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

1. Evaluering af indsatsen
1.1 Kvantitativ evaluering:
Det faktiske aktivitetsniveau beskrives fyldestgørende. Sætter vi det fælles regionale mål til 7 % af
behovet er målet for VUC Fyn ca. 4138 personer årligt til FVU læsning og FVU matematik (7 % af
59.122 jf. tabel 5 i FVU skabelonen). VUC Fyn havde for 2008 en målsætning om 3680 kursister.
VUC Fyn har, inklusive forsøg med FVU engelsk og FVU IT, haft 3195 kursister igennem FVU
forløb. Dermed nås målet ikke helt, men det kan tilskrives den lave arbejdsløshed. Endvidere kan
det bemærkes, at der er afholdt FVU undervisning på 7 af de parter som VUC Fyn har indgået
driftsoverenskomster, hvilket regionen ser som et flot resultat.

1.2 Kvalitativ evaluering
VUC Fyn deltager i det fynske vejledningsnetværk – Uddannelse Fyn – der har fokus på bl.a. FVU
undervisning. VUC Fyn vil opprioritere sin opsøgende indsats i forhold til offentlige og private
virksomheder, jobcentre og faglige organisationer, ligesom man vil være mere aktiv med
information om FVU undervisning. Indsatsen med screening er ligeledes en prioritet.
VUC Fyn vurderer, at virksomhederne ikke har nok information om, hvad FVU kan betyde for
deres medarbejderne, ligesom det opleves, at virksomhederne ikke i særlig stort omfang tilbyder
medarbejdere FVU undervisning i arbejdstiden.
Region Syddanmark synes i forlængelse heraf, at det er positivt at VUC Fyn vil gøre en indsats for
at komme i dialog med virksomhederne.
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VUC Fyn oplever økonomiske barrierer hos virksomhederne, da FVU undervisningen ikke er
berettiget til støtte fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).
For få ledige henvises ligeledes til FVU, da denne undervisning finansieres af enten staten eller
kommunen.
VUC Fyn har erfaret, at den bedste måde at komme ud til flest i målgruppen er via en personlig og
direkte kontakt - I denne kontakt spiller uddannelsesinstitutionerne en vigtig rolle.
VUC er bevidst om, og har erfaret, at det er vigtigt at FVU undervisningen tilpasses den enkelte
kursist i det omfang, det er muligt. Det giver mere motiverede kursister.
Region Syddanmark ser gerne disse positive erfaringer spredt mellem regionens 6 VUC’er.

2. Prognose for behovet
VUC Fyn vurderer, at der ikke er sket ændringer i behovet for FVU ift. de tal der er angivet i tabel
5 i FVU skabelonen.

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

2009
2476

2010
2944

2011
3271

620

736

817

3096

3680

4088

3.2 Tiltag
VUC deltager, som beskrevet i punkt 1.2. i det fynske vejledningsnetværk Uddannelse Fyn.
I forlængelse af den kvalitative evaluering vil VUC Fyn arbejde målrettet med øget vejledning- og
informationsindsats, ved blandt andet at oprette en webportal. Der arbejdes på at gennemføre
FVU og AMU forløb.
I det hele taget vil VUC Fyn lægge vægt på en opsøgende indsats, og på at tilpasse det
opsøgende arbejde til den pågældende kunde.
VUC Fyn er opmærksomme på vigtigheden af at budskabet om FVU undervisning udbredes i
regionen. Virksomheder og de aktører der henviser ledige til FVU skal kende til FVU og vide hvad
FVU kan tilbyde.

4. Geografisk placering af udbuddet
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Der er et ganske omfattende udbud af FVU undervisning indenfor VUC Fyns dækningsområde.
Dels er der mange potentielle udbydere af FVU undervisning, og dels er der en større række af
driftoverenskomstpartnere, der ligeledes kan udbyde FVU undervisning. Såvel Langeland som
Ærø er dækket ind. Der kan oprettes hold efter behov, hvilket øger fleksibiliteten.
Region Syddanmark er tilfreds med det brede udbud, da vi tror på, at jo tættere
undervisningsstedet ligger på ens bopæl eller arbejdsplads, jo mere motiveret vil man være for at
tilmelde sig FVU.

Venlig hilsen

Carl Holst
Regionsrådsformand

Damhaven 12, 7100 Vejle
Tlf. 7663 1000

