Tid: 17. maj 2018 kl. 14.00 – 15.00.
Til stede: Lone Børlum, Kirsten Bjørn-Thygesen, Randi Kure (suppleant for Tove Engedal) og
Kenneth Holm
Afbud: Kenneth Mikkelsen, Tove Engedal og Lene Bang Christensen
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med tilføjelsen at ny forretningsorden udskydes til næste møde.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
4. Orientering om uddannelsesudvalgets arbejde og sammensætning
Siden sidst har driftsoverenskomstparterne valgt to nye repræsentanter og lærerne har valgt
én ny repræsentant. Det nye uddannelsesudvalg er herefter:
Lone Børlum (Udpeget af LO)
Kenneth Mikkelsen (Udpeget af DA)
Kirsten Bjørn-Thygesen (FOF, valgt af driftsoverenskomstparterne)
Tove Engedal (LærDansk, valgt af driftsoverenskomstparterne)
Lene Bang Christensen (Lærerrepræsentant)
Kenneth Holm (Uddannelseschef, Herning HF & VUC, uden stemmeret).
Uddannelsesudvalget konstituerede sig med Lone Børlum som formand og Kenneth
Mikkelsen som næstformand.
5. Nyt om FGU
Lov om den Forberedende Grunduddannelse, FGU, er i øjeblikket til behandling i folketinget
og forventes vedtaget inden sommerferien. Nye institutioner oprettes pr. 1. august 2019, og
Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er enige om at
indgå i et samarbejde om oprettelse af en institution i Herning med skoler i alle tre
kommuner.
6. Nyt om trepartsaftalen
De nye FVU-fag i trepartsaftalen er der ikke kommet meget nyt om. Det forventes at der fra
1. januar 2019 kan udbydes FVU undervisning i IT og engelsk. De nye fag er forbeholdt
virksomhedshold, og kan altså ikke udbydes bredt.
7. Gensidig orientering om aktivitet
Der blev orienteret om aktiviteterne på området.
8. Planlægning af evt. fælles møde for driftsoverenskomstparterne
Der var enighed om at det vil være en god idé med et fælles møde for alle
driftsoverenskomstparter i efteråret 2018. Kenneth Holm kontakter Netværkslokomotivet for
at høre om muligheden for at de kan komme med input til arbejdet.
9. Aftale om næste møde
Næste møde afholdes 24. oktober 2018 kl. 14 – 15.
10. Evt.

REFERAT

Møde i uddannelsesudvalget ved Herning HF og VUC

