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19. marts 2021 Referat fra møde i uddannelsesudvalg VUC Syd  
 

Virtuelt møde 

Deltagere: Formand Grethe H. Nielsen, Kenneth Fåborg, Britta Nielsen, Jytte Thomsen Østergaard, Rikke 
Kristoffersen, Bente Lyck-Damgaard 

Fraværende: Kirsten Jensen  

Referent: Anita Lundgren Fischer (AFI) 

 

Pkt. 1 Opfølgning på sidste møde 

Grethe H. Nielsen (GHN) orienterede om, at Tønder Kommune har fået midler til det opsøgende arbejde i 
forhold til ordblinde og læsesvage  

Hertil er der netop kommet en pulje på 50 millioner kroner også målrettet til at styrke basale kompetencer 
for ledige og beskæftigede.  

Bente Lyck-Damgaard (BLD) kunne i forlængelse heraf orientere om, at VUC Syd er med i en fælles 
ansøgning til denne STAR-pulje. Ansøgergruppen består af VUC’er i hele region Syddanmark via VUC 
Erhverv-samarbejdet.  

 

Pkt 2 Status på VUC Syd v. BLD (se evt afrapportering af genopretningsplan): 

Genopretningsplan for 2021 – 2022 og indsatser 

BLD orienterede om, at VUC Syd efter afrapportering af den første genopretningsplan, nu er i fuld gang 
med at udrulle genopretningsplan 2 og gennemgik indsatsområderne fase 2 med udgangspunkt i 
præsentation, der blev udsendt ifb. dagsorden: 

Planen er 2-årig plan og har fokus på stærkere økonomi og otte målrettede aktiviteter med relativt hurtig 
effekt. Der er i planen taget udgangspunkt i områder hvor VUC er eneudbydere eller har særlige 
kompetencer. Disse områder falder under to underområder; Tiltrækning og relationer samt gennemførelse 
og aktiviteter.  

hf-pakker i Tønder 

BLD orienterede om hf-pakkerne, der er udviklet i samarbejde med UC Syd og er målrettede mod 
pædagoguddannelsen. VUC Syd er i dialog med de øvrige sønderjyske kommuner om at udvide 
samarbejdsprojektet.  

GHN orienterede om baggrunden for hf-pakker i Tønder, der handler om kommunens aldersdemografiske 
udfordring i forhold til arbejdskraft i velfærdsjobs. Kommunen rekrutterer ofte kandidater til pakkerne fra 
ufaglærte, der arbejder inden for området. At man for at få økonomien til at hænge sammen tilbyder dem 
studiejobs ved siden af undervisningen og at projektet er bundet op på udsigt til at kunne få en 
praktikplads.  
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Corona 

AFI orienterede om genåbningen pr. 15. marts 2021, og hvordan den praktisk er håndteret. Herudover 
orienterede hun om, at der har været tilsyn på nødundervisning for avu, FVU og OBU. Tilsynet bestod af tre 
spørgeskemaer til de respektive uddannelser. Et særligt fokus var håndteringen af helt særligt sårbare 
kursister med sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. AFI redegjorde i den forbindelse for 
VUC Syds indsats for disse kursister.  

Kenneth Fåborg (KF) spurgte til erfaringerne med fjernundervisning under coronaen. AFI såvel som Rikke 
Kristoffersen redegjorde for fordele og ulemper. Det blev besluttet, at VUC Syd laver en evaluering af 
nødundervisningen og dens konsekvenser og faglighed og relationer som præsenteres for 
Uddannelsesudvalget på møde i efteråret 2021  

Pkt. 3 Status på FVU og OBU (se evt rapporten: ”Uddannelseslandskabet i Sønderjylland”) 
GHN tog udgangspunkt i det forhold, at Sønderjylland fra 2015 og frem er sakket bagud i FVU-aktiviteten i 
forhold til aktiviteten i den øvrige del af regionen. GHN argumenterede for, at der må være et uforløst 
potentiale i Sønderjylland, da vi fortsat halter bagud udannelsesdemografisk.  

GHN  advokerede for at rette fokus på ”den gode fortælling”, så undervisningen fremmes af kursisterne, 
der kan fungere som rollemodeller på virksomhederne.  

KF nævnte eksempler på medarbejdere på Arla der havde rigtig gode erfaringer med FVU på afdelingen i 
Haderslev. 

Jytte Thomsen Østergaard fortalte, at de ikke havde mange ledige og derfor heller ikke mange at tilbyde 
muligheden for FVU/OBU 

Britta Nielsen kunne fortælle, at det er rigtig svært at få deres medlemmer til at deltage i online 
undervisningen under nedlukningen. De er skræmte af den. 

 
Pkt. 4 Status på driftsoverenskomster 

BLD orienterede for status på aktiviteten hos VUC Syds driftsoverenskomstparter i 2020 

Haderslev Handelsskole  2020 
 FVU 36,03 
 OBU 3,39 
 I alt 39,42 

Haderslev Sprogcenter   
 FVU 8,09 

 OBU 0,21 
 I alt 8,3 

A2B   
 FVU 19,84 

 OBU 0 
 I alt 19,84 
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IBC*   
 FVU 1,99 

 OBU 0 
 I alt 1,99 

Alle   
 FVU 65,95 

 OBU 3,6 
 I alt 69,55 

 

Pkt. 5 Bordet rundt – uddannelsesbehov 

GHN orienterede på dette punkt om, at der blandt jobcentercheferne i området var bekymring for 
ledigheden, når hjælpepakkerne falder bort.   

 

Næste møde: 8. oktober 2021 kl 11 – 13. 
 

 

 

 


	19. marts 2021 Referat fra møde i uddannelsesudvalg VUC Syd

