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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Tilmeldingssituationen 
Der vil på mødet blive fremlagt de seneste tal. 

Tallene var på nuværende tidspunkt lavere end sidste år. Data fra maj var dog et 
for tyndt grundlag for en vurdering af det endelige resultat. De kommunale 
besparelser gjorde, at man kunne forvente en nedgang i FVU-aktiviteten. 
 

 

3. FVU-evaluering 
I en ny evaluering har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) blandt andet set på, 

hvem der bruger FVU, og udviklingen er klar: En stadigt stigende andel af FVU-

kursisterne er tosprogede. 

 

54 % af alle FVU-kursister i 2009/10 var af anden oprindelse end dansk, og på 

FVU-Læsning trin 1 var hele 70 % af udenlandsk herkomst. 

 

Fra politisk hold er målet, at 40.000 kursister hvert år tager et FVU-kursus, men 

det mål opfyldes ikke. Sammenholder man den politiske målsætning med 

aktiviteten, viser de seneste tal fra 2009/10, at man nåede op på godt 30.000 

holdkursister, hvilket svarer til 76 % af aktivitetsmålet.  

 

ra de politiske mål og det behov, OECD 

identificerede i befolkningen for at blive bedre til at læse, skrive og regne. Godt 

men det går for langsomt, og der er stadig lang vej 

når ud til alle de svage læsere, som kunne have gavn af dem  for eksempel for 

 

 

Rapporten vedlægges denne indkaldelse. 

 

Udvalget drøftede forskellen i aktivitet mellem Holstebro og Herning, hvor 
Herning lå markant højere. En af forklaring kunne være forskelle i organisationen 
på det to er. I Herning var der en særskilt FVU/OBU-vejledning, og man 
søgte altid at starte hold tidsmæssigt tæt på visitationen. 
 

 

4. Brug af smartphone til ordblinde 

Moderne smartphones har vist sig at være et godt redskab for ordblinde. I stedet 

for at de altid skal medbringe en computer, kan de med deres telefon tage fotos 

af skilte og tekster, og så få dette oplæst. 

 



 

En af skoles lærere vil orientere om arbejdet med at integrere smartphones i 

undervisningen. 

 

Susanne Buch orienterede om hvor langt man var kommet. Smartphones var 
indkøbt, og programmer installeret på dem. Skolen har et samarbejde med en 
konsulent fra Sønderjylland, som har hjulpet med installation og instruktion. 
Tanken er at smartphones til at begynde med skal bruges på kurser for 
virksomheder. Her er det nødvendigt at kursisterne også efter kursets afslutning 
har adgang til smartphone med programmet. 
 

 

5.  
Forsøget med lektiefri klasser er nu næsten igennem sit første år. Der har været 

midtvejsevaluering med spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppinterviewer. 

Resultater er blevet præsenteret på et seminar i Billund i uge 21. 

 

Projektansvarlig Lars Bjerg Nielsen vil orientere om projektet og de foreløbige 

erfaringer.  

 
Der er generelt en meget positiv vurdering fra kursisternes side. Lærerne 
vurderer at de fagligt er blevet styrket, men projektet viser ikke i det første år 
nogen forandring i frafalds- og fraværsmønstret. Der er meget forskellige 
deltagere på de forskellige VUCér. I Herning har det været en svag gruppe, som 
startede, og dette har påvirket frafaldet. Til næste år vil man søge en bredere 

vil gradvis blive indfaset på holdet, således at kursisterne er klar til lektielæsning 
da de kommer videre på andre uddannelser. 
 

6. Møder i næste kursusår 
Der har i indeværende kursusår været planlagt 4 møder, hvoraf et er blevet 

aflyst. Vi skal tage stilling til antallet af møder, samt mødedatoer. Møderne 

foreslås placeret 14 dage før bestyrelsens møder. 

 

Der blive planlagt 4 møder, men hvis dagsorden er for tynd, kan der aflyses. 
Møderne ligger tirsdagene 28. august, 13. november, 5. marts og 28. maj, alle 
dage kl. 16. 
 

 

7. Eventuelt 
Intet 

 

 

Referent: Bengt Meyer 

 


