Udbud AVU-afdelingen i 2017-18.
Målgruppen på AVU er fortsat unge voksne mellem 18 og 30 år samt en voksende mængde af borgere med 2sprogsbaggrund. Også i kursusåret 2017-18 vil vi mærke effekterne af især kontanthjælps- og
erhvervsuddannelsesreformen. Kursistgruppen på AVU er fortsat stadig stærkt udfordret, både fagligt og
socialt.
Vi vil i 2017 fortsætte det gode samarbejde og videndeling med andre uddannelsesinstitutioner i området samt
det lokale UU og Jobcenteret.
AVU: Det samlede udbud på AVU vil i 2017 afspejle tilpasningen til især erhvervsskolereformen samt et
styrket behov for fleksibel tilrettelæggelse. Derfor opstarter vi net-undervisningen pr. 1.1.17.
FVU: Udbud af FVU forventes at falde i forhold til 2016-17.
OBU: Udbud af ordblindeundervisning forventes at blive reduceret – grundet de nye regler omkring
taxameteret.
Udbud HF-afdelingen i 2017-18
HF2, 1. år: Udbuddet for skoleåret 2017-18 tilrettelægges efter den nye HF-reform, med et antal
praktiske/kunstneriske fag, samt et antal fagpakker. En fagpakke skal både i navn og indhold pege på det
professionsområde, som den sigter imod.
Den nye reform lægger op til et tættere samarbejde om udbud med andre udbydere af HF2, ligesom selve
afviklingen fordrer et gensidigt forpligtende samarbejde med regionale aftagerinstitutioner og virksomheder. Vi
er i fuld gang med at etablere de nødvendige samarbejdsrelationer og partnerskaber.
I 2017-18 udbyder vi 3 praktiske/kunstneriske fag: idræt, mediefag samt design & arkitektur.
Vi udbyder 6 fagpakker, som gennem samlæsning forventes at give 4 klasser – det samme som i 2016-17. De
6 fagpakker er:







Sundhed
Natur og teknik
Design og teknologi
Pædagogik
Politi og forsvar
Super/den udvidede

Idræt B, biologi B
Matematik B, kemi B
Design B/mediefag B, matematik B
Samfundsfag B, psykologi C
Idræt B, samfundsfag B
Matematik B, tysk C+B, engelsk A

HF2, 2. år: Her udbydes 3 klasser (2 klasser er efter 1. semester sammenlagt til 1).
HF-e: Udbuddet svarer til udbuddet i 2016-17, og omfatter både ordinære hold, fleks-hold og net-hold.
 Ordinære hold tilrettelægges som almindelig tilstedeværelses-undervisning.
 Fleks-hold tilrettelægges som tilstedeværelses-undervisning suppleret med net-elementer.
 Net-hold tilrettelægges som net-undervisning suppleret med tilstedeværelses-elementer.
GS: Udbuddet på GS vil være uforandret i forhold til 2016-17.

