
 

 
 
 
 
 

 

Rapport over tilsynsbesøg hos driftsoverenskomstparter 2019 
 
 
HF&VUC NORD har foretaget tilsynsbeøg hos OBU-driftsoverenskomstparter i 
efteråret 2019. Tilsyn hos FVU-overenskomstparter er planlagt til 1 kvartal 2020 
 
HF&VUC NORD har OBU-driftsoverenskomst med følgende institutioner:  
 

• AOF Nord, Aalborg 
• SOSU Nord, Aalborg 
• Fokus Folkeoplysning, Aalborg 
• LOF Himmerland. Hadsund 
• Center for døvblindhed og høretab, Aalborg 
• Tech College, Aalborg 
• Lilleskolen for voksne, Aalborg 
• AOF Vendsyssel, Brønderslev 
• EUC Nord, Hjørring 

 
Meddelelse om tilsynsbesøget og indholdet af dette, blev fremsendt til 
instiotutionerne før besøget. 
 
De tematikker der blev taget op med driftsoverenskomstparterne var:  
 

· Undervisningens tilrettelæggelse i forhold til undervisning i brug af 
kompenserende hjælpemidler 

· Lærerkvalifikationer 
· Visitering og genvisitering til OBU 
· Uddannelses- og erhvervsvejledning af deltagerne jf. lovens §4a, stk.3 

 
Besøgene:  
 
Møderne blev afviklet med deltagelse af Jørgen Vest, Uddannelseschef HF&VUC 
NORD, og Anne Louise Ebbensgaard, ordblindekonsulent HF&VUC NORD, samt 
repræsentanter fra den respektive institution.  
 
Alle besøg blev gennemført i en meget positiv ånd og med en god og konstruktiv 
dialog.  
 

Skolevangen 27 
9800 Hjørring 
Tlf. 99 300 400 
vendsyssel@hfvucnord.dk 
www.hfvucnord.dk 

 



 

Vi kan konstatere at alle driftsoverenskomstpartnere forholder sig retmæssigt til de 
lovkrav og -rammer der er gældende for området.  
 
Fælles for driftsoverenskomstparterne er, at de alle ønsker at give deres brugere et 
tilbud med en høj kvalitet, leveret af undervisere med høje faglige kvalifikationer.  
 
Vi kan konstarere at alle driftsoverenskomstpartnere lægger et stort  arbejde i at 
holde sig opdateret på gældende lov og i at følge med i de forskellige anvisninger 
og vejledninger der sendes i løbet af året.  
 
På besøgene var der et gennemgående tema med alle driftsoverenskomstpartnerne 
omhandlende det faglige miljø og en løbende faglig sparring. På mange mindre 
institutioner, kan det være udfordrende at sikre denne ramme, hvis lærerkollegegiet 
kun består af 1 – 2 personer.  Fra alle drifstoverenskomstparterer belv der taget 
godyt imod HF&VUC NORDs initiativ om at opstarte Faglig Netværk for OBU 
undervisere. Planen er at der indkaldes min. 2 gange årligt til faglig wiorkshop med 
relevante temaer fra OBU-undervisningen.  Der var positive tilkendegivelser fra alle.  
 
Næste tilsyn vil blive afholdt i 1 kvartal 2021.  
 
  
 
 
Jørgen Hvejsel Vest  
Uddannelseschef 
HF&VUC NORD 
 


