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Møde i uddannelsesudvalget ved Herning HF og VUC 
 
Tid:  24. november 2020 kl. 14.30 – 15.30. 
 
Afbud: Carsten Krogh Hansen 
Tilstede: Tove Engedal, Lone Børlum, Jeanette Frydendal Nielsen, Kenneth Holm 

  
  

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

3. Carsten Krogh Hansen er udtrådt af udvalget. Forslag til et nyt medlem der kan 
repræsentere arbejdsgiversiden drøftes. 
Forslag: Sven Agergaard, Lind. Lone Børlum spørger ham og vi søger det efterfølgende 
godkendt fra arbejdsgiverside. 
 

4. Orientering fra Herning HF & VUC 
Perioden siden sidst har været præget af situationen med COVID-19. Der har været 
gennemført en del fjernundervisning under nedlukningen, men en del kursister er også faldet 
fra. Mange virksomheder har fortsat restriktioner, så der er fortsat få kursister på 
virksomhedshold.  
Fra 1. september 2020 blev der mulighed for at deltage i FVU-digital og FVU-engelsk for 
ledige, men foreløbig har der ikke været stor efterspørgsel efter tilbuddet. 
Undervisningsministeriet er klar over udfordringerne der er på området for de tosprogede 
hvor springet fra sprogskolen til FVU-dansk er for stort. Det arbejdes der på. 
 

5. Gensidig orientering om aktivitet 
LærDansk har mærket en nedgang i aktiviteten på FVU pga. COVID-19, hvor flere har været 
nervøse for at møde frem. Til gengæld er der bedre fremmøde for dem der er tilmeldt. 
FOF har gjort sig flere erfaringer med fjernundervisning, og har nu både fysiske hold og hold 
med fjernundervisning på OBU. Den eksisterende aktivitet er nogenlunde uforandret. 
LO er aktiv omkring at hjælpe nye ledige medlemmer videre til videre uddannelse og arbejde. 
LO Herning & Ikast/Brande bliver fremadrettet til FH Herning & Ikast/Brande som følge af 
fusionen med FTF. 
 

6. Aftale om næste møde 
Næste møde afholdes på Herning HF & VUC, tirsdag den 13. april kl. 14 – 15. 
 

7. Evt. 
Intet til dette punkt. 


