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Referat af møde i Uddannelsesudvalget 
ved Herning HF og VUC onsdag d. 13. 
november 2013 kl. 16.00 – 17.30 i 
konferencelokalet. 
 
Til stede:  Willy Grøn, Birgitte Frydensbjeg, Nelly Jacobsen, Poul 

Siggaard (tom. pkt. 5), Bengt Meyer. 
Afbud: Ole Christensen, Anne Vandsø Madsen. 
Fraværende: Kirsten Bjørn-Thygesen 
 
Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 

Nelly Jacobsen blev præsenteret som ny medarbejderrepræsentant i 
udvalget. Herefter blev dagsorden godkendt. 

 
2. VUC-aktiviteten i efteråret 
 Specielt på hf-enkeltfag har der været en meget stor fremgang, og vi 

regner med at nå 192 årskursister i 2013. For 2012 var tallet 158. 
Stigningen skyldes at kursisterne læser flere fag. Antallet af cpr-
kursister er faldet på hfe og avu. På avu forventer vi alligevel et 
uændret antal årskursister, da vi også her har fået flere 
heltidskursister. Ordblindeaktiviteten er stort set uændret, medens 
der er en kraftig stigning på fvu. Dette skyldes dels fuldtidshold for 
ledige, dels en øget interesse for virksomhedshold. 

 
 Også på fuldtidsuddannelserne er der samlet en lille fremgang. 

Udfasningen af studenterkurset kompenseres af en stigning i 
søgningen til hf2. 
 
Også AOF har haft en stor fremgang primært på ordblindeaktiviteten. 
Både på FVU og OBU er aktiviteten højere end VUC’s. 
På VUC arbejder man med konkrete byggeplaner for at få plads til 
den øgede aktivitet. Ledelsen havde været på besøg på det ny-
byggede VUC i Haderslev, som repræsenterede en total nytænkning. 
Her var ingen traditionelle klasseværelser, og alt undervisnings-
materiale var elektronisk. Man kan se præsentationsvideoer på 
YouTube. 

 
3. Ny vejledning om ordblindeundervisning 
 Undervisningsministeriet har sendt en ny vejledning om 

ordblindeundervisning. Vejledningen handler ikke kun om hvordan 
undervisningen skal foregå, men også om hvem der kan modtage 
undervisning, krav til indholdet  og diverse administrative 
vejledninger. I forhold til praksis både hos os og hos andre udbydere 
er der tale om en stramning. 
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 Det præciseres nu, at selv om hensynstagende specialundervisning 
kan indgå i ordblindeundervisningen, så er dens omfang begrænset, 
og den skal planlægges indivuduelt for den enkelte deltager. Det 
betyder at fx ”Engelsk for ordblinde” ikke længere kan udbydes. Man 
kan heller ikke genvisitere kursisterne et ubegrænset antal gange, 
men der gives ikke kriterier for hvornår det ikke længere kan ske. Der 
siges også nu for første gang på skrift, at VUC’erne skal føre tilsyn 
med driftsoverenskomsttagerne, og Ministeriet fører tilsyn med 
hvordan VUC’erne løser denne opgave. 
 
Nelly Jacobsen viste med testresultater hvordan engelskundervis-
ningen for en kursist havde ført til et forbedret niveau i lydgen-
kendelse generelt.  Udvalget beklagede, at engelskundervisning i 
den nuværende form ikke længere var muligt. 

 
4. VUC’enes tilsyn med driftsoverenskomsttagere 
 I Herning har de ny krav ført til en tættere opfølgning af 

driftsoverenskomsttagernes aktivitet – primært AOF, hvis aktivitet har 
vokset betydeligt de senere år. Det har ført til skærpet kontrol af 
timetal og lærerkvalifikationer og korrekt registrering af rekvirenter. 
Forinden en kursist optages på et nyt obu-hold sender AOF en 
rapport over fremskridt i den forgagne periode, og mål for den næste. 
Derefter afgør VUC, om kursisten kan begynde.  

 
 Indtil nu er der ikke konstateret uregelmæssighedheder, og vi 

forventer da også at driftsoverenskomsttagerne vil klare sig igennem 
det uvarslede tilsynsbesøg, som de i fremtiden kan forvente at få. 
 

 I referatet fra sidste møde stod at Region Midtjylland ville arrangere 
et møde mellem driftsoverenskomsttagere og VUC’erne for at aftale 
formen for tilsynet. Denne tanke er man gået væk fra igen. 
 

 Herning HF og VUC forlanger nu, at vi at kommunens underskrift 
hvis driftsoverenskomsttagerne skal få dækket kommunefinansieret 
undervisning. Alligevel har vi mange gange oplevet, at kommunerne 
hævder at de er fejlfakturerede. 
 
Datoerne for de uanmeldte kontrolbesøg vil blive fundet via slump-
funtionen i Excel. VUC Lederforeningen vil i december holde et 
erfaringsudvekslingsseminar om tilsynet, og her vil Bengt Meyer 
deltage.  

 
5. Nye tiltag på fvu-området 
 Gennem længere tid har der været talt om et særligt fvu-forløb rettet 

mod tosprogede. Nu ser det ud til at blive virkelighed. Der er afsat 
midler i finanslovsforslaget for 2014 til en forsøgsrunde. Der vil være 
et loft over aktiviteten. Fvu for tosprogede vil skille sig ud fra den 
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almindelige fvu ved at der også er et mundtligt element. 
Underviserne skal have kompetence i dansk som andetsprog. 

 
 Planen er at tilbuddet efter forsøgsrunden skal permanentgøres. 

Finansieringen er dog ikke afklaret. Det var det som stoppede fvu-it 
og fvu-engelsk, men der er også planer om at genoplive dem. 

 
 Ministeriet har udsendt et hyrdebrev, hvor man siger at masse-

screeninger  ikke er tilladt, når man visiterer til fvu. Dette er ellers 
noget som har været meget hensigtsmæssigt, da der skulle oprettes 
virksomhedshold, og det har derfor været brugt over hele landet. 
Underhånden har en konsulent fra ministeriet ladet os forstå, at vi 
kunne fortsætte med massescreeninger, så længe vi undlod at 
opkræve taksameter for dem der ikke kom på hold. 
 
Vi afventer meddelelse fra Ministeriet om FVU for tosprogede. Vi 
regner først med at høre noget når Finansloven er vedtaget. 

 
6. Kontanthjælpsreformen og erhvervsskolereformen 
 Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle 

unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på 
niveau med SU. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et 
uddannelsespålæg. De der kan starte på en uddannelse kal gå i 
gang med denne hurtigst muligt. For unge, der ikke umiddelbart har 
forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder 
uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der 
er rettet mod uddannelse. 

 
 Man kan forvente, at uddannelsespålægget vil føre til en øget 

søgning til VUC. Man kan frygte at ikke alle kursister er motiverede, 
og derfor vil dette stille store krav til lærerne. 

 
 Erhvervsskolereformen betyder større adgangskrav til eleverne. Man 

vil forlange minimumskarakteren 02 i dansk og matematik ved 
folkeskolens afsluttende prøver.Der tænkes oprettet en særlig 
erhvervsrettet 10. klasse, for dem der ikke opfylder kravene. 

 
 Unge som ikke har forudsætninger for at gennemføre en ungdoms- 

eller erhvervsuddannelse kan få tilbudt en fleksuddannelse. 
Uddannelsen tilrettelægges i et samarbejde mellem flere skoler. Her 
kan fx fvu og avu indgå. 

 
 Efter gennemført uddannelse kan den unge kalde sig ”erhvervs-

assistent”. Der kan højst optages 2500 elever på uddannelsen pr år. 
 
Det var usikkert hvad erhvervsskolereformen kommer til at betyde for 
VUC. Der udtryktes tvivl om hvorvidt uddannelsen til erhvervs-
assistent ville være attraktiv. 
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6. Orientering om opsøgerkonferencen 
 I begyndelsen af oktober var Herning HF og VUC vært for en 

landsdækkende konference for fvu-opsøgere. Der var information fra 
Ministeriet, der var oplæg fra VUC’s lederforening om forventninger 
og realiteter i fvu-undervisningen, og der var besøg på en lokal 
virksomhed, som fortalte om de ønsker og krav de havde. 

 
 En repræsentant fra Kriminalforsorgen fortalte om et projekt de 

lavede sammen med os, og dette har ført til at adskillige andre 
VUC’er søger at lave noget lignende i deres område. 

 
 Konferencen afsluttedes ved at en af skolens lærere fortalte om 

hvordan hun brugte Web2 i undervisningen. Også dette har ført til at 
hun efterfølgende er blevet kontaktet af andre uddannelsessteder. 
 
Der havde gennemgående været stor tilfredshed med konferencen. 
 

7. Eventuelt 
Willy Grøn orienterede om at da udvalgets funktionsperiode var 
sammenfaldende med bestyrelsens, var dette sidste møde i udvalget 
med den nuværende sammensætning. Han forventede pga. alder 
ikke selv at blive genudpeget til bestyrelsen, og dermed heller ikke til 
Uddannelsesudvalget. Bengt Meyer takkede på skolens vegne for 
indsatsen i de to perioder udvalget har eksisteret, og overrakte en 
vingave. 
 
Næste møde er som planlagt d. 3. juni 2014. 

 
Referent: Bengt Meyer 


