Til:
Medlemmer af Uddannelsesudvalg for VUC

Dato: 22.februar 2017
Deres ref.: BB
Mail: bb@cabh.dk

Ekstraordinært Uddannelsesudvalgsmøde for VUC nr. 1/2017
22. februar 2017 kl. 14.00-15.30
Campus Bornholm, Storegade 36, Mødelokalet

Medlemmer af Uddannelsesudvalget for VUC:
Bo Rosendal
BRK
Inge Munch
AOF Center Bornholm
Sten Grønnegaard
AOF Center Bornholm
Stefanie Norlin
AOF Center Bornholm
Maria Kjærgaard
BRK
Merete Koch
3F Bornholm
Henrik Persson
DI repræsentant
Thomas Mogensen
Kommunikationscenteret

BR
IM
SG
SN
MAK (afbud)
MEK
HP (afbud)
TM

Tilforordnede af Uddannelsesudvalget for VUC:
Bjarne Bech
Uddannelsesleder CABH
Stig V. Thomsen
FVU-OBU Tilsyn
Helle Norbye
FVU-OBU underviser
Lene Dahn Winther
FVU vejleder og underviser

BB
ST
HN (afbud)
LW

Henrik Juul-Pedersen

HJP (afbud)

Chefkonsulent VSB

Gæst:

Referat:

Punkt 1

Godkendelse af referat fra forrige møde af 30. november 2016
Manglende information fra HJP til pkt.9 udsættes til kommende møde i april 2017.
Ingen yderligere kommentarer til forrige referat.

Punkt 2

Godkendelse af denne dagsorden
Godkendt uden yderligere kommentarer
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Punkt 3

Orientering - Aftale om nye driftsoverenskomster

FVU driftsoverenskomst gældende for AOF Center Bornholm.
ST kunne orientere udvalget om, at Campus Bornholm den 29. december 2016 modtog FVU standard
ansøgningsskema med ansøgning om udbydelse af FVU på Bornholm. Campus Bornholm og AOF Center
Bornholm har den 10. februar 2017 indgået en gensidig aftale om, at AOF Center Bornholm udbyder FVU
undervisning med virkning fra 1. januar 2017. Hertil er der udarbejdet en driftsoverenskomstsaftale, som
tager udgangspunkt i det nye styringskoncept, som opfylder kravene udstukket af STUK.

OBU driftsoverenskomst gældende for Kommunikationscentret – Center for Sundhed
Tilsvarende kunne ST orientere udvalget om, at Campus Bornholm har indgået en gensidig aftale med
Kommunikationscentret den 21. februar 2017 om at erstatte den nuværende gældende driftsoverenskomst til
en ny driftsoverenskomst, der følger retningslinjerne for det nye styringskoncept. Driftsoverenskomsten har
virkning fra den 1. marts 2017
Efterfølgende er proceduren, at nu hvor udvalget har godkendt nævnte driftsoverenskomster, fremsendes
aftalerne til Region Hovedstaden, som orienteres om indgået aftaler. Chefkonsulent Bente Liss Hartbøl fra
Region Hovedstaden har den 28. februar 2017 modtaget aftalerne på ovennævnte udbydere via mail (ST).
Således overholdes fastsatte frister, i dette tilfælde 1. januar 2017 for AOF Center Bornholm og 1. marts 2017
for Kommunikationscentret. Tilsvarende sendes driftsoverenskomstaftalerne til godkendelse i Campus
Bornholms bestyrelse ved næstkommende møde. Efterfølgende orienteres udbydere om bestyrelsens
beslutning.
Ovennævnte driftsoverenskomster er til enhver tid til gennemsyn for udvalget og øvrige med interesse som
ønsker indsigt til driftsudbydere af FVU og OBU. Henvendelse kan rettes til Campus Bornholm: Sekretær Lis
Rasmussen eller uddannelsesleder Bjarne Bech.

Punkt 4

Orientering – Tilsynsvejledning og tilsynsplaner i tilknytning til nye
driftsoverenskomster


Tilsynsvejledning og tilsynsplan gældende for AOF Center Bornholm jvf. punkt 3.
I Driftsoverenskomstaftalens punkt 10.2 henvises der til separat tilsynsvejledning og tilsynsplan som
følger STUKs anvisning fra det nye koncept, der gælder for FVU området. Hertil er det aftalt med AOF
Center Bornholm, at der gennemføres et forpligtende tilsyn i uge 14 efter nærmere aftale med AOF
Center Bornholm. Campus Bornholm vælger et eller flere temaer fra tilsynsplanen som grundlag for
tilsynet. AOF Center Bornholm orienteres om hvilke temaer Campus Bornholm vælger at fokusere på
inden besøget.



Tilsynsvejledning og tilsynsplan gældende for Kommunikationscentret – Center for Sundhed
Til driftsoverenskomstaftalens punkt 10.2 henvises der til separat tilsynsvejledning og tilsynsplan som
følger STUKs anvisning fra det nye koncept der gælder for OBU området. Der er gennemført et
forpligtende tilsyn hos Kommunikationscentret i efteråret 2016. Tilsynet blev gennemført uden
bemærkninger. Til efteråret 2017 gennemføres kommende tilsyn med udgangspunkt i ny udarbejdet
tilsynsvejledning og tilsynsplan. Tidspunkt for gennemførsel af tilsynet og indhold af temaer der indgår i
tilsynet aftales indbyrdes mellem Campus Bornholm og Kommunikationscentret september 2017.

Tilsynsvejledning og tilsynsplaner er til enhver tid til gennemsyn for udvalget og øvrige med interesse for
ovennævnte tilsyn hos udbydere af FVU og OBU. Henvendelse kan rettes til Campus Bornholm: Sekretær Lis
Rasmussen eller uddannelsesleder Bjarne Bech.

Punkt 5

Orientering – Koordinerende møde

Fællesmøde for ledere og undervisere på Kommunikationscentret 27.02.2017 kl. 14.00.
Det blev aftalt, at Inge Munch fra AOF Center Bornholm udarbejder et dokument, der redegør for hvilke
formål de koordinerende møder har for repræsentanter fra bl.a. driftsherre og udbydere med flere. Et
tilsvarende dokument bør udarbejdes for netværksmøderne. Emne til næste møde.

Punkt 6

Oplysningspligt om FVU og OBU aktiviteter hos udbydere af FVU og OBU samt Campus Bornholms
oplysningspligt på CB hjemmeside.
Udbud af FVU og OBU på Bornholm 2016 og 2017.
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ST orienterede om status for året 2016 og fremadrettet aktiviteter for 2017. (Hertil blev der udleveret
dokumentation udarbejdet af ST). I kalenderåret 2016 har der været 70 cpr-kursister tilknyttet OBU
undervisning. For FVU læsning har der været tilknyttet 141 cpr kursister og for FVU matematik har der været
tilknyttet 56 cpr kursister. Samlet set har der været gennemført 457 FVU screeninger, hvilket indikerer, at der
er en stor difference mellem antallet af screeninger ift. påbegyndte cpr. kursister. Nogle af årsagerne kan
være manglende tilmelding? Tidsmæssige forskydninger fra screening til reel start. Hertil er der ikke indregnet
AMU kursister. Der var tilslutning til at samarbejde og intensivere markedsføringen af FVU og OBU på
Bornholm.
Ligeledes blev de muligheder der er for afvikling af FVU start til to-sprogede kursister på Bornholm drøftet.
Hertil aftales det, at det er vigtigt at følge ny fagbeskrivelse for FVU start, således at de specielle hensyn og
bekendtgørelseskrav til to sprogende opnås.
Det geografiske udbud af FVU og OBU blev nævnt. Alt undervisning er koncentreret omkring Rønne. En
mulighed kunne være at tilbyde undervisning i Nexø eller på Nordlandet.
Med henvisning til det udleverede dokument afventer vi med spænding de muligheder for aktiviteter, der kan
følge i kølvandet af Stefan Hermann rapporten.
Hjemmeside orientering:
ST orienterede om, at Campus Bornholm – VUC såvel udbydere af FVU undervisning og ordblindeundervisning
har en oplysningsforpligtigelse til deres hjemmesider. ST orienterede om, at der ikke er nogle specifikke
formkrav til, hvorledes man som udbyder opfylder sin oplysningspligt, men at der nogle generelle anvisninger
der skal følges. Se venligst linket:
file:///C:/Users/st.cb/Downloads/141203%20Hjemmesidevejledning%20FVU.pdf
Der er af ST udarbejdet en vejledning ”Ansvar og aktører” (dokument udleveret) der henvender sig til udbyder
af FVU og OBU, driftsherre, bestyrelser, direktør, ledere, repræsentanter i uddannelsesudvalget og
tilsynsrepræsentanter fra Campus Bornholm –VUC. Dokumentet har bl.a. til formål, at sikre
beslutningsprocesser gennemføres og overholdes iflg. Gældende lovgivning på områderne. Klageadgang for
udvalgsmedlemmer, udbydere eller borgere der ønsker at klage over afgørelse der vedrører FVU eller OBU.
Hertil er det vigtigt at minimere unødig spil af tid og optimere kvaliteten af det arbejde, der ligger til grunde
forud for undervisning, således at den enkelte borger på Bornholm kan få hurtig hjælp ved behov for FVU, eller OBU undervisning. Dokumentet kan rekvireres ved kontakt til Campus Bornholm; sekretær Lis Rasmussen
eller uddannelsesleder Bjarne Bech.
Præcisering af udbudsforpligtigelse:
STUK har meddelt, at de har en forventning til at Campus Bornholm – VUC og vor overenskomstpartnere som
minimum opretter OBU hold når der kan samles 6 kursister eller antalsmæssigt efter kursisternes individuelle
behov. Ved virksomhedsrettet OBU hold forventes det, at der oprettes hold ved minimum 3 kursister. Borgere
der er berettiget til et OBU tilbud skal have garanti for, at der oprettes hold uden unødig forsinkelse hvis
ovenstående betingelser er til stede. Følgende skal præciseres på Campus Bornholms, - AOF Center Bornholms
og Kommunikationscentrets hjemmesider.
Nyt er, at der til OBU taxameteret indføres et tillægstaxameter til virksomhedsrettet OBU.
Aktivitetsindberetning: Fremover er taksterne for administration af aktiviteter hos overenskomstparterne
fastlagt fra STUK. Fremover tilbageholder Campus Bornholm 190 kr. pr. tilskudsøgende deltager på FVU og
400 kr. pr. tilskudsøgende deltager på OBU.
Ludus:
STUK har godkendt brug af Macom studieadministrative system - Lectio til aktivitetsindberetning. Således vil
LUDUS/LUDUS Lighthouse fremover ikke være et studieadministrativt system som driftsoverenskomstparterne
kan benytte til fremsendelse af deres aktivitetsindberetning. Al FVU og OBU indberetning, her henvises til
sekretær Anne Marie Andersen på VUC.

Punkt 8

Næste møde?
Bjarne Bech vil udsende dagsorden til et kommende møde som vil finde sted ultimo april 2017 efter kl. 16
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Punkt 9

Eventuelt
Fremmødte udvalgsmedlemmer gjorde opmærksom på, at det er meget vigtigt for de beslutninger, der skal
tages i udvalget, at alle relevante organisationer som er repræsenteret, møder frem med en repræsentant
eller suppleant. Frem mod kommende møde undersøges mulighederne for at få en DI repræsentant med ved
fremtidige møder. AOF Center Bornholm ønsker fremover at være repræsenteret ved Stefanie (pæd. ansvarlig)
og Steen (adm. leder efter Inge Munch stopper som leder for AOF Center Bornholm). Campus Bornholms
repræsentation vil også blive afklaret.
Tak til Inge Munch som stopper som leder for AOF Center Bornholm.
Mads Kofod deltog ved mødestart men måtte efterfølgende gå fra mødet.
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Nedenstående er forsider til de dokumenter der kan rekvireres eller som er udleveret ved mødet.
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