Til:
Medlemmer af Uddannelsesudvalg for VUC

REFERAT -

Dato: 01-05-2017
Deres ref.: BB
Mail: bb@cabh.dk

Uddannelsesudvalgsmøde for VUC nr. 2/2017
4. maj 2017 kl. 16.00-17.30
Lokale V12, VUC, Krystalgade 9-11

Medlemmer af Uddannelsesudvalget for VUC:
Bo Rosendal
BRK
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
SG
SN
MAK fraværende
MEK (Afbud)
HP fraværende
TM (Afbud)

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
LW

Henrik Juul-Pedersen

HJP

Chefkonsulent VSB

Gæst:
Referat: BB

Punkt 1

Godkendelse af referat fra forrige møde af 22. februar 2017
Godkendt

Punkt 2

Godkendelse af denne dagsorden
Godkendt

Punkt 3

Orientering – VEU
Orientering v/HJP
HJP orienterede om møde i VEU-hovedstaden og omkring udviklingen. Bla. 1318 årselever – 67000 cpr. Nr.
HJP er købt til projekt ”Viden og Vækst” og skal kompetence afklare ansatte i mindst 50 virksomheder. Dette
vil forhåbentlig afklare ansatte til enten AVU-FVU-OBU eller AMU- kurser.
SG opfordrede til samarbejde om at løfte opgaven overfor virksomhederne i forhold til uddannelse.
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Punkt 4

Orientering – Afvikling af tilsyn foråret 2017 og efteråret 2017 blandt
driftsoverenskomstparterne
ST orienterede om besøg hos driftsoverenskomstparter for at lave tilsynsrapport. Har besøgt AOF og
efterfølgende KC. Disse tilsyn viste, at tingene fungerer som de skal, og dialogen omkring undervisning og
indhold var god og konstruktiv.

Punkt 5

Orientering – Campus Bornholms hjemmeside
ST henviste til Campus hjemmeside og orienterede om at referater og dagordener nu ligger tilgængeligt der.

Punkt 6

Orientering – fra afholdte koordinerende møder (ledere)
Orientering om afholdt møde d. 27. februar. Helle Vaabengaard, Regionskommunens læsekonsulent for
folkeskolerne, gav en orientering om læsevejledningen i folkeskolen. Ordblindetest kan udføres fra 4. kl.
Eleverne deles ind i grupper, hvor gruppe 3 og 4 er ordblinde. Samtlige klassetrin i folkeskolen tilbydes
læsevejledning.
Ordblinderisikotest, lige pt. er ingen gået i gang med at bruge testen.
Nedgang på alle områder i forhold til voksne kursister.

Punkt 7

Orientering – fra afholdte netværksmøde (lærere og øvrige adm.)
Relevant og godt møde – kan vi dele mere materiale med hinanden (elektronisk portal/materiale) SN
demonstrerede dramatik

Punkt 8

Orientering – FVU-AVU-OBU ift. FU – (Stefan Herman-udvalgets udspil)
BB – hvad gør vi når vi kender betingelserne for udbyde det på Bornholm. Enighed om at vi må se hvilke
betingelser vi får for at lave lokale løsninger. Samarbejde omkring denne målgruppe er vigtig.

Punkt 9

Udvalgets sammensætning?
Vi bør på næste møde se på sammensætningen i udvalget. Hvilke interesse har BRK – DI – Dansk Erhverv
(landbrug) eller… Hvorledes får vi deltagerne til at være aktive i udvalget

Punkt 10

Næste mødeforslag?
I efteråret – måske når vi kender udkast til den nye Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

Punkt 11

Eventuelt

2

3

