Til:
Medlemmer af Uddannelsesudvalg for VUC

Dato:

06-11-2015

Deres ref.: LV/LR
Mail: lv@cabh.dk

Uddannelsesudvalgs for VUC møde nr. 1/2015
Mandag den 19. oktober 2015 kl. 8.30
Campus Bornholm, Storegade 36, Mødelokalet

Medlemmer af Uddannelsesudvalget for VUC:
Bo Rosendal
BRK
Inge Munch
AOF Bornholm
Maria Kjærgaard
BRK (Afbud)
Merete Koch
3F Bornholm
Henrik Persson
DI repræsentant (Afbud)
Thomas Mogensen
Kommunikationscenteret

BR
IM
MAK
MEK
HP
TM

Tilforordnede af Uddannelsesudvalget for VUC:
Lars Vesløv
Uddannelseschef CABH
Stig V. Thomsen
Uddannelsesleder CABH
Malene Kaas Mikkelsen
OBU underviser (Afbud)

LV
ST
MKM

Referat:
Punkt 1

Godkendelse af denne dagsorden
LV bød velkommen til dette møde, som repræsenterer VUC på Bornholm.
LV gennemgik den udsendte dagsorden, som mødedeltagene har haft mulighed for
at komme med input til, hvilket også vil ske ved fremadrettede møder.

Punkt 2

Præsentation af deltagerne
ST præsenterede sig som ny uddannelsesleder for blandt andet VUC pr. 1/10 2015
og ser frem til samarbejdet i dette udvalg.
IM er udpeget af AOF som driftsoverenskomstpart for FVU undervisning og står
hvert kvartal for indberetning til VUC
MEK udpeget af LO og ser frem til et konstruktivt samarbejde.
TM repræsenterer OBU via kommunikationscenteret, som har haft
ordblindeaftalen igennem flere år.
BR repræsenterer uddannelse, erhverv og erhvervsudvikling overdraget
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LV beskrev sekretariatsfunktionen for dette rådgivende organ.

Punkt 3

Konstituering
Udvalget er et rådgivende organ, som skal rådgive i uddannelsesspørgsmål.

Punkt 4

Gennemgang af BEK (LV)
LV orienterede om repræsentation i udvalget i forhold til bekendtgørelsen.
IM sagde, at det kunne have være ønskeligt, at der også havde været
repræsentation fra DA, så der havde været 2 arbejdsgiverrepræsentanter. HP
repræsenterer DI, og man kunne rette henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening
med ønske om repræsentation fra DA.

Punkt 5

Gennemgang af nuværende overenskomster og aktiviteter for FVU og OBU
Dette er et rådgivende organ, som kan skrive et notat til bestyrelsen.
LV foreslog, at rette henvendelse til lederforeningen for VUC for at sparre vedr.
driftsoverenskomsterne og så vi kan hjælpe hinanden bedst muligt.
LV orienterede om årselevantal og FVU antal.
Årseleverne for2014 (Regnskab) - 2015 og 2016 (Budget)
FVU
2014
2015
2016

4,4
5,0
5,3

OBU
2014
2015
2016

0,0
0,4
1,8

IM orienterede om indberetning af årselever 13,07 årselever i 2014 og 6,38 i første
halvår 2015.
OBU er et meget lille område, og hænger meget sammen med IT området.
TM sagde, at ønsket er et videncenter inden for området.
LV udtrykte glæde over samarbejdet med Kommunikationscentret.
Der er et meget lille elevtal for OBU, og det er et meget komplekst område. Det er
Campus Bornholms og Kommunikationscentrets opfattelse at der ikke er plads til to
driftsoverenskomster på området.
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Campus Bornholm satset en fuldtidsstilling for at få området til at vækste og der
kan spores en positiv udvikling. Der er således ikke en umiddelbar interesse fra
Campus Bornholms side til at imødekomme AOF´s ansøgning om en
driftsoverenskomst på området.
Hvis der skal arbejdes med OBU, så er det vigtigt, at der arbejdes sammen, og at vi
understøtter hinanden til at få øget interessen for OBU og få fat i den viden, der
skal til for at styrke området.
BO spurgte til evaluering
Der skal være en progression
ST foreslog at udarbejde et oplæg til driftsoverenskomster, som er gennemskuelig.
Der afventes en ny udmelding fra ministeriet 1/1 2016. Ministeriet ønsker helt
sikkert en skærpet kurs.
LV foreslog at der laves møder om henholdsvis FVU og OBU i november, hvor
samarbejdet kan drøftes yderligere.

Punkt 6

Uddannelsesudvalget skal forholde sig til ansøgning ”OBU undervisning 2015”,
fremsendte i december 2014 til Campus Bornholms bestyrelse. (ansøgning
vedhæftet)
Punktet blev drøftet under punkt 5.

Punkt 7

FVU plan (ST)
FVU plan var et ønske fra ny uddannelsesleder for at sikre en pædagogisk udvikling
af FVU. Det er vigtigt, at der ses på koordineringen af området, så vi ikke udbyder
undervisning, der overlapper hinanden.
Der skal ske indberetning til ministeriet i forhold til forventet antal aktiviteter Der blev udtrykt ønske om at udvikle et fælles kvalitetsstyringskoncept.

Punkt 8

Eventuelt
Der var ønske om, at uddannelsesudvalget for VUC mødes mindst 2 gange årligt
eller efter behov
Der var en drøftelse af netværksmøder, hvor der var tilsvarende forslag til
mødetidspunkter. VUC lærerne indkalder til næste netværksmøde, som foreslås
planlagt til ca. 14 dage efter koordineringsmøde.
IM, LV og ST mødes vedrørende FVU inden 18/11.
TM, LV og ST mødes vedrørende OBU inden 18/11.
Nyt møde i uddannelsesudvalget for VUC i december, hvor Lars Lindahl fra
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ministeriet bliver indbudt til at deltage med et oplæg. ST vil fremsende mødeforslag
til Lars Lindahl.
Forslag til dagsorden til næste møde i uddannelsesudvalget for VUC:
1. Tilbagemelding fra ministeriet om nye driftsoverenskomster gældende fra 1/1
2016.
2. Gennemgang af de 2 driftsoverenskomster
2 a: FVU
2 b: OBU
3. Indstilling fra udv. For VUC området på Bornholm
4. Tilgængelige test/målinger

Oversigt og ÅE for AOF jf. aftale

* for perioden 1. jan - 30. juni
15
AOF antal Årskursister

2014

*2015

UVM

3,92

2,00

UVM virk

4,92

2,02

Jobc

4,23

2,37

13,07

6,38

Uvtax pr. ÅE

69.962

70.161

Tillæg til uvtax pr. ÅE, virksomhedshold

29.264

29.558

ÅE i alt

OBS

Udbetaling til AOF:
100% uv-tilskud
65% fællestilskud
100% bygningstilskud
100% adm.tilskud
-350 kr. i adm.bidrag
(satsreg. Hvert år, er pr. 1. jan 15 kr. 390,-)
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