
 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget ved 
Herning HF og VUC tirsdag d. 13. marts 2012 
kl. 16.00 - 17.30 på Rektors kontor 
 
Til stede: Willy Grøn, Kirsten Bjørn-Thygesen, Poul Siggaard, Ole Christensen, Anna 

Ølgaard (tom. pkt. 2), Anne Vandsø Madsen, Bengt Meyer. 

Afbud:  Birgitte Frydensbjerg

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet om Ordblindeundervisning og tosprogede flyttes op som nr. 2, og de 
gamle 2. og 3. rykkedes ned som ny 3. og 4. 
 

2. Ordblindeundervisning og tosprogede 

Andelen af tosprogede som får ordblindeundervisning er lavere end hvad man 

kunne forvente, hvis man går ud fra at andelen ordblinde er uafhængigt af 

modersmål. Årsagen er, at det har været svært at fastslå om en borgers 

vanskeligheder at læse dansk skyldes at vedkommende er ordblind, eller om 

årsagen blot er at vedkommendes danskkundskaber er for dårlige. Den test, som 

sammen med samtalen afgør om en borger kan være berettiget til 

ordblindeundervisning, må kun bruges på deltagere med dansk som modersmål. 

 

Der er de senere år kommet øget fokus på de tosprogede. En lærer i Århus var 

været pioner på området, og en af skolens vejledere har været på kursus hos 

hende. Ministeriet er nu også efter flere års udviklingsarbejde klar med en 

vejledende ordblindetest, som retter sig mod tosprogede. 

 

Ordblindevejleder Anna Ølgaard vil på mødet orientere om skolens arbejde med 

de ordblinde tosprogede. 

 

Ordblindhed er et handicap, som 5  

handicapkonvention siger at alle skal behandles lige, og derfor skal også 
tosprogede tilbydes undervisning. Derfor har Ministeriet nu udviklet en 
Dynamisk Ordblinde Test (DOT), som Anna Ølgaard demonstrerede på mødet. 
Testen er uafhængig af sprog, og undersøget brugerens evner til at kombinere 
lyde og symboler. 
 
Skolens erfaringer med testen er endnu begrænsede, men med rutine hos 
testeren vurderede Anna Ølgaard at den ville være et godt redskab ved 
visitationen: 

 
 

3. Status på driftsoverenskomster 
Der er som indstillet af Uddannelsesudvalget indgået driftsoverenskomster om 

ordblindeundervisning med AOF Center Midtjylland og FOF Herning, og om 

FVU-undervisning med AOF Center Midtjylland og Social- og SundhedsSkolen, 

Herning. 

 

De indgåede overenskomster svarede til hvad uddannelsesudvalget havde 
anbefalet. 
 



 

4. Aktivitetsudviklingen 
På Herning HF og VUC har der i 2011 været en kraftig vækst i 

ordblindeaktiviteten. Vi er gået fra 10 til 16 årselever. Samtidig har AOF gået fra 

4 til 9 årselever, medens FOF ligger fast på 1. 

 

På FVU har Herning haft en tilbagegang fra 29 til 27 årselever, medens AOF har 

haft en fremgang fra 4 til 13 årselever. Sosu har uændret 7 årselever. 

 

Tabellen viser samtlige uddannelser på Herning HF og VUC 

 

 

2010 2011 

HF2 306 325 

SK 46 49 

HFe 144 164 

AVU 106 109 

FVU 29 27 

OBU 10 16 

Øvrige kurser 4 5 

 

645 695 

 

 Den store fremgang hos AOF skyldtes sandsynligvis samarbejde med Jobcentret. 
  

5. Kommunens brug af uddannelse 
Herning Byråd har besluttet at den beskæftigelsesrettede indsats skal vurderes 

med det formål at skabe besparelser på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. 

kr. i de efterfølgende budgetår.  Dette vil ske ved en øget satsning på den 

virksomhedsrettede indsats og mindre brug af vejlednings- og opkvalificerings-

forløb. Konkret forventes det at resultere i færre og kortere forløb, og der vil 

være skoler/uddannelsesinstitutioner, som vil opleve færre deltagere, såfremt 

den ønskede jobeffekt vurderes at kunne opnås ved en alternativ indsats.  

 

VUC er en af de uddannelsesinstitutioner, som vil blive berørt. Vores 

uddannelses fører ikke kortsigtet til job. Men en VUC-uddannelse lægger 

fundamentet til en anden uddannelse  erhvers- eller videreuddannelse  som 

kan give og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. VUC opfatter derfor 

byrådets ny politik som kortsigtet. 

 

Kommunens beslutning om at i mindre grad satse på uddannelse skyldtes 
refusionsreglerne. For en kommune blev det dyrere at sætte ledige i uddannelse, 
og i en krisetid var der ikke råd til dette. 
 

 

6. Nyt om VEU-centret 
VEU-centret er i øjeblikket i gang med kampagne 14, som følger tre spor. Det 

ene handler om effektivitet og vækst, og retter sig mod 250 private 

virksomheder. Spor 2 vender sig mod offentlige virksomheder, og spor 3 handler 

om at mindske uddannelsesgabet i området. Der findes konkrete planer og 

måltal for alle spor. Til trods for dette har VEU-centrets arbejde ikke i 2011 



 

medført en dokumenteret højere aktivitet inden for FVU, OBU og AVU. 

 

arbejder vi på et projekt i det tidligere Trehøje kommune, som er en blanding af 

flere spor. Her er Netværkslokomotivet initiativtagere, og projektet støttes af 

Trehøje Erhvervsråd i Vildbjerg. 

 

Flere uddannelsesinstitutioner, heriblandt Herning HF og VUC og AOF Center 

Midtjylland, samarbejder om at tilbyde uddannelse. Vi har gennemført 

nøglepersonskurser og virksomhedsbesøg. Der er også planer på et Pølsevogns-

arrangement på Trehøje Døre d. 12. april. Vi forventer at Vildbjerginitiativet 

skaber en del aktivitet. 

 

Principperne bag VEU-samarbejdet var indlysende rigtige. Der var kulturforskelle 
mellem de deltagende institutioner, som i starten kunne hæmme samarbejdet. 
Men over tid forventedes disse forskelle få en mindre betydning. VEU-
samarbejdet var kommet for at blive. 
 

 

7. Eventuelt 
Intet. 

 

 
Referent: Bengt Meyer 
 

Næste møde er planlagt til 29.05. 

  


