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Region Syddanmarks høringssvar til VUC Vests FVU Plan
2009
Region Syddanmark har vurderet den fremsendte FVU plan i forhold til retningslinjerne i skabelonen.
Da undervisningsministeriet ikke har fastlagt nærmere retningslinjer for planernes indhold, har
regionen drøftet et oplæg til en sådan skabelon med repræsentanter for VUC’er i regionen og deres
uddannelsesudvalg. Den medsendte skabelon for FVU planer er et resultat af denne drøftelse.
Overordnet set vurderer Region Syddanmark, at der i VUC Vests plan er mange gode og relevante
elementer.
I det nedenstående vurderes VUC Vests plan i forhold til den udarbejdede skabelon afsnit for afsnit.

1. Evaluering af indsatsen
1.1 Kvantitativ evaluering:
Sætter vi det fælles regionale mål til 7 % af behovet er målet for VUC Sønderjylland ca. 2089
personer årligt (2007 tal). VUC Vest har i 2008 inkl. ordblinde undervisning haft 837 kursister. Der
er dermed et stykke vej til målsætningen er indfriet. Region Syddanmark opfordrer VUC Vest til at
fortsætte de aktive tiltag, der beskrives, med henblik på at øge antallet af FVU kursister.
VUC Vest målsætning for 2008 var for FVU læsning på 600 kursister og FVU matematik på 200
kursister. Disse målsætninger indfries ikke helt.
1.2 Kvalitativ evaluering
VUC Vest har iværksat en række tiltag, der skal sikre en større viden om FVU undervisningen. Det
er vigtigt, at så mange som muligt kender til FVU undervisning. Særligt er det vigtigt at være i
direkte kontakt med såvel kursister som potentielle virksomheder. VUC Vest er opmærksomme
på, hvor vigtigt det opsøgende arbejde er, og det fremgår af FVU planen, at VUC Vest øger
indsatsen her, blandt andet via etableringen af virksomhedsnetvæk. Dette ser Region
Syddanmark som et positivt bidrag til at øge andelen af FVU kursister.

2. Prognose for behovet
VUC Vest har ikke justeret på prognosen for behovet. Dermed arbejdes der stadigt ud fra at
gruppen af læsesvage i VUC Vest geografiske område udgør 29.848 personer. VUC Vest
vurderer, at dette behov forsat er meget realistisk. VUC Vest har noteret, at der er klart størst
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efterspørgsel efter FVU Læsning, men at der fra virksomheder opleves en stigende efterspørgsel
efter FVU matematik.

3. Mål for indsatsen
3.1 Kvantitative mål:
Aktivitetsmål for FVU
Læsning
Aktivitetsmål for FVU
Matematik
I alt

2009
600

2010
600

2011
600

150

150

150

750

750

750

VUC Vest oplever stigende efterspørgsel efter FVU som et resultat af den økonomiske krise. Det
kan derfor undre, at VUC Vest har en lavere målsætning for de kommende år i forhold til de
opstillede mål for 2008.
Fra Region Syddanmark ser vi det som vigtigt, at VUC Vest informerer om FVU undervisning som
et tilbud til virksomheder i den nuværende situation.
3.2 Tiltag
VUC Vest vil fortsætte det opsøgende virksomhedsarbejde, ligesom der vil blive lavet en særlig
indsats for at øge andelen af de personer, der bliver FVU screenet, også efterfølgende starter på
konkrete FVU hold.
Afsnittet om tiltag er ikke særlig omfattende. Region Syddanmark ser gerne, at VUC vest tilpasser
sine tiltag, så man kommer ud til så stor en målgruppe som muligt.

4. Geografisk placering af udbuddet
Undervisningen i VUC Vest geografiske dækningsområde udbydes af VUC Vest og AOF Vest og
SOSU. Undervisningen udbydes i 5 byer i det geografiske område. Region Syddanmark vurderer,
at der har været et tilstrækkeligt udbud af FVU undervisning i det geografiske dækningsområde.

Venlig hilsen

Carl Holst
Regionsrådsformand
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