Aarhus, 14. september 2015

Møde i Uddannelsesudvalget. Mødet afholdes
Tirsdag den 22. september 2015 kl. 14.00 -15.30 i mødelokale 5.42
Tilstede: Sidsel Daubjerg, Bjarne Tost, Gerti (stedfortræder for Birgitte Frydensbjerg),
Marie Thodberg, Michael Sandberg, Poul Lautrup, Lene Madsen og Erik Ernø-Kjølhede.
Afbud: Palle Quistgaard, Kirsten Normann Andersen,
Kort præsentation af deltagerne.
EEK redegør kort for, hvorfor vi skal afholde uddannelsesudvalgsmøder.
1. Sommeroptag og aktivitet på AVU og det gymnasiale område – herunder de nye EUD
og EUX-forberedende forløb i samarbejde med erhvervsskolerne

AVU
Overordnet er AVU holdene godt fyldt op. Der er sket lidt ændringer i strukturen. Der er
større søgning til basisniveauerne og mindre søgning til klasseforløbene.
FLEX ligger 49 procent over sidste års søgning, men der er en stor frafalds risiko på disse
forløb.

HF
Det er et ønske fra erhvervsskolerne, at EUD forløbene foregår her hos os.
EUX forløbene ligger på AABC og går fint, og behovet vil givetvis vokse i de kommende
år.
Stage-klassen (3-årig HF-enkeltfags tilrettelæggelse) er kommet fremragende fra start, og
ordblindeklassen vokser langsomt, efterhånden som det rygtes, at det er en mulighed.
GS har oplevet et lille fald i søgningen.
Der er ikke længere søgning til at opretholde aftenundervisningen af hf-enkeltfag.
For andet år i træk har VUC Aarhus’ landets højeste HF2-gennemsnit og den bedste sociale
løfteevne.
FLEX kører stabilt.

2. Orientering om aktiviteten på Samsø
Stort set ingen søgning. Der tilbydes flex-undervisning på HF, og vi stiller lokaler til
rådighed, hvis de få studerende har interesse i at have et ”studiested”.
Der er muligvis lidt AVU undervisning på IT-området under opsejling.
3. Drøftelse af planer for pædagogisk udvikling på skolen ved uddannelseschef Lene
Madsen.
Bilag uddelt på mødet. Lene Madsen gik lidt mere i dybden omkring de 2 konkrete tiltag i
den pædagogiske udvikling.
Der var stor ros og positive tilkendegivelser til de 2 projekter.
4. Eventuelt
Rektor takkede for mødet, og der var enighed om, at det havde været et spændende og
udbytterigt møde.

Med venlig hilsen

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

