
Referat VUC Syds Uddannelsesudvalg 
 

Tidspunkt: d. 5. oktober kl. 11.00-13.00 

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt 

Til stede: Grethe H. Nielsen, Bente Lyck-Damgaard, Kirsten Jensen, Anita Fischer 

Afbud fra: Rikke Kristoffersen, Jytte Thomsen Østergaard, Britta Nielsen, Kenneth Fåborg 

Referent: Anita  
 

1. Velkomst  
• Formand for udvalget, Grethe H. Nielsen (GHN) bød velkommen 

 
2. Bordet rundt 

• Blev behandlet under de øvrige punkter 
 

3. Tilmeldingstal i efteråret 2022 og landsdækkende tendenser i VUC-sektoren 
 

• Direktør for VUC Syd, Bente Lyck-Damgaard (BLD) orienterede situationen for VUC-
sektoren på landsplan, hvor der i 2022 er udsigt til en gennemsnitlig nedgang på 20 procent 
i forhold til 2021.  BLD forklarede i forlængelse heraf, at VUC Syds aktivitetsfald forventeligt 
blev lidt højere end gennemsnittet. En stor del af VUC Syds aktivitet består af 
fjernundervisning, og det er ikke mindst på fjernundervisning, at nedgangen på landsplan 
er markant.  
Med hensyn til aktiviteten på FVU/OBU klarer VUC Syd sig bedre. Imidlertid er der tale om 
en relativt lille aktivitet, hvorfor denne positive udvikling ikke slår ikke for alvor igennem i 
de økonomiske nøgletal.  

• BLD oplyste, at VUC Syd i denne måned modtog første runde af den beregningstekniske 
kapacitet på 2-årig hf. Den har medført, at VUC Syd har fået tildelt én klasse i hver af 
byerne Haderslev, Sønderborg og Aabenraa. Dette antal er tildelt på baggrund af rettidige 
tilmeldinger pr. 15. marts. Eftertilmeldinger skal fordeles af regionen.  
Dette giver potentielt VUC Syd store udfordringer, økonomisk ikke mindst men også 
pædagogisk i forhold til at kunne give elever, der har behov for at tage en 2-årig hf på tre 
år, de bedst mulige betingelser for at gennemføre deres uddannelse.  

• GHN mindede om bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og borgernes ret til 
samt jobcentrenes pligt til at teste læsefærdigheder via FVU-screeninger hos bestemte 
målgrupper, der får berøring med jobcentret. GHN nævnte også behovet for 
danskundervisning til tilflyttende tyskere. 
 

4. Indsatsområder i efteråret 2022 
• Anita Lundgren Fischer (AFI) og BLD orienterede om de indsatsområder, der har været 

fokus på på VUC Syd ind i efteråret. Her; særligt to-årig hf på tre år og øget gennemførsel 

 



5. Samarbejdsaftale med Arla 
• AFI orienterede om den landsdækkende samarbejdsaftale med Arla, som VUC Erhverv har 

lavet og om VUC Syds rolle i den.  
 
 

6. Tematisk tilsyn på FVU-genvisitering 
• AFI orienterede om det tematiske tilsyn i forhold til genvisitering på FVU, hvor VUC Syd og 

DOP’er har indsendt statistikker over visitering og genvisitering for første halvår 2022.  
 

7. Opsigelse af to driftsoverenskomstaftaler  
• BLD orienterede om, at der er efter høring i regionen er opsagt to driftsoverenskomst 

aftaler pga. lille aktivitet; IBC hvad angår FVU og Haderslev Sprogcenter hvad angår OBU  
 
 

8. Nyt medlem til Uddannelsesudvalg som følge af opsigelse af driftsoverenskomst 
• Det blev drøftet, at der skal vælges en ny repræsentant til Uddannelsesudvalget på 

baggrund af opsigelsen af driftsoverenskomsten med IBC. Pladsen skal falde til en 
driftsoverenskomst part. Forslaget er, at det tilfalder den største DOP i området.  

• Formanden (GHN) gav videre udtryk for, at det er væsentligt, at det nye medlem klædes ift. 
hvad rollen i udvalget indebærer 
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