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Region Syddanmarks høringssvar til VUC Fredericias 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 Fredericias plan er mange gode og
relevante elementer.
I det nedenstående vurderes VUC Fredericias 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 Fredericia ca. 446 personer
årligt (2007 tal). VUC Fredericia har i 2008 haft 247 kursister fordelt på FVU læsning, FVU
matematik og Ordblinde undervisning. Dermed indfries den overordnede målsætning ikke. Det er
dog positivt, at VUC Fredericia indfrier sine egne målsætninger med ca. 9 årskursister.
1.2 Kvalitativ evaluering
VUC Fredericia opstiller en række kvalitative mål for FVU undervisningen. Blandt andet ser VUC
Fredericia gerne, at FVU undervisningen ses som en del af de tiltag, der kan være med til at indfri
det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Dette er regionen enig i.
VUC Fredericia har haft positive oplevelser med at bruge nuværende FVU kursister som
ambassadører for FVU undervisningen. Region Syddanmark ser gerne, at de positive erfaringer
spredes rundt i regionen, så alle får viden om tiltag, der virker.

2. Prognose for behovet
VUC Fredericia har ikke justeret på prognosen for behovet. Dermed arbejdes der stadigt ud fra at
gruppen af læsesvage i VUC Fredericia geografiske område udgør 6.380 personer.
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3. Mål for indsatsen
3.1 Kvantitativ evaluering:
VUC Fredericia angiver ikke nogle kvantitative mål for 2009-2011. Region Syddanmark opfordrer
VUC Fredericia til fremover at opstille kvantitative målsætninger i sin FVU plan, da det giver et
bedre grundlag for en efterfølgende evaluering.
Den overordnede målsætning om at få 7 % af målgruppen igennem FVU undervisning, svarende
til ca. 446 kursister bør være VUC Fredericias overordnede målsætning.
3.2 Tiltag
VUC Fredericia arbejder med virksomhedsbesøg og direkte virksomhedskontakt, herunder
evalueringsmøder med lokale virksomheder. Region Syddanmark ser det som meget relevant, at
så mange virksomheder som muligt er bekendt med FVU, da efteruddannelse og
kompetenceudvikling er en af vejene ud af den økonomiske krise.
VUC Fredericia er partner i netværkslokomotivet og voksenvejledningsnetværket i
Trekantområdet.

4. Geografisk placering af udbuddet
FVU undervisningen i VUC Fredericias geografiske dækningsområde udbydes af VUC Fredericia,
Sprogskolen i Kolding, Sprogcentret i Vejle, CSV Kolding, SOSU Fredericia/Horsens og af AOF
Sydøstjylland. Region Syddanmark vurderer på baggrund heraf, at der har været et tilstrækkeligt
udbud af FVU undervisning i VUC Fredericias geografiske dækningsområde.
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