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FORSLAG
Region Syddanmarks høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) hos HF & VUC
Fyn
HF & VUC Fyn har den 1. oktober 2019 anmodet om Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns ønske om at
indgå driftsoverenskomst om FVU, Forberedende Voksenuddannelse og OBU, Ordblindeundervisning med AOF Center
Odense.
Region Syddanmark anbefaler, at HF & VUC Fyn indgår driftsoverenskomster om FVU og OBU med AOF Center Fyn.
Anbefalingen skal blandt andet ses i lyset af, at anmodningen er foranlediget af, at eksisterende driftsoverenskomstparter fusionerer. Dermed er der ikke tale om nye udbydere og/eller om en forøgelse af det samlede antal af udbydere.
Af Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts høringssvar til HF og VUC´s FVU-plan for 2019 fremgår det, at udvalget
vurderer, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske
dækningsområde i 2018. Voksenuddannelsescentret og dets driftsoverenskomstparters tilbud blev i 2018 benyttet af 25
% af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed var voksenuddannelsescentrets og dets driftsoverenskomstparters FVU-aktivitet både steget i forhold til aktiviteten i 2017, og lå endvidere markant
over den daværende regionale målsætning om at nå ud til 7 % af de læsesvage i det geografiske dækningsområde.
Det fremgår endvidere af høringssvaret, at udvalget er opmærksomt på, at målgruppen for FVU har ændret sig, fordi den
forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse
eller beskæftigelse. Dette vil medføre en betydelig aktivitetsnedgang hos HF & VUC Fyn og dets driftsoverenskomstparter. En aktivitetsnedgang, der formentligt ikke kan opvejes af den aktivitetsfremgang, som de to nye FVU-fag, FVU-digital
og FVU-engelsk, vil indebære. Derfor er udvalget generelt forsigtige med at støtte op om, at der indgås aftaler med nye
driftsoverenskomstparter.
I dette tilfælde er der imidlertid ikke tale om nye driftsoverenskomstparter. HF & VUC Fyn har i forvejen indgået driftsoverenskomst med AOF Assens-Middelfart, AOF Odense og Nordhøjfyn og AOF Østfyn. At de tre nuværende
driftsoverenskomstparter fusionerer til AOF Center Odense, ændrer derfor ikke ved det samlede udbud af FVU-og OBUundervisning i det geografiske dækningsområde, da de tre oprindelige driftsoverenskomstparter allerede nu er med til at
sikre, at HF & VUC Fyn har et tilstrækkeligt og varieret udbud i sit geografiske dækningsområde. Endvidere kan fusionen
være med til at sikre, at der også fortsat kan være varierede tilbud i kommunerne udenfor Odense, da de tre AOFafdelingers ressourcer kan udnyttes på en bedre måde.
Samlet er det derfor Udvalget for uddannelse og arbejdskrafts vurdering, at begge driftsoverenskomster bør indstilles til
godkendelse.
Venlig hilsen

Tage Petersen
Formand for udvalget for uddannelse og arbejdskraft

Damhaven 12, 7100 Vejle
www.regionsyddanmark.dk

