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Referat af møde i uddannelsesudvalget ved Herning HF og VUC 
 
Sted: Mødelokalet, A229/Konferencelokalet 
 
Tid:  23. maj 2019 kl. 14.00 – 15.00. 
 
Til stede: Carsten Krogh Hansen, Tove Engedal, Jeanette Frydendal Nielsen og Kenneth Holm 
Afbud: Lone Børlum og Kirsten Bjørn-Thygesen 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst og præsentation 
2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 
3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
4. Godkendelse af forretningsorden 

Den fremlagte forretningsorden blev godkendt 
5. Konstituering 

Lone Børlum blev genvalgt som formand. 
Ny næstformand blev Carsten Krogh Hansen 

6. Orientering om uddannelsesudvalgets arbejde og sammensætning 
Kenneth Holm orienterede om punktet.  

7. Nyt om FGU 
Implementeringen af Forberedende Grunduddannelse foregår efter planen. FGU har ikke de 
store indvirkninger på virksomhedsundervisning, da de unge der er i beskæftigelse fortsat må 
deltage i FVU- og OBU-undervisning. Til gengæld får det betydning for aktiviteten for unge 
der pt. er på dagpenge eller kontanthjælp, hvor alle aktører forventer lavere aktivitet. 

8. Nyt om stramninger om muligheder på FVU 
Der blev orienteret om stramninger på FVU-området, hvor der er fokus på deltagernes 
uddannelsesniveau, der som hovedregel ikke må være personer med en videregående 
uddannelse. Desuden er der fokus på at FVU ikke bruges som erstatning for danskuddannelse 
for voksne tosprogede. Af nye muligheder blev der orienteret om FVU-digital og FVU-engelsk, 
som nye tilbud til virksomhederne. 

9. Gensidig orientering om aktivitet 
Der var ingen særlige bemærkninger til dette punkt. Aktiviteten er som forventet. 

10. Hvordan får vi flere virksomheder til at tage mod uddannelsestilbuddene. Idéudveksling.  
Der blev nævnt at der skal arbejdes med holdningsændringer hos ledelserne i 
virksomhederne, så uddannelse ikke ses som en omkostning men en investering. Det er 
vigtigt med løbende information/kampagner, så det er en konstant påvirkning gennem hele 
året. Desuden blev manglende tid set som et problem som er svært at gøre noget ved. En idé 
kunne være at man har nogle uddannelsesambassadører med nuværende deltagere, som 
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kan fortælle noget om hvad det har gjort for dem at deltage i uddannelse. Dette kunne også 
være gennem korte videoer. 

11. Aftale om næste møde 
Der udsendes Doodle når vi nærmer os oktober/november 2019. 

12. Evt. 
Der var ikke noget under dette punkt. 

 
 
Referent: Kenneth Holm  


