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Henrik Juul-Pedersen

HJP

Chefkonsulent VSB

Gæst:
Referat: Lis Rasmussen
Punkt 1

Godkendelse af referat fra forrige møde af 10. december 2015
LV bød velkommen til mødet. ST er fremadrettet ordstyrer på disse møder. LV
deltager som observatør.
Referat fra forrige møde blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Godkendelse af denne dagsorden
Dagsorden godkendt.

Punkt 3

AOF Center Bornholms ønske om forlængelse af nuværende FVU
driftsoverenskomst med virkning fra 1/7 2016.
Bilag: Allonge Bilag 1 vedhæftet

Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne, 5695 9700 www.cabh.dk

Beslutningspunkt

ST fremlagde og orienterede om den dialog den har været omkring
driftsoverenskomst.
IM oplyste, at oplægget omkring standardoverenskomst er udsat og derfor
oplægget kun udarbejdet til en forlængelse med et halvt år frem til 1. januar 2017.
ST oplyste at der forventes en ny bekendtgørelse gældende fra årsskiftet, som der
skal arbejdes efter.
Uddannelsesudvalget for VUC godkendte oplægget ”Allonge til
driftsoverenskomstaftale mellem AOF Center Bornholm og Campus Bornholm VUC”, som der orienteres om ved et kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 4

Pædagogisk tilsyn af driftsoverenskomst udbyderne KC og AOF
Center Bornholm
ST omtalte et skærpet tilsyn OBU og hvor det forventes at FVU skal indgå under
samme skærpede tilsyn.
ST henviste til ministeriets krav om tilsyn, hvilket vi skal sikre bliver overholdt. ST
indkalder IM og TM til et møde, hvor tilsynskrav gennemgås.
IM udtrykte ønske om et fælles opstartsmøde til august umiddelbart efter
skolestart.

Punkt 5

Næste møde
Der blev udtrykt ønske om næste møde bliver primo november. TM kan ikke 18/11
TM udtrykte håb om at der er klarhed over de nye driftsoverenskomster til næste
møde og så evt. invitere Lars Lindahl med til næste møde, hvis der kan orienteres
om de nye driftsoverenskomster.

Punkt 6

Eventuelt
IM nævnte at dette udvalg også kan have interesse for LKV projekt.
St gav en orientering og sagde at LKV projekt forventes startet op her til efteråret.
HJP er indbudt til mødet for at orientere om Virksomheds Service (VSB) mulighed
for virksomhederne og orienterede om de resultatmål og indikator de skal følge i
forhold til lovgivningen og som de bliver målt på. VSB har brochure med ude ved
hvert virksomhedsbesøg og giver en generel orientering. Hvis der ønskes større
fokus på FVU vil det blive taget til efterretning.
Der blev udtrykt ønske om realkompetencevurdering i forhold til
kompetenceafklaring indenfor blandt andet IT, engelsk, dansk og matematik
IM omtalte LKV’s hjemmeside, hvor der lægger små film, som er meget
inspirerende.
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BR opfordrede til at FVU bliver brugt til et forløb med Jensen’s medarbejdere til
Maskinmesteruddannelsen.
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