11. Møde i VUC Koldings Uddannelsesudvalg
Den 4. december 2012, 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 på Verners kontor.
Der serveres en let anretning i forbindelse med mødet.
Evt. afbud sendes pr. e-mail (vr@koldinghfogvuc.dk) eller gives på telefon 61701028.

Med venlig hilsen

Verner Rylander-Hansen
rektor
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11. Møde i Kolding HF & VUCs Uddannelsesudvalg
Den 4/12 2012 kl. 17-19

Deltagere:

Afbud

Jørn Breitenkamp Petersen, Nanna Høy, Hanne Nyrup, Hans Peder
Kromann Larsen, Grete Ryttersgaard, Tanya B. Jensen Verner
Rylander-Hansen (VR), Mogens Schmidt og Rikke H. Hegnet
(referent).
Gitta Kørschen og Claus Warming

Dagsorden
Dagsorden på mødet følger standarddagsordenen i forretningsordenen § 2, stk. 4:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af mødereferat af 14.08.2012.
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.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger fra VR; bestyrelsen har
besluttet at valget af driftsoverenskomstpartnere for FVU og OBU er faldet på CSV
Kolding, LærDansk Kolding og IBC Kolding. Denne beslutning sendes videre til
regionsrådet, hvorfra man afventer et høringssvar. Hvis de har bemærkninger til
beslutningen kan denne ændres med virkning pr. 1. januar 2014.
Ad. Punkt 2. Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF
& VUCs dækningsområde og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF &
VUCs bestyrelse
Der er et stadig stigende antal ansøgere til den 2-årige HF. Som noget nyt er de
klasser som er startet i august 2012 blevet tematiseret i 4 forskellige retninger. De er
blevet tilpasset, så de unge kan vælge det tema der passer deres interesser,
fremtidsplaner og indlæringsmåder bedst.
Der er en tendens til, at flere vælger en 2-årig HF frem for enkeltfag. Måske fordi det
er gratis at tage den 2-årige HF og den giver ret til SU.
Der er stor efterspørgsel efter matematik og kemi på B-niveau, som gymnasial
supplering. Mange unge vælger det fra i gymnasiet og finder så senere ud af, at de
alligevel skal bruge det i deres videre uddannelse.
Pensionister og folk med en videregående uddannelse går stort set ikke mere på
Kolding HF & VUC. Dette pga. den forhøjede deltagerbetaling.
På AVU kommer der flere forskellige typer af kursister, som kræver en særlig indsats,
dette skyldes, at alle unge nu i højere grad en tidligere, bliver opfordret til
uddannelse.
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AVU udbyder fra sommeren 2013 en klasse for ordblinde, som er rettet mod de 18-25
årige, som er blevet screenet ordblinde og som kan få gavn af, at have hinanden at
støtte sig til. Klassestørrelsen forventes at blive mindre end en almindelig klasse.
Der er et samarbejde i gang med Jobcentret i forbindelse med, at mange står til at
falde ud af dagpengesystemet pr. 1. januar 2012.
Vi er i dialog med UU omkring et projekt for unge med Asberger, mhb. på at de skal
kunne gennemføre en hel HF som enkeltfag.
Til januar starter et basis hold for 2-sprogede.
Der var dialog omkring initiativerne og udvalget tog redegørelsen til efterretning.
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 & VUC’s bestyrelse
Jørn og Nanna fortalte om et projekt for medarbejdere hos Berendsen i Kolding. Det
er FVU for 2-sprogede via kompetencefonden.
Nanna gjorde opmærksom på, at der er en stor gruppe 2-sprogede som ikke er gode
nok til FVU. De skal have forudsætninger som svarer til niveau 4 og dette kan nemt
tage op til et år at opnå.
VR orienterede om, at vi ikke udbyder så meget FVU undervisning mere, til gengæld
er der mere ordblindeundervisning end tidligere.
Der er stadig problemer med, at få gang i mere FVU undervisning i Kolding, hvilket
undrer udvalget. Der er stadig udfordringer i samarbejdet med Jobcentret omkring
FVU. Der har været fyringsrunder og genansættelse på VEU-centret (en udfordring i
forbindelse med finanslovsforhandlingerne), hvilket også har gjort situationen
sværere.
Ad. Punkt 4. Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster
Udgår, da punktet ikke er aktuel.
Ad. Punkt 5. Eventuelt
VR orienterede om det nye skolebyggeri og viste de foreløbige plantegninger til
udvalget.
GR orienterede om undervisning i arresten. Fængselsvæsnet har fået bevilliget penge
til et forsøg med, uddannelse af de indsatte i Kolding Arrest. Projektet med Kolding
Arrest er foreløbigt for 2 år.
Morgens fortalte om et forsøg med efteruddannelse for kirkepersonale.

Mødet sluttede kl. 19
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