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ref: AFI 

 
 

Til stede: Grethe H. Nielsen (Formand), Kenneth Fåborg, Kirsten Nielsen, Britta Nielsen, Bente Lyck-

Damgaard, Anita Lundgren Fischer 

Afbud: Rikke Kristoffersen, Jytte Thomsen Østergaard 

1) Status på VUC Syd og de indsatser, der er sat i gang 

Bente Lyck-Damgaard (BLD) orienterede om arbejdet med VUC Syds genopretningsplan for 2021. 

Herunder at organisationen er lykkedes med at tilpasse økonomien til en relativt voldsom 

aktivitetsmæssig opbremsning, så der i 2021 var balance i driften.  

 

I 2017 havde VUC Syd ca. 2.600 årskursister. I 2021 landede antal årskursister på 930.  Ikke mindst 

på grund af højkonjunkturen, som er fortsat ind i 2022, mente BLD ikke, at der umiddelbart var 

udsigt til stigning i aktiviteten.  

 

Hun forklarede, at de aktivitetsunderstøttende handlinger, der blev iværksat i forbindelse med 

genopretningsplanen for 2021 havde en god effekt, men de kunne ikke kompensere for faldet i 

antallet af tilmeldinger.  

 

BLD orienterede videre om, at der også i 2022 er fokus på at skabe og vedligeholde gode relationer 

til kommunerne i Sønderjylland, andre uddannelsesinstitutioner samt øvrige interessenter. BLD 

nævnte HF-pakken i Tønder som eksempel på et samarbejdsprojekt, der er lykkedes.   

 

Anita Lundgren Fischer (AFI)orienterede videre om de tiltag, der arbejdes med i 2022; herunder 

• 2-årig hf på tre år – for elever med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser 

• Introducerende undervisning på AVU 

• Individuel kompetencevurdering 

• Styrket indsats målrettet erhvervsaktive 

• Dansk som andetsprog hf-e 

 

2) Nyt på VEU-området herunder på FVU og OBU  

AFI orienterede om, at VUC Syd har fået større aktivitet på FVU start, ikke mindst på grund af god 

dialog med kommunerne.  

 

Der foretages også mange FVU screeninger og ordblinde-tests i samarbejde med de lokale 

jobcentre. 

 

Desuden er der i samarbejde med øvrige VUC’er i Sydjylland ansat en konsulent, der skal sikre den 

opsøgende indsats overfor de lokale virksomheder 

 



 

AFI fortalte, at udarbejdelsen af udbudsplan 2022 for FVU/OBU afventer Region Syddanmark fælles 

skabelon til VUC’erne og deres driftsoverenskomstparter 

 

3) Bordet rundt – uddannelsesbehov eller andet 

Særligt temaet om de ukrainske flygtninge blev vendt. Det blev overvejet i hvilket omfang IGU 

kunne være et relevant tilbud. BLD og AFI sagde, at VUC Syd ville være opsøgende i forhold til at 

hjælpe kommuner og flygtninge med relevante tilbud; enten fra den normale udbudsramme men 

også i forhold til indtægtsdækket virksomhed.  

 

Grethe H. Nielsen nævnte, at der efterhånden var mange tyske unge i Tønder, som er flyttet til 

landet sammen med deres forældre. Hun oplevede, at der var behov for danskuddannelse til de 

elever, der er kommet til Danmark i 8.-9. klasse, fordi de ikke kan nå at få tilstrækkelige 

dansksproglige kompetencer, inden de skal videre på en ungdomssuddannelse.  

 

Efteruddannelse af seniorborgere, der må skifte karriere på grund af nedslidning, blev også nævnt.  

 

Kenneth Fåborg spurgte til muligheden for uddannelse i digitale færdigheder, som var niveauet 

over tænd- og slukkurser.  

 

 

4) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 


