9. oktober 2020 Referat fra møde i uddannelsesudvalg VUC Syd
VUC Syd afdeling Aabenraa, Lok. Kappa
Deltagere: Grethe H. Nielsen, Kenneth Fåborg (virtuelt), Britta Nielsen, Jytte Thomsen Østergaard, Kirsten
Jensen, Rikke Kristoffersen, Bente Lyck-Damgaard, Laust Joen Jakobsen
Referent: Anita Lundgren Fischer (AFI)

Pkt. 1 Velkomst ved formand for bestyrelsen (styret) Laust Joen Jakobsen
Bente og Laust bød velkommen og ønskede at sende et signal om, at vi på VUC Syd var utrolig glade for at vi
nu kom i gang med dette udvalg. Det blev betonet, at selv om VUC Syd er nået langt de seneste år, så er der
stadig udfordringer forbundet med kursisttiltrækningen.
Pkt. 2 Sammensætning af udvalget og præsentation
Der orienteredes om, at udvalget er sammensat på baggrund af §§ 2-3 i bekendtgørelse om
uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre.
Formand Grethe H. Nielsen
Repræsentanter fra arbejdsgiverside (2)
•
•

Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune
Kenneth Fåborg, Arla Christiansfeld (DA)

Repræsentanter fra arbejdstagerside (2)

•
•

Britta Nielsen, 3F Vojens
Jytte Thomsen Østergaard, FOA, Sønderborg

Repræsentanter fra driftsoverenskomstparter (2)*

•
•

Kirsten Jensen, IBC
Rikke Kristoffersen, Haderslev Sprogcenter

*BLD oplyste, at det er de fire driftsoverenskomstparter der indbyrdes har valgt de to repræsentanter
Pkt. 3 Formål med uddannelsesudvalget, bekendtgørelse vedlagt som bilag
Der var enighed om, at bekendtgørelsen for uddannelsesudvalg giver meget brede anvisninger til
arbejdsopgaverne
Under drøftelsen af punktet blev uddannelsesudvalgets vigtige funktion understreget; i forhold til at
rådgive om hvor, i hvilket omfang og på hvilke måder, der er brug for uddannelse. Der blev fra VUC Syds
side givet udtryk for ønsket om at modtage input til forretningsudvikling i forhold til efterspørgslen på
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uddannelse i Sønderjylland. Yderligere betonedes et ønske om samarbejde mellem
driftsoverenskomstparterne på FVU og OBU-området.
Udvalget blev også anset som centralt i forhold til at håndtere en eventuel tilstedeværelse af aktører der
har base uden for det sønderjyske dækningsområde.
Det blev understreget, at der fortsat er et stort behov for FVU og OBU, men at det er blevet svært at nå ud
til målgruppen. I den forbindelse drøftedes konkrete tiltag i forhold til at udfordringen med kapacitet til det
opsøgende arbejde. Her blev der gjort opmærksom på Regionens uddannelsespulje for 2021, der netop
indeholder midler til opsøgende arbejde.
Bente følger op på det.
Pkt. 4 Forslag til forretningsorden, vedlagt som bilag
Jf. forslag til forretningsordenens pkt. 3 blev Grethe H. Nielsen som repræsentant for kommunerne
indstillet som formand. Indstillingen blev taget til følge.
Forretningsordenens pkt. 5 skal omformuleres til Dagsorden udsendes mindst 1 uge før mødet, vedlagt
relevante bilag
Pkt. 5 Status VUC Syd
Laust Joen Jakobsen skitserede udviklingen med genopretningsplanen for VUC Syd, som institutionen er
lykkedes med i forhold til frasalg af bygninger og kapacitetstilpasninger.
I forlængelse heraf blev den fremadrettede opgave beskrevet af Laust og Bente. For VUC Syd kommer de
næste år til at handle om øget kursistoptag, indsatsområder i forhold fastholdelse og gennemførelse på
fjernundervisning og på afdelingerne. Der er i Sønderjylland opbakning til at fastholde VUC Syd, men
demografien udgør en udfordring i sig selv.
Anita orienterede om udviklingen på området for FVU og OBU og ventilerede mulighederne for at VUC Syd
og driftsoverenskomstparter gennem strategisk samarbejde kan blive mere synlige for målgruppen på FVU
og avu området.
Pkt. 6 Mødekalender
D. 19. marts 2021 kl. 11.00 – 13.00
D. 24. september 2021 kl. 11.00 – 13.00
Pkt. 7 Eventuelt
Intet til dette punkt
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