15. møde i Kolding HF & VUC’s Uddannelsesudvalg
Tirsdag den 2. december 2014, kl. 17.00-19.00

Standard dagsorden:
1. Godkendelse af mødereferat af 27.5.2014.
2. Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF & VUCs dækningsområde
og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUC’s 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 & VUC’s bestyrelse.
4. Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster.
5. Eventuelt

Mødet afholdes på Kolding HF & VUC på Verners kontor (gå til højre når du kommer ind af
hovedindgangen).
Der serveres en let jule-anretning i forbindelse med mødet.
Evt. afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfogvuc.dk eller gives på telefon 60 40 35 00.

Kolding, den 30. oktober 2014

Med venlig hilsen

Verner Rylander-Hansen
Rektor
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15. Møde i Kolding HF & VUC’s Uddannelsesudvalg
Den 2/12 kl. 17-19.15

Deltagere:

Nanna Høy, Grete Ryttersgaard, Jørn Breitenkamp Petersen, Hanne
Nyrup, Hans Peder Kromann Larsen, Ole Alsted og Verner
Rylander-Hansen (VR)
Afbud fra: Mogens Schmidt, Gitta Hjorth Kørschen og Holger Gorm
Petersen

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

Godkendelse af mødereferat af 27. maj 2014.
Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF & VUC’s
dækningsområde og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF & VUC’s
bestyrelse.
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.
Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster.
Eventuelt.

VR bød velkommen til nyt medlem Ole Alsted, som repræsenterer Kolding Kommune.
Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat
VR svarede på HPKLs spørgsmål til passagen i det tidligere referat vedr. de FVU-test
Birgitte Poulsen har lavet på VEU-Centret i Kolding: Det samarbejde vi har med
virksomhederne i området i forhold til VEU-centret fungerer godt. Som nævnt
tidligere, er den største udfordring at de personer der testes ikke ønsker at modtage
undervisning.
Referatet blev herefter godkendt.
Ad. Punkt 2 Drøftelse af uddannelsesspørgsmål med relevans for Kolding HF
& VUC’s dækningsområde og eventuelt afgivelse af forslag til Kolding HF &
VUC’s bestyrelse
VR orienterede om VUC’s udbud. Kontanthjælpsreformen får størst indflydelse på FVU,
OBU og AVU området. En del af de kursister som reformen omfatter kommer af sig
selv. Jobcentret i Kolding har købt en klasse - Åben klasse, som de selv fylder op med
kontanthjælpsmodtagere.
Erhvervsskolereformen fylder meget lige nu. VUC skal sørge for, at opkvalificere vores
kursister, så de er klar til en erhvervsuddannelse. Dette berører specielt AVU. VUC
skal, i forbindelse med reformen, også kunne udbyde korte kurser i fagene dansk og
matematik.
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Der er kommet strengere optagelseskrav til erhvervsskolerne, og mange af dem der
søger optagelse opfylder ikke adgangskravene, der er mindst 2 i dansk og matematik
fra folkeskolens afgangsprøve.
VR orienterede om, at vi er i gang med planlægningen af kortere forløb, som
ministeriet ønsker. Dette samarbejder vi med HansenBerg om. Disse kan måske
udbydes i foråret 2015, så de unge kan blive klar til optagelse på en
erhvervsuddannelse til august 2015. Mange af de unge har også brug for OBU.
VR orienterede OBU her på stedet:
HF – hvis en person testes ordblind, kan vedkommende få en it-rygsæk stillet til
rådighed af SU-styrelsen.
AVU – hvis en person testes ordblind, er det Kolding Kommune der skal stille itrygsæk til rådighed. Vi søger ikke om det, da det er en meget tung proces, vi vælger
selv, at stille en it-rygsæk og en lærer til rådighed til de AVU-kursister der har behov
for det.
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.
HPKL orienterede om, at AOF gerne vil have mulighed for at udbyde OBU og FVU
undervisning. Han mener ikke at det vil være en konkurrent til de nuværende
udbydere i Kolding, blandt andet fordi kursisttyperne på VUC og AOF er så forskellige.
VR fortalte, at der kommer et nyt FVU-udbud når bestyrelsen beslutter det. Så kan
AOF søge igen.
Ad. Punkt 4. Udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomster
Da der ikke er driftsoverenskomstudbud, udgår punktet.
Ad. Punkt 5. Eventuelt
VR orienterede kort om, at det nye skolebyggeri går planmæssigt og, at næste møde
afholdes på den nye skole.
Mødet sluttede kl. 19.15
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