Aarhus, den 4. marts 2013
Til Uddannelsesudvalgets medlemmer,
Referat af MØDE 12 i Uddannelsesudvalget mandag den 25. februar 2013 kl.14-16.
Til stede:
Torben Hvashøj, Kirsten Normann Andersen, Anders Isaksen, Anders Harboe Andersen,
Søren Madsen, Marie Thodberg, Erik Højerslev, Michael Sandberg Olsen og Susanne
Dombernowsky
Afbud :
Ole Lidegaard og Inger Margrethe Jensen

Dagsorden
1.Velkomst til nye medlemmer
Susanne bød Kirsten Normann Andersen og Marie Thodberg velkommen til deres første møde i
udvalget.

2. Tilbageblik på januarstarten 2013:
 AVU, Flex, FVU, OBU, samarbejdsprojekter og VUC Erhverv
 HF-enkeltfag, GSK, Flex og samarbejdsprojekter – herunder orientering fra Samsø
Michael og Susanne gjorde rede for kursistsammensætningen og den aktuelle søgning. Skolen har p.t.
fuldt hus og arbejder løbende med tilpasning af vores uddannelsestilbud i forhold til de konkrete
behov, i høj grad affødt af den samfundsmæssige situation og de politiske strømninger.
Kirsten Normann gjorde opmærksom på junglen af forkortelser, og vi forsøger fremadrettet at være
omhyggelige med at formulere os ordret.
Vi drøftede endvidere nødvendigheden af et samarbejde imellem ungdomsuddannelserne, fx med
praktikforløb, anvendelsesorientering m.m. for at få de mere uddannelsesfremmede ind i uddannelse.

3. Orientering om FVU- og OBU-indsatsen i Århus
OBU:Søren Madsen orienterede om OBU-indsatsen i byen, hvor der er rigtig mange initiativer i gang.
På finansloven for 2011 var der afsat 25 mio til ordblindeindsatsen, som udmøntedes i 2012, bl.a. med
projektet ”Læsning og kommunikation i virksomhederne”.
Med den nye kontanthjælpsreform er der lagt op til et stort fokus på de almene skrivekompetencer som
afløsning af aktivering.Der er endnu ikke skabt mulighed for at talblindhed, dyskalkuli, kan
taxameterdækkes, og forsamlingen var enige om, at talblindhed måske endda er en endnu større
forhindring end ordblindhed for at man kan klare sig på en arbejdsplads.
Nye driftsoverenskomster er på vej, og det skaber en vis usikkerhed hos kontrahenterne.
På et nyligt afholdt seminar i Aarhus for samtlige kontrahenter blev såvel ord- som talblindhed drøftet.
FVU:Anders Harboe gjorde rede for FVU-indsatsen i Aarhus.
Der testes virkelig mange, om end et noget lavere antal, som falder inden for målgruppen, tager imod
tilbudet om FVU-kurser.Tilbagemelding på testen er måske ikke så hensigtsmæssig, som den burde
være – her er en udfordring.
I den nuværende situation er der mere fokus end tidligere på FVU-indsatsen, og man må forvente en
øget aktivitet.

4. Nye driftsoverenskomster for FVU og OBU.
Michael Sandberg gjorde rede for at der p.t. er en udbudsrunde i gang for begge områder, med frist
den 1. marts d.a.
5. Gymnasial Supplering og de ændrede regler for optagelse på de mellemlange uddannelser.
Punktet udgik.
6. Temadrøftelse – VUC’s rolle i forbindelse med uddannelsestiltag for ledige, som mister deres
ret til dagpenge
Oplæg: Hvad kan vi fra VUC’s side bidrage med i den aktuelle situation? v/ Inger Goul
Andersen, konsulent i VUC Erhverv og uddannelsescheferne Gunhild Kjeldsen og Charlotte
Mikkelsen

Uddannelsescheferne Charlotte Mikkelsen og Gunhild Kjeldsen gjorde rede for vores initiativer i.f.t.
opfyldelsen af den nye lov for dagpengemodtagere, som falder for dagpengeretten og i den forbindelse
har ret til 6 måneders uddannelse.
Skolen har udformet nogle forslag til forløb på HF-området og har succes med Studiebussen på AVUområdet, men vi er usikre på, hvordan vi skal få fat i de ledige.
Kirsten Normann foreslog at vi går direkte i clinch med fagforeningerne og giver nogle konkrete
forslag til forløb, samt stiller os til rådighed. Blandt andet vil tilbud om koncentrerede sprogforløb
kunne være relevante.Vi drøftede endvidere muligheden af at etablere en uddannelsesmesse i Aarhus, i
lighed med dem, der med stor effekt har været i et par andre større byer.
Vi aftalte at vi går videre med disse forslag., sammen med Jobcentret og direkte i forhold til
fagforeningerne.
7. Meddelelser
Ingen meddelelser
8. Eventuelt – herunder aftale om næste møde
Ledelsen på VUC foreslår at næste møde er mandag den 2. september kl. 14.00-16.00

Med venlig hilsen
Susanne Dombernowsky

