
 
                                                                          
  
 
 

 
 

        

Rapport over tilsynsbesøg hos driftsoverenskomstparter 2018 
 

VUC&hf Nordjylland har foretaget tilsynsbesøg hos driftsoverenskomstsparter i  2018 

Tilsynet for FVU blev foretaget i foråret og tilsynet for OBU blev foretaget i efteråret. 

  

VUC&hf Nordjylland har FVU driftsoverenskomst med følgende institutioner: 

  

AOF Vendsyssel 

AMU 

AOF Daghøjskole 

AOF Nord 

CDH 

EUC Nord 

FOKUS 

SOSU  

Tech College 

VUK  

Aalborg Handelsskole 

Sprogcenter Aalborg 

LOF Himmerland 

UC plus sprogcenter Farsø 

CKU Himmerland 

Træningshøjskolen 

CKU Vendsyssel 

  

VUC&HF Nordjylland har OBU driftsoverenskomst med følgende institutioner: 

  

AOF Vendsyssel 

AOF Nord 

CDH 



 
                                                                          
  
 
 

 
 

EUC Nord 

FOKUS 

SOSU  

Tech College 

LOF Himmerland 

  

  

Emner og dato for besøg blev sendt til institutionerne før besøget. 

På FVU var emnerne: 

• Geografisk dækning herunder fremtidsplaner. 
• Lærerkvalifikationer, der fremlægges en liste med de lærere der pt er ansat samt deres 

kvalifikationer i forhold til FVU (Start, Læsning, Matematik). 
• Registrering af fravær, procedurebeskrivelse af fraværsregistrering. 
• Beskrivelse i forhold til optagelse og fastholdelse på FVU hold. 

  

  

På OBU var emnerne for tilsynet: 

• Geografisk dækning herunder fremtidsplaner. 
• Lærerkvalifikationer, der fremlægges en liste med de lærere der pt er ansat samt deres 

kvalifikationer i forhold til OBU. 
• Planer for kompetenseudvikling af undervisere 

  

Besøgene 

Alle besøg blev gennemført i en positiv ånd og med en god konstruktiv dialog. Fælles for 

Driftsoverenskomstparterne er, at de ønsker at give deres brugere et tilbud med en højkvalitet, leveret 

af undervisere med høje faglige kvalifikationer.  

Der er bred enighed blandt driftsoverenskomstparterne om at følge de visiterings procedure som STUK 

udsender, ligesom der er enighed om at have en fælles tilgang til visiteringsbestemmelserne på fx FVU 

start. 

  

På OBU-området blev tilbagegangen i aktiviteten drøftet. Der er ikke nogen tydelige tegn på hvorfor 

tilbagegangen fortsætter, men alle Driftsoverenskomstparter er meget opmærksomme på problemet. 

  

Næste tilsyn vil blive afholdt ifølge årshjulet dvs. FVU tilsyn i februar/marts og OBU tilsyn i 

september/oktober 

  

 VUC&hf Nordjylland den 7. november 2018 

 

Anders Sigh 

Konsulent 

  

 


