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Regionsrådets høringssvar vedr. VUC Fyn & Fyns HF-kursus indgåelse af nye
driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU) og
ordblindeundervisning for voksne.
Dette høringssvar skal ses i lyset af dels det nationale mål om 40.000 FVU-kursister årligt og
dels det regionale mål om 10.372 FVU-kursister årligt. For at indfri disse mål, er det
vigtigt, at der er et tilstrækkeligt udbud af FVU- og ordblindeundervisning overalt i regionen.
Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Fyn & Fyns HF-kursus FVU-plan
januar/februar 2008, at der var et tilstrækkeligt udbud i VUC Fyns geografiske
dækningsområde.
Region Syddanmark vurderer, at hvis VUC Fyn indgår driftsoverenskomster med de 11
skoler, som der lægges op til, så vil der fra 1. januar 2009 fortsat være et solidt fundament for
et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle indenfor VUC Fyns
dækningsområde, indenfor både FVU læsning, FVU matematik og på Ordblindeområdet;
særligt da der er indgået driftsoverenskomster med de samme skoler som i seneste periode,
med undtagelse af Odense Fagskole.
En forudsætning for et tilstrækkeligt grundlag er dog, at VUC Fyn også fra 1. januar 2009
sikrer, at institutionerne udbyder FVU og ordblindeundervisning i hele det geografiske
område, sådan som det hidtil har været tilfældet jævnfør VUC Fyns FVU-plan 2008.
Regionsrådet gør dog også opmærksom på, at et tilstrækkeligt og varieret udbud ikke i sig
selv medfører, at det regionale mål om 10.372 FVU-kursister årligt nås, hvilket også fremgik
af Regionsrådets høringssvar til de seks voksenuddannelsescentres FVU-planer den 21. april
2008. Der foreligger derfor stadig et stort arbejde i forhold til at nå ud til flere i målgruppen.
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