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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved Herning HF og VUC 
 
Tid:  16. november 2017 kl. 14.00 – 15.00. 
 
Tilstede: Kenneth Mikkelsen, Lone Børglum, Kirsten Dalsgaard, Maj Ellegaard Bechmann, Nelly 
Jacobsen, Kenneth Holm (referent) 
 
Afbud/fraværende: Ingen 
 
Referat 
 
1. Velkomst og præsentation 
2. Godkendelse af referat fra 10. maj 2017 

Referatet blev godkendt uden kommentarer 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer 
4. Drøftelse af uddannelsesudvalgets sammensætning jf. forretningsordenens pkt. 2, hvor der 

står: ”Uddannelsesudvalget skal jævnligt drøfte udvalgets kompetenceprofil med henblik på 
at sikre, at udvalgsmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i 
bekendtgørelsens § 2.”   
Det skal i den forbindelse drøftes om der skal andre repræsentanter i udvalget, fx fra andre 
driftsoverenskomstparter. 
Uddannelsesudvalgets sammensætning blev drøftet. Der var enighed om at antallet af 
medlemmer er passende. Forretningsordenen skal tilpasses med en tilføjelse om at 
medlemmer til udvalget sammensættes på samme tidspunkt som for bestyrelsen og følger 
samme valgperiode. Inden næste møde i maj, skal driftsoverenskomstparterne i fællesskab 
blive enige om at vælge 2 medlemmer til udvalget. På næste møde skal forretningsordenen 
så revideres. 

5. Drøftelse af Forberedende Grunduddannelse.  
Den Forberedende Grunduddannelse blev drøftet. Reformen har stor betydning for både 
Herning HF og VUC og AOF, som kommer til at miste en betydelig del af kursisterne til den 
nye FGU. Dette kan også medføre et fald i aktiviteten for dem over 25 år, da der måske ikke 
er volumen nok til at oprette hold. Der skal være opmærksomhed på dette, og en løsning kan 
være øget samarbejde mellem alle udbyderne omkring holdoprettelse. 

6. Drøftelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse.  
Aftalen blev drøftet. Der er mange gode ting i aftalen bl.a. en forhøjelse af SVU til 100% af 
dagpengesatsen samt nye tiltag som FVU-engelsk og FVU-digital. Forhåbningerne er, at de 
nye initiativer kan være med til at give øget aktivitet. 

7. Gensidig orientering om aktivitet 
Der var gensidig orientering om aktiviteterne på området. 

8. Aftale om næste møde 
Næste møde afholdes 17. maj 2018 kl. 14 – 15. 

9. Evt. 
 


