VUC Vejle
Tage Clausen
Boulevarden 25
7100 Vejle

Regional Udvikling
Erhvervsudvikling og Udviklingsområder
Kontaktperson: Christian Brincker Nordbek
Christian.Brincker.Nordbek@regionsyddanmark.dk
regional.udvikling@regionsyddanmark.dk
Direkte tlf. 7663 1902
22. juni 2009
Journal nr. 09/4715
Side 1 / 2

Region Syddanmarks høringssvar til VUC Vejles 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 Vejles plan er mange gode og relevante
elementer.
I det nedenstående vurderes VUC Vejles plan i forhold til den udarbejdede skabelon afsnit for afsnit.

1. Evaluering af indsatsen
1.1 Kvantitativ evaluering:
Det faktiske aktivitetsniveau beskrives fyldestgørende, men da opgørelsesmetoden har ændret
sig, er det svært direkte at sammenligne sidste års mål med det faktiske aktivitetsniveau. Sætter vi
det fælles regionale mål til 7 % af behovet er målet for VUC Vejle ca. 885 personer årligt (7 % af
12.645 jf. tabel 5 i FVU skabelonen). Dette mål indfries med den nuværende opgørelsesmetode
ikke. VUC Vejle har i alt haft 688 kursister i 2008.
VUC Vejle har haft 94 kursister igennem virksomhedsforlagt undervisning. Der har ikke været
afholdt undervisning i VUC’s Give afdeling.
1.2 Kvalitativ evaluering
VUC Vejle arbejder målrettet for at tilbud om FVU undervisning, skal være en del af den sociale
indsats i de byområder, hvor der er en koncentration af særligt indvandrere. Der arbejdes på at
etablere undervisningsfaciliteter.
Region Syddanmark savner dog en egentlig kvalitativ evaluering, så det er muligt, at tage stilling
til, om de lokale samarbejder med kommunen, Netværkslokomotivet etc. har effekt.
VUC Vejle arbejder med FVU IT og FVU engelsk, men der foreligger endnu ikke en evaluering af
disse forsøg.

2. Prognose for behovet
VUC Vejle vurderer, at der ikke er sket ændringer i behovet for FVU ift. de tal der er angivet i tabel
5. VUC Vejle påpeger, at der i første halvår af 2008 var en faldende efterspørgsel efter FVU
grundet den lave arbejdsløshed og stor aktivitet virksomhederne. Dette er en del af forklaringen
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på, at de forventede målsætninger ikke er indfriet. Tendensen på arbejdsmarkedet har ændret sig,
hvorfor efterspørgslen efter FVU igen forventes at stige. En vurdering regionen er enig i.

3. Mål for indsatsen
3.1 Kvantitativ mål:
VUC Vejle har opstillet følgende aktivitetsmål for årene 2009-2010-2011
2009
2010
2011
Aktivitetsmål for FVU
Læsning
885
947
1013
Aktivitetsmål for FVU
Matematik
70
75
80
I alt
955
1022
1093
Målene er beregnet som 7 % af behovet for hvert af årene 2009-11.

3.2 Tiltag
VUC Vejle har taget en række initiativer til at imødekomme efterspørgslen på screeninger hos
virksomhederne. Konkret er der anskaffet mobile klassesæts af bærbare pc’ere, der er etableret et
lille korps af medarbejdere, der kan stå for det praktiske, ligesom man har en udrykningsstyrke,
der er klar til at rykke ud med kort varsel.
VUC Vejle har etableret et lokale med en lærer, der har åbent en hel ugedag om ugen. Det øger
fleksibiliteten hos kursister, der ønsker her og nu undervisning.
Region Syddanmark anerkender den aktive indsats.

4. Geografisk placering af udbuddet
VUC Vejle beskriver det samlede FVU- og ordblindeudbud med angivelse af konkret geografisk
placering af udbuddet. VUC Vejles udbud af FVU og ordblindeundervisning betragtes som
dækkende for VUC Vejles fysiske dækningsområde.

Venlig hilsen

Carl Holst
Regionsrådsformand
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