen med læse, regne og it-problemer er større hos ledige og 

udlændinge.  

 

 

 

Da VUC Syd og driftsoverenskomstparterne siden 2013 har gennemført en omfattende 

uddannelsesaktivitet, må målgruppen antages at være reduceret tilsvarende og dette er indregnet 

i prognosen.  

 

Udvikling i ledighed 
VUC Syd har anvendt de seneste ledighedstal fra DST (3. kvartal 2019) og anvendt disse på 

befolkningsprognosen for 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

100000

102500

105000

107500

110000

112500

115000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Folketal	1.	januar		(Sønderborg,	Aabenraa,	Haderslev,	Tønder)		25-64	år
fra	2010-2025	

25-64	år

PIAAC,	p.	82-83 Læsning Regning	 IT
Gns.	Score,	% Niveau	0-1 Niveau	0-1 Under	niv	1
Mænd 17,1% 13,2% 15,6%
Kvinder 14,4% 15,4% 16,9%
16-24	år	 11,2% 14,3% 7,8%
25-34	år	 12,0% 12,1% 7,6%
35-44	år	 11,2% 10,3% 11,6%
45-54	år	 17,4% 14,9% 19,0%
55-65	år	 25,3% 19,4% 35,3%

Ledighedstal	-	DST 25-29	år 7,9 6,3 6,9 5,3
2019M03

5,3 5 4,3 5

2,9 3 2,9 3,4

2,8 3,2 3,2 3,1
60	år	og	derover 2,9 3,3 3,4 3,3

Haderslev Sønderborg Tønder AabenraaLedighed	2019M03

30-39	år

40-49	år

50-59	år



 

 6 

Jf. PIAAC undersøgelsen må der forventes at være en større andel med læse-, regne- og it-

udfordringer blandt ledige borgere. Imidlertid må der også forventes at være borgere, som ikke er 

studieparate på grund af f.eks. diagnoser, misbrugsproblemer eller andre sociale forhold.  

 

På den baggrund skønner VUC Syd, at der i hele dækningsområdet i 2020 at være i omfanget ca. 

400 ledige borgere med behov for opkvalificering. Derudover skønnes der at være op til ca. 9.800 

beskæftigede borgere med behov for opkvalificering.  

 

Mål for indsatsen i 2020 
VUC Syds udbudsplan for 2020 tager udgangspunkt i FNs verdensmål nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”, 

som handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for 

livslang læring. Inspireret af verdensmålet og konklusionerne i PIAAC og efterfølgende 

undersøgelser har VUC Syd defineret fire hovedfokusområder for 2020:  

- Udlændinge med behov for opkvalificering 

- Ledige med behov for opkvalificering  

- Virksomheder, hvis medarbejdere har behov for opkvalificering for at forblive attraktiv 

arbejdskraft på et arbejdsmarked under forandring 
- Borgere under uddannelse, der har behov for at styrke basale læse-, skrive og 

regnefærdigheder for at få et større læringsudbytte.  
 

Baseret på tidligere års aktivitet samt den skønnede målgruppes størrelse, fraregnet FGU og 

tidligere års aktivitet, estimerer VUC Syd således, at der vil være efterspørgsel/behov for 

opkvalicering af ca. 2.500 holdkursister inden for OBU og FVU-området. 
 
Estimeret uddannelseskapacitet i 2020 
Samlet set råder VUC Syd og driftsoverenskomstparterne således ved indgangen til 2020 over 

23,25 lærere med undervisningskompetence i FVU og OBU med følgende fordeling på 

undervisningskompetencer: 

 

 

Fag Antal lærere med kompetence i faget 

OBU 10 

FVU læs 20 

FVU mat 4 

FVU start 11 

FVU engelsk 5 

FVU digital Ikke opgjort 

 

Det giver ved anvendelse af en gennemsnitlig tilrettelæggelsesmodel en kapacitet på: 

OBU: op til ca. 810 holdkursister. 

FVU læs: op til ca. 3.700 holdkursister 

FVU mat: op til ca. 750 holdkursister 

FVU start: op til ca. 2.000 holdkursister 

FVU engelsk: op til ca. 900 holdkursister 
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FVU digital (endnu ikke opgjort) 

 

Da samme lærer kan have kompetence i flere fag, kan ovenstående fordeling ikke lægges sammen. 

Men samlet set skønnes at være kapacitet til at uddanne godt 4.000 holdkursister, hvilket er 

væsentligt mere end den forventede efterspørgsel.  

 

I den anvendte tilrettelæggelsesmodel er der taget udgangspunkt i en skønnet holdstørrelse på 

OBU på 4-6 kursister og en skønnet holdstørrelse på FVU på 10-14 kursister. Der er kalkuleret med 

kursusforløb på 30-60 klokketimer. Endelig er der taget udgangspunkt i, at en underviser kan 

undervise ca. 50% af sin arbejdstid. Skønnet er således behæftet med usikkerhed idet 

holdstørrelser, kursuslængde og tilrettelæggelsesmodeller kan variere.   

 

Indsatsplan for anvendelse af uddannelseskapaciteten  
VUC Syd ønsker i 2020 at koordinere uddannelsesindsatsen, så den fokuseres på de fire områder: 

ledige, udlændinge, virksomheder og unge under uddannelse.  

 

Indsats for opkvalificering af ledige  
VUC Syd vil i 2020 styrke sit samarbejde med kommunerne om at få opkvalificeret den 

tilbageværende gruppe af ledige. I tillæg hertil vil VUC Syd udrulle konceptet ”Job i Spil”, som er 

udarbejdet i samarbejde med VUC Erhverv. 

 

VUC Syd omlægger på baggrund af blandt andet indhøstet input fra kommunerne, per 1.1 2020 sit 

undervisningstilbud til en mere fast holdstruktur, der suppleres med særlige holdoprettelser efter 

behov i løbende dialog med kommunerne. Dette betyder, at VUC Syd forventer at kunne udnytte 

sin kapacitet bedre. På den baggrund vurderer VUC Syd overvejende at kunne varetage 

betjeningen af dækningsområdets kommuner og a-kasser på egen hånd.  

 

 

Følgende tre områder vil VUC Syd og driftsoverenskomstparterne i samarbejde have fokus på: 

Indsats for opkvalificering af udlændinge 
Særligt gruppen af udlændinge med behov for opkvalificering af sprog- og andre basale 

kompetencer for at kunne indgå i samfundet, enten så de kan indgå i arbejdsmarkedet eller får de 

fornødne kompetencer til at opkvalificere sig yderligere. 

 
Den erhvervsrettede indsats  
Den erhvervsrettede indsats vil have fokus på opkvalificering af kort uddannede på alle typer 

virksomheder, samt opkvalificering af udenlandsk arbejdskraft på virksomhederne.  

 

Indsats for uddannelsessøgende 
Sikre at elever på uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioners kan få ekstra læse-, 

skrive- og regnetilbud, der kan øge læringsudbyttet fra de uddannelsesforløb, de i forvejen er i 

gang med.
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Geografisk ramme for samarbejdet mellem parterne  
Udbudsplanen skal som først og fremmest sikrer, at VUC sammen med parterne når ud til FVU & OBU målgrupperne, men den har også 
til hensigt at sikre at samarbejdet mellem parterne lykkes. 
Den geografiske ramme for hvilke parter, der er opsøgende hvor, er nedenfor skitseret:  

Part IBC 
base i 
Aabenraa 

A2B 
base i Tønder 
og 
Sønderborg 

HHS 
base i Haderslev 

EUC Syd 
base i alle fire 
kommuner 

HS 
base i 
Haderslev 

VUC Syd 
base i alle fire 
kommuner 

OBU 

Undervisnings- 
steder 

Ingen 
aftale 

Ingen aftale Haderslev – 
egne 
elever/kursister 

Alle steder - 
egne 
elever/kursister 

Haderslev – 
udlændinge 

både egne kursister og 
undervisningssteder i 
alle kommuner 

Små/mellemstore 
virksomheder 

Ingen 
aftale 

Ingen aftale Haderslev  & 
Sønderborg 

 
Haderslev  Tønder & Aabenraa  

Kommuner Ingen 
aftale 

Ingen aftale 
  

Haderslev alle kommuner 

Åbne hold Ingen 
aftale 

Ingen aftale 
   

alle kommuner 

Landsdækkende 
virksomheder via 
VUC erhverv 

Ingen 
aftale 

Ingen aftale 
   

alle kommuner 

FVU 

Undervisnings- 
steder 

Aabenraa - 
egne 
elever/ 
kursister 

Tønder og 
Sønderborg - 
udlændinge 

Haderslev – 
egne 
elever/kursister  

Alle steder - 
egne 
elever/kursister 

Haderslev –  
udlændinge 

egne kursister og 
undervisningssteder i 
alle kommuner 

Små/mellemstore 
virksomheder 

Aabenraa 
Tønder 

Tønder og 
Sønderborg 

Haderslev  & 
Sønderborg 

 
Haderslev  

 

Kommuner 
 

Sønderborg 
  

Haderslev alle kommuner 
Åbne hold 

     
alle kommuner 
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Landsdækkende 
virksomheder via 
VUC erhverv 

     
alle kommuner 

 
 
Hensigten med den skitserede geografiske ramme er at skabe klarhed mellem parterne. Virksomheder og kommuner vil samtidigt undgå 
at blive opsøgt af flere driftsoverenskomstparter med samme tilbud. 
Det vil fortsat kræve, at parterne indbyrdes samarbejder med hinanden om, hvem der er opsøgende hvor. Men den skitserede 
geografiske model minimere antallet i et bestemt område. 
Samarbejdet har desuden også til hensigt at parterne i vid udstrækning kontakter hinanden, hvis de mangler lærerressourcer til et 
bestemt fag/ forløb. Det kan være med til at sikre stabilitet i ansættelser hos alle parter. 
 

Opfølgning og tilsyn 
VUC Syd vil i forlængelse af udbudsplanen i 2020, jf. også brev fra ministeriet af 17. december 2019, sagsnr: 19/18422, have særligt fokus 
på genvisiteringer til FVU og OBU området. Derudover vil VUC Syd i sit eget tilsyn følge op på, om driftsoverenskomstparterne 
markedsfører og når ud til de målgrupper, som er beskrevet i udbudsplanen.  
 


