Dato 13. oktober 2021
Ref: AFI

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget 13. oktober 2021 kl. 11-13
Til stede: Grethe Høyrup Nielsen (formand), Bente Lyck-Daugaard, Rikke Kristoffersen, Britta Nielsen,
Kenneth Faaborg, Kirsten Jensen, Anita Lundgren Fischer (referent)
Afbud: Jytte Thomsen Østergaard

1 Opfølgning fra sidste møde – alle
Opfølgningen bordet rundt bar præg af erfaringerne med corona og den lave ledighed, der har haft stor
betydning for aktiviteten på FVU/OBU.
Grethe H. Nielsen orienterede i forlængelse af ledighedsstatus om det forholdsvis store antal borgere, både
på landsplan og lokalt i Tønder Kommune, der trods den lave ledighed stadig står langt fra
arbejdsmarkedet. Dette skyldes ofte psyko-sociale eller fysiske problemkomplekser, ligesom der ofte
mangler grundlæggende uddannelsesmæssige kompetencer. I den forbindelse blev der hos VUC Syd
udtrykte stor villighed til at etablere tilbud for denne marginaliserede gruppe. Dog blev det også adresseret,
at det – inden for VUC Syds lovgivningsmæssige rammer - ikke er muligt at etablere taksameterfinansierede tilbud til denne gruppe, hvis de ikke kan gøre brug af vores eksisterende tilbud på hf og
avu/FVU/OBU. Et tilbud vil derfor kunne afhænge af kommunernes mulighed for at finansiere tilbuddene,
så VUC Syd kan drive det som indtægtsdækket virksomhed.

2 Status på arbejdet med indsatser v/ Bente Lyck-Damgaard
Bente Lyck-Damgaard orienterede om de indsatser, som VUC Syd har gennemført som led i
Genopretningsplan II.
Herunder
•
•
•
•
•

at der er etableret brobygningsforløb med FGU
at der har været særligt fokus på at få aktivitet på SOF og GSK
at gøre opmærksom på muligheden for at bruge hf-enkeltfag som supplement til
erhvervsuddannelserne
Initiativ til samarbejde med Haderslev, Sønderborg og Aabenraa kommuner omkring hfenkeltfagspakker målrettet velfærdsuddannelserne – med afsæt i modellen fra Tønder Kommune
hvor der er samarbejde mellem Kommunen, UC Syd og VUC Syd
IDV-aktiviteten, der på grund af corona-nedlukningen har været mindre end forventet, men at der
aktuelt gennemføres et forløb i samarbejde med Aabenraa Kommune; ”Succes med uddannelse”.

3 Kort om udvikling af fjernundervisning v/Anita Fischer
I forlængelse af orientering om indsatser vedrørende Genopretningsplan II orienterede Anita Lundgren
Fischer om de udviklingstiltag, der er gjort i forhold til fjernundervisningen
Herunder
•
•

Overgang til Microsoft platform
Konvertering af undervisningsmateriale fra Google til Microsoft
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•
•

Enklere og mere overskuelig adgang til VUC Syds systemer for kursister/elever både på matrikel- og
fjernundervisning
Prøvehandlinger i forhold til afvikling af fjernundervisning på differentierede måder.

Endvidere orienterede Anita Lundgren Fischer (AFI) kort om det udviklingsarbejde, der pågår i forhold til at
udvikle tilbuddet endnu mere.
Der var spørgsmål og forslag til mere synkronundervisning pba. erfaringerne fra corona. Kenneth fortalte
om erfaringerne med tidligere tilbud om FVU/OBU på fjern til medarbejder; at det var opgivet, fordi det var
for svært for deltagerne. AFI fortalte, at VUC Syd igen var ved at lave et fjernundervisningstilbud på
FVU/OBU som i højere grad foregår som undervisning sammen med en underviser.

4 Orientering om møde med driftsoverenskomstparter v/Bente Lyck-Damgaard
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der tirsdag d. 28. september blev holdt en fælles inspirationsdag
på VUC Syd, hvor ledelse, administration og undervisere fra alle DOP’er var inviteret.
Formålet med dagen var at etablere et stærkere netværk, der har til formål at styrke samarbejdet i forhold
til at gøre opmærksom på FVU/OBU-tilbuddet for de mange mennesker i Sønderjylland, der ifølge
statistiske analyser kan have brug for dette faglige løft.

5 Godkendt plan for udbud af FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU
(ordblindeundervisning) 2021 v/Anita Fischer
AFI orienterede kort om udbudsplanen for FVU/OBU 2020/2021 der er udarbejdet i samarbejde med
DOP’erne. Planen indeholder en gennemgang af den faktisk gennemførte undervisning i 2020 og en
prognose for 2021 samt en orientering om afviklede og påtænkte tiltag for at udbrede kendskabet til
tilbuddet. Udbudsplanen er samtidig et høringssvar, som skal sendes til Region Syddanmark. VUC Syd
modtog d. 15. september på vegne af VUC Syd og DOP’erne en orientering om, at høringssvaret var
godkendt på et møde i Regionsrådets udvalg for uddannelse og arbejdskraft.

6 Bordet rundt – uddannelsesbehov – alle
Dette punkt blev inddraget under pkt. 1 og under pkt. 3

7 Eventuelt
Intet til dette punkt.

Næste møde: 15. marts 2022 kl. 11.00 på VUC Syds afdeling i Aabenraa
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