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

1. Evaluering af indsatsen
1.1 Kvantitativ evaluering:
VUC Kolding beskriver kvantitativt den samlede aktivitet meget fint. Sætter vi det fælles regionale
mål til 7 % af behovet er målet for VUC Kolding ca. 755 personer årligt (2007 tal). VUC Kolding
har haft 517 FVU kursister. Dette er lidt under VUC Kolding egen målsætning på 573 kursister.
Det er dog værd at bemærke, at der har været flere kursister på FVU matematik, end man havde
som mål. Det er dermed indenfor FVU læsning, der er behov for en ekstra indsats.
1.2 Kvalitativ evaluering
VUC Kolding samarbejder med VUC Vejle og VUC Fredericia for at forstærke den
virksomhedsopsøgende indsats. Regionen er enig i, at den virksomhedsopsøgende indsats er
særdeles vigtig, særligt i en periode med faldende efterspørgsel, hvor FVU undervisningen kan
være et godt tilbud til virksomheder, hvis medarbejdere har tid til og behov for opkvalificering.
VUC Kolding arbejder i den forbindelse meget med at få virksomheder til at erkende at bl.a. FVU
undervisning er et behov, der ofte ikke er anerkendt hos virksomhedernes ledelse.

2. Prognose for behovet
VUC Kolding har ikke justeret på prognosen for behovet. Dermed arbejdes der stadigt ud fra at
gruppen af læsesvage i VUC Koldings geografiske område udgør 10.777 personer.
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3. Mål for indsatsen
3.1 Kvantitativ mål:
Aktivitetsmål for FVU
Læsning
Aktivitetsmål for FVU
Matematik
I alt

2009
530

2010
570

2011
610

50

60

70

580

630

680

3.2 Tiltag
VUC Kolding arbejder med intern kompetenceudvikling, så medarbejderne er bedre rustet til at
løse deres opgaver. Dette tiltag skulle, set med Region Syddanmarks øjne, gerne styrke VUC
Koldings rekruttering af FVU kursister.
Det nye voksenvejledningsnetværk skal etablere én indgang til uddannelse, samt være et stort
vejledningselement i forhold de små og mellemstore virksomheder i området.

4. Geografisk placering af udbuddet
FVU undervisningen indenfor VUC Koldings geografiske dækningsområde udbydes i 6 byer for
hvad angår undervisningen i FVU læsning. FVU læsningen udbydes af såvel VUC som
Sprogskolen Lær Dansk. FVU matematik udbydes i Kolding Kommune af VUC Kolding.
Ordblindeundervisningen udbydes i Kolding Kommune af VUC Kolding og CSV.
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