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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved Herning HF og VUC 
 
Til stede: Nelly Jacobsen, Lone Børlum, Kenneth Mikkelsen, Birgitte Frydensbjerg, Kirsten 
Dalsgaard 
 
Fraværende/afbud: Ingen 
 
Tid: onsdag den 9. november 2016, kl. 15.00 – 16.00 
 
Referent: Kenneth Holm 
Mødeleder: Formand Lone Børlum 
 
  

  

Dagsorden: 
 
1. Velkomst og præsentation 

 
2. Godkendelse af referat fra 25. november 2015 

Referatet blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

4. Kort gennemgang af ændringsforslag omkring udbud af Forberedende Voksenundervisning 
(FVU) og Ordblindeundervisning for voksen (OBU). 
Ændringsforslaget blev gennemgået. Der var enighed om, at ændringsforslaget er godt på 
mange måder, og er med til at skabe øget klarhed omkring udbuddet. 
 

5. Behandling af driftsoverenskomst for eksisterende driftsoverenskomstparter. 
På nuværende tidspunkt er der tre driftsoverenskomstparter: 

 AOF, MidtVest: FVU og OBU 

 Social- og sundhedsskolen: FVU 

 FOF, Herning: OBU 
Alle tre parter ønsker at indgå ny driftsoverenskomst.  
Der er udsendt et udkast til ny standarddriftsoverenskomst for både FVU og OBU. Der var 
enighed om at benyttet udkastet ved indgåelse af driftsoverenskomster, med den tilføjelse at 
den afløses af den vedtagne standarddriftsoverenskomst, når den kommer. 
Uddannelsesudvalget indstiller derfor til bestyrelsen at der indgås driftsoverenskomst med 
AOF-MidtVest (FVU og OBU), Social- og sundhedsskolen i Herning (FVU) og FOF i Herning 
(OBU) for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2018. Driftsoverenskomstparterne 
forventes i slutningen af perioden at leve op til et minimumskrav på 2 årskursister på OBU og 
5 årskursister på FVU. 
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6. Behandling af ansøgning om driftsoverenskomst vedr. FVU fra LærDansk i Herning. 
LærDansk i Herning har anmodet om driftsoverenskomst for Forberedende 
Voksenundervisning for tosprogede i Herning og Ikast. Der er redegjort grundigt for 
lærerkvalifikationer, kursustilbud mv., og uddannelsesudvalget vurdere,r at LærDansk lever 
op til de krav der stilles. LærDansk forventer at kunne leve op til minimumskravet på 5 
årskursister inden afslutning af perioden. Uddannelsesudvalget indstiller til bestyrelsen at 
der indgås driftsoverenskomst med LærDansk for perioden 1. januar 2017 – 31. december 
2018. Der benyttes udkast til standarddriftsoverenskomst, med den tilføjelse at den afløses 
af den vedtagne standarddriftsoverenskomst når den kommer. 
 

7. Gensidig orientering om aktivitet 
AOF, Social- og sundhedsskolen og Herning HF og VUC orienterede om aktiviteten på FVU og 
OBU. 
 

8. Aftale om næste møde 
Næste møde i uddannelsesudvalget blev fastsat til onsdag den 10. maj 2017 kl. 15 – 16. På 
mødet fremlægges og diskuteres ny tilsynsplan. 
 

9. Evt. 
 


