8. Møde i VUC Koldings Uddannelsesudvalg
Den 24. maj 2011, kl. 17.00-19.00

Standard dagsorden:
1. Godkendelse af mødereferat.
2. Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF & VUCs dækningsområde
og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUCs bestyrelse.
3. Drøftelse af udbud af FVU og OBU, herunder drøftelse af områdets behov for disse tilbud
og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUCs bestyrelse.
4. Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster.
5. Eventuelt

Mødet afholdes på Kolding HF & VUC i Verners kontor.
Vi er tæt på december, derfor serveres der en let juleanretning i forbindelse med mødet.
Evt. afbud sendes pr. e-mail (vr@koldinghfogvuc.dk) eller gives på telefon 76 33 68 00.

Kolding, den 3. maj 2011

Med venlig hilsen

Verner Rylander-Hansen
rektor
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Referat af 8. møde i Kolding HF & VUCs uddannelsesudvalg den 16. november 2010

Møde i Kolding HF & VUCs Uddannelsesudvalg
Den 24. maj 2011 kl. 17-18.30, 8. møde

Deltagere:

Jørn Breitenkamp Petersen, Nanna Høj Reinholdt, Hanne Nyrup, Hans Peder Kromann
Larsen, Claus Warming, Grete Ryttersgaard, Verner Rylander-Hansen (VR) og Rikke H.
Hegnet (referent)

Afbud:

Gitta Hjorth Kørschen, Mogens Schmidt, Tanya Buchreitz Jensen

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af mødereferat
Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF & VUCs dækningsområde
og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUCs bestyrelse.
Drøftelse af udbud af FVU og OBU, herunder drøftelse af områdets behov for disse tilbud
og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUCs bestyrelse.
Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster.
Eventuelt.

Dagsorden på mødet følger standarddagsordenen i forretningsordenen § 2, stk. 4.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat
Der var ingen rettelser til referatet af 16. november 2010. Referatet blev dermed godkendt.

Ad. Punkt 2. Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF & VUCs
dækningsområde og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF&VUCs bestyrelse
VR orienterede om de konsekvenser den nye finanslov indtil videre har haft for Kolding HF&VUC.
Kursusudbuddet er generelt mindre i år end tidligere, da der bl.a. er en del kurser for pensionister
som ikke længere udbydes. De nye prisstigninger rammer bredt og gør det besværligt at
administrere både for kursisterne og for studievejlerne. VR skønner at der ca. kommer 400-500
færre kursister til næste skoleår, som direkte konsekvens af prisstigningerne.
Kolding Kommune køber af og til pladser til et helt hold, hvilket gør at de kan omgå betalingen for
højtuddannede.
Der kører et globaliseringsprojekt i samarbejde med LM Glasfiber i forbindelse med afskedigelse af
medarbejderne. Det kører godt, men arbejdet er større end udbyttet for VUC.
Det er ofte svært at motivere medarbejderne til at vælge en ny uddannelse, og lægge deres
arbejdsliv om, da de som oftest gerne vil have et lignende arbejde et andet sted, og jo ikke selv har
valgt at stå i den nuværende situation.
Formålet med projektet er at give de afskedigede bedre muligheder for at komme videre.
Det går rigtig godt med den 2-årige HF, hvor der bliver oprettet 4 klasser til august.
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Ad. Punkt 3. Drøftelse af udbud af FVU og OBU, herunder drøftelse af områdets behov for disse
tilbud og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUCs bestyrelse
VR orienterede om situationen på FVU området. Han og HS har haft møde med Jobcenter Kolding, som var
meget positiv overfor samarbejde omkring, at få de ledige i gang med FVU undervisning. De er dog ikke klar
til det endnu.
HPKL foreslog at man i Kolding prøver samme model som i Sønderjylland.
En gang om ugen screener han de ny ledige (flest kontanthjælpsmodtagere) i dansk og matematik, de får en
hurtig tilbagemelding og der lægges sammen med den ledige en plan for hvad han/hun gerne vil fremover
mht. uddannelse/job. Denne information gives videre til sagsbehandleren og den ledige kommer på denne
måde hurtigere igennem systemet, hvilket er en stor fordel for vedkommende. Der tilbydes 10 ugers
uddannelse, som ofte forlænges med yderligere 10 uger.
GR fortalte at hun i forbindelse med projekt Åben Vejledning, hver mandag er på Jobcentret på Fabriksvej,
sammen med Lær Dansk og CSV, men der kommer desværre ikke mange.
HPKL mener det er endnu en god grund til at VUC prøver at ”sælge” ovenstående idé til Jobcentret og
Kolding Kommune, da det er en meget effektiv model og den ledige får bedre muligheder for fremtiden.
VR får Henrik Saul til at beskrive ovenstående problematik kortfattet og Claus Warming vil så på baggrund
deraf spørge til brugen af FVU til ledige i Kolding Kommune ved næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad. Punkt 4. Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster
Intet nyt.

Ad. Punkt 5. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 18.30.
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