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1. Indledning
Ifølge bekendtgørelserne for Forberedende Voksenundervisning og
Ordblindeundervisning har Regionsrådet en koordinerende rolle – særligt
vedrørende kapaciteten på områderne og den geografiske placering af
udbuddene. Der står ligeledes i bekendtgørelserne, at Regionsrådet årligt skal
høres om institutionernes FVU- og ordblindeundervisningsplaner samt forud
for indgåelse af eller afslag på driftsoverenskomster.

Ifølge bekendtgørelserne på FVU og OBU-området, skal
undervisningsplanerne indeholde:
• Prognose for behovet for FVU- og ordblindeundervisning
• Mål for indsatsen på de to områder
• Minimum for omfanget af udbuddet ved det pågældende
voksenuddannelsescenter og dets driftsoverenskomstparter.

I Nordjylland har regionens to Voksenuddannelsescentre (VUC’er) - HF&VUC
NORD og Thy-Mors HF & VUC - ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt og
varieret udbud af henholdsvis forberedende voksenundervisning (FVU) og
ordblindeundervisning (OBU).
VUC’erne udbyder selv FVU og OBU på flere adresser i regionen og
har derudover indgået aftale om driftsoverenskomst med en række
institutioner, som ligeledes udbyder FVU eller OBU eller begge dele. Disse
driftsoverenskomstparter kan være erhvervsskoler, oplysningsforbund mv.
HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC er således driftsherrer på
både FVU- og OBU-området. Det vil sige, at det er deres ansvar, at
driftsoverenskomstparterne leverer FVU- og ordblindeundervisning af høj
kvalitet og med et tilstrækkeligt volumen. Det er VUC’erne, der har tilsynspligt
med de øvrige udbydere.
Ved hvert årsskifte udarbejder de to VUC’er en uddannelsesplan for FVU og
OBU. Uddannelsesplanerne følger kalenderåret og bygger på resultater og
prognoser for de to områder. Således giver ”Uddannelsesplanerne 2020” en
status på områdernes aktivitet i 2019 og skitserer de fremadrettede planer for
2020.
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2. Formålet med FVU og OBU
Formålet med FVU - forberedende
voksenundervisning - er at give voksne
mulighed for at forbedre og supplere deres
grundlæggende færdigheder i læsning, stavning
og skriftlig fremstilling samt talforståelse,
regning og basale matematiske begreber med
henblik på videre uddannelse samt på at styrke
deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle
sider af samfundslivet.
Alle, der er fyldt 18 år, og som har
forudsætninger for at følge undervisningen
med udbytte, har adgang til forberedende
voksenundervisning.
Unge under 25 år, som ikke er i arbejde eller
uddannelse, er dog fra sommer 2019 henvist
til FGU (forberedende grunduddannelse), hvis
de er i målgruppen for FVU og OBU.
Hensigten med FVU undervisningen er:
• at give den enkelte voksne basale
færdigheder, der gør vedkommende i stand
til at tage en faglært eller videregående
voksenuddannelse og dermed få et
kompetenceløft
• at give den enkelte voksne en positiv
oplevelse af at være på skolebænken igen
og dermed give lyst til livslang læring
• at give den enkelte voksne muligheder for
at vedblive med at honorere de stigende
krav fra arbejdspladsen til at kunne læse,
skrive og regne
• at bidrage til en højere livskvalitet, så den
voksne bliver i stand til at deltage aktivt i
kultur-, familie- og samfundslivet. Således
at den voksne kan hjælpe børnene med
lektier samt læse aviser og bøger
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Ordblindeundervisning for voksne
(OBU) er et tilbud til alle, der efter den
undervisningspligtens ophør har basale
vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget,
og som ønsker at forbedre deres muligheder
for at klare sig i sammenhænge, der kræver
skriftlighed.
Ordblindeundervisning for voksne er en
planlagt, målrettet og fremadskridende
undervisning. Formålet er at afhjælpe eller
begrænse de vanskeligheder, der kan følge med
at være ordblind, og at forbedre deltagerens
muligheder for at klare sig i sammenhænge,
der kræver skriftlighed.
Undervisningen foregår på små hold med
maks. 6 deltagere. Gennem undervisningen
udvikler deltagerne deres funktionelle læse-,
skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at
bruge kompenserende hjælpemidler, herunder
it-hjælpemidler.
Formålet med OBU er, at kursisten får
mulighed for at:
• klare uddannelse/job
• få større mulighed for at få et job
• klare sig bedre i samfundet generelt.
Målgruppen for ordblindeundervisning er
bred og nuance¬ret, men fælles for deltagerne
er, at de er fundet berettiget til OBU gennem
et indledende interview samt i ministeriets
adgangsgivende elektroniske test. Det gør
sig ydermere gældende, at perso¬nerne
i målgruppen for testen er udover den
skolepligtige alder.

Der er en generel øget politisk opmærksomhed på, at unge under 30 år gennemfører en uddannelse, og
at de gør det hurtigt. Inden for beskæftigelsen ses på samme måde øgede krav til effektivitet og skærpede
krav til faglige kompetencer. Som ordblind (dyslektiker) er det vanskeligere at honorere de mange nye
faglige krav og forventninger, som uddannelses- eller arbejdslivet stiller, da en ordblind har særlige
skriftsproglige vanskeligheder. Ordblindheden kan nemt betyde, at man ikke kan agere på lige fod med
andre, hvis man ikke får støtte til det. Derfor skal undervisningen medvirke til at forbedre deltagernes
muligheder for at fungere ligeværdigt i beskæftigelse, uddannelse, samfundsliv og privatliv.

3. Nyt på FVU og OBU området
Ny lovgivning og virkning af styringsregler
Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om FVU og OBU i kraft. Loven fastlagde et taxameter for
fællesscreeninger med FVU på bl.a. større virksomheder. Fællesscreeninger har hidtil kun kunnet
finansieres af taxameter, hvis personerne, der skulle testes, blev vurderet til at være i målgruppen for FVU.
Det er en ændring, der gør FVU-screeningen mere fleksibel, og fællesscreeninger af medarbejderne kan give
virksomhederne et overblik over det konkrete behov for at styrke de basale færdigheder blandt de ansatte.

To nye fag – FVU digital og FVU engelsk
I FVU-loven, der trådte i kraft 1. januar 2019, blev det muligt at tilbyde to nye fag: FVU-digital og FVUengelsk. FVU digital har tre niveauer, og FVU engelsk har fire niveauer. Fagene er en del af udmøntningen
af Trepartsaftalen. Fagene adskiller sig fra FVU-læsning og FVU-matematik ved, at de udelukkende kan
tilbydes beskæftigede, og begge fag er derfor virksomhedsrettede.
Begge de to nye fag bygger på praksisnær undervisning. Det betyder, at der i tilrettelæggelsen af det
enkelte kursusforløb tages udgangspunkt i deltagernes arbejdsopgaver. Således får den enkelte styrket sine
færdigheder inden for IT og engelsk i relation til sin jobfunktion.

Gruppen mellem 18-25 årige
Den 1. august 2019 trådte ændringen af målgruppen for VUC’ernes tilbud i kraft, sådan at alderen for
målgruppen for FVU og OBU i VUC-regi ændrede sig. Målgruppen starter nu som hovedregel ved de
25-årige, mens målgruppen tidligere startede ved de 18-årige. Gruppen mellem 18 og 25 år, som er i
målgruppen for FGU, har derfor fra 1. august 2019 fået et tilbud om FVU og OBU i FGU-regi. Denne
målgruppe er derfor ikke længere synlig i FVU og OBU aktivitetstallene.
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Virkning af styringsreglerne fra 2017
De eksisterende styringsregler for FVU og OBU har virket siden bekendtgørelsen gældende fra 1 juli 2017.
Styringsreglerne efter denne bekendtgørelse ændrede på regelgrundlaget for at ansøge om og opnå
driftsoverenskomst.
En institutionen, som søger om driftsoverenskomst, skal således sandsynliggøre en aktivitet på
henholdsvis minimum 5 årskursister på FVU og minimum 2 årskursister på OBU inden for 2 år. Nye
driftsoverenskomstparter skal opnå minimumsaktiviteten inden to år fra ikrafttrædelsesdato. Det betyder,
at aktiviteten i 2019 vil være retningsvisende for, om en driftsoverenskomsttager opfylder betingelserne i
loven til at fortsat at udbyde FVU og/eller OBU.
VUC kan dispensere for minimumsaktiviteten, hvis VUC vurderer, at der er behov for at sikre forsyningen
inden for et geografisk område, eller for en særlig målgruppe.
Flere driftsoverenskomstparter opfylder i 2019 ikke minimumskravet, særligt OBU
driftsoverenskomstparter. Dette betyder, at VUC efter gældende regler for styring skal indlede processen
med at opsige overenskomsten.
Det betyder at uddannelsesplanen for 2020 må og vil indeholde en beskrivelse af opgaven varetaget af
færre parter, naturligvis under hensyntagen til at kravene om forsyningssikkerheden geografisk og til en
given særlig målgruppe forbliver intakt.

Samarbejdet mellem VUC og driftsoverenskomstparterne
På FVU-området er der kommet 2 nye driftsoverenskomster til i løbet af 2019.
Samarbejdet mellem VUC og driftsoverenskomstparterne er fastlagt i Undervisningsministeriets udmeldte
styringsregler for området. Samarbejdet med driftsoverenskomstparterne sker i god dialog og gensidig
respekt.
Der afholdes 2 ledernetværksmøder om året. Ledernetværket er et vigtigt forum i forhold til dialogen
med driftsoverenskomstparterne omkring tilrettelæggelse af FVU og OBU undervisningen. HF&VUC
NORDs tilsyn med driftsoverenskomstparterne tager udgangspunkt i ministeriets tilsynsplan. Der
aflægges et tilsynsbesøg om året og laves løbende administrativt tilsyn i forhold til indberetning til
undervisningsministeriet.

Samarbejdet mellem de to voksenuddannelsescentre
De to VUC’er har i sidste del af 2019 besluttet at etablere et fælles uddannelsesudvalg med det formål at
styrke videndelingen og samarbejdet omkring FVU og OBU. Samarbejdet med afsæt i uddannelsesudvalget
forventes at styrke samarbejde regionalt og med de regionale aktører.
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4. Prognose for behovet for FVU og OBU
Overordnet behov i regionen
Behovet for FVU og OBU må vurderes til at være eksisterende,
og der ses ingen tendens til faldende behov. OECD’s PIAACundersøgelse fra 2013 er den nyeste undersøgelse, der har afdækket
kompetencerne hos danskerne.
Danskernes kompetencer estimeres her til, at 569.753 er svage
læsere nationalt. PIAAC estimerer derudover, at der i Region
Nordjylland findes 13 % af estimatet på 569.753 læsesvage
nationalt, svarende til et regionalt estimat på 74.067 svage læsere.
Der findes ikke tal for, hvordan andelen af svage læsere fordeler sig
på alder, ligesom der ikke findes tal for, hvor mange der har svage
matematikfærdigheder.
Tidligere er FVU og OBU blevet brugt som et tilbud til dem, der
blev arbejdsledige under krisen. Opsvinget har dermed også haft
indflydelse på brugen af FVU og OBU. Den stigende beskæftigelse
betyder, at FVU og OBU i højere og højere grad bliver et tilbud til de
beskæftigede. Det betyder, at VUC og driftsoverenskomstparterne
har stort fokus på virksomhedstilrettelagt undervisning og udbud af
undervisning efter arbejdstid.

Behov ift. tosprogede
FVU-start, der blev indført som tilbud i 2017, retter sig mod
nydanskere, og opfylder et behov for målrettet læseundervisning på
et niveau under de fire FVU-trin. Der vil i 2020 fortsat være et behov
ift. undervisning af den tosprogede gruppe, både for grupperne med
ikke europæisk baggrund og med europæisk baggrund.
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5. Evaluering af udbud og aktivitet 2019
Figuren nedenfor viser, hvor der har været udbud af FVU og OBU i 2019 med angivelse af hvilke
institutioner, der har driftsoverenskomst på områderne. Kortet synliggør desuden, at de to VUC’er løser
opgaven sammen med driftsoverenskomstparterne.

Udbud af FVU og OBU i 2019

Skagen
VUC

Farvekoder
Udbud af både FVU og OBU
Udbud af FVU
Udbud af OBU

Hjørring
VUC
AOF Brønderslev
EUC Nord
CKU Vendsyssel
SOSU Nord
A2B

De mørke arealer angiver postnumre

Frederikshavn
VUC
AOF Nord
EUC Nord

Brønderslev
VUC
AOF Brønderslev
Aabybro
VUC
Nørresundby
VUK
Aalborg Daghøjskole

Brovst
VUC
Thisted
Thy-Mors HF & VUC
Sprogcenter Thisted
EUC Nordvest
AOF

Støvring
LOF Himmerland
VUC
A2B

Aars
VUC
Farsø
UC Plus
Hurup Thy
Thy-Mors HF & VUC

Nykøbing Mors
Thy-Mors HF & VUC
EUC Nordvest
A2B

Hobro
VUC
A2B

Aalborg
VUC
AOF Nord
FOKUS
Aalborg Handelsskole
TECHCOLLEGE
CDH
Træningsskolen Nørholmsvej
SOSU Nord
Sprogcenter Aalborg
Lilleskolen for voksne

Hadsund
VUC

FVU-aktiviteten - Evaluering af indsatsen i 2019
Samlet set er der sket en tilbagegang i FVU-aktiviteten i Nordjylland. Dette dækker dog over lokale forskelle
og forskelle mellem den ordinære FVU-aktivitet og den virksomhedsrettede.

HF&VUC NORDs dækningsområde
Tabellen og figuren på næste side viser aktiviteten for VUC og driftsoverenskomstpartnerne i HF&VUC
NORDs dækningsområde. Aktiviteten er opgjort i årselever 1.
Tabellen og figuren viser parternes aktivitet over de sidste fem år og viser en tilbagegang for de fleste
aktørers vedkommende.

1

1 årselev svarer til 812,5 timer

Side 7

HF & VUC NORDs dækningsområde

2015

2016

2017

2018

2019

AMU Nordjylland

2,16

1,65

1,47

0,59

AOF Nord i Aalborg

37,06

53,93

58,28

69,78

64,48

AOF Aalborg Daghøjskole

10,29

8,41

24,13

32,03

32,59

CDH

2,22

0,38

EUC Nord

46,68

18,8

16,69

LOF Himmerland

8,23

4,45

4,53

SOSU Nord

8,57

4,67

Sprogcenter Aalborg

18,13

24,53

0,17
24,03

21,19

6,8

8,76

8,25

32,29

35,59

28,04

CKU Himmerland

0,81

CKU Vendsyssel

1,23

1,21

VUK Aalborg

2,95

1,83

Daghøjskolen Fokus

36,88

42,45

48,93

42,72

38,37

TECHCOLLEGE

10,17

17,26

15,45

16,87

11,09

1,38

24,88

27,49

7,29

3,93

2,44

UCplus A/S Farsø
Aalborg Handelskole

2,94

1,57

A2B Sprog Støvring

0,66

A2B Sprog Hobro

8,71

A2B A/S Hjørring

8,53

Træningshøjskolen

0,46

AOF Center Vendsyssel

34,38

HF & VUC NORD

218

36,32

45,49

68,67

62,7

146,2

153,7

125

147

361

416

457

466

Vurderingen er, at tilbagegangen dels skyldes, at størstedelen af de 18–25 årige i målgrupåpen fra
1. august følger FGU-undervisning og skal have tilbud om FVU hos en FGU-institution. Dels skyldes
nedgangen, at målgruppen af nydanskerne er faldende. Til gengæld dækker tallene over en lille fremgang i
den målgruppe, som er i beskæftigelse, og der er begyndende aktivitet på de to ny fag: FVU engelsk og FVU
digital. VUC dækker ca. 1/3 af aktiviteten, mens driftsoverenskomstparterne dækker 2/3.
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Ser man på antallet af deltagere til FVU-undervisning i figuren
nedenfor, er dette fra 2018 til 2019 faldet fra 16.629 personer til 9.933
personer. Tallene dækker over et fald i den aktivitet, hvor FVU indgår
som del af anden uddannelse, f.eks. EUD – erhvervsuddannelse, EUX,
almen voksenuddannelse, mens aktiviteten på virksomheder med den
beskæftigende målgruppe er stigende.
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Det må forventes at den ovenfor skitserede udvikling fortsætter ind i 2020, da tallet for 2019 kun dækker
over nedgang fra 1. august 2019. Ifølge undervisningsministeriet er forventningen af omkring 25% af
aktiviteten på FVU i stedet vil følge et tilbud fra FGU.

Thy-Mors hf og VUC’s dækningsområde
Som tabellen og figuren nedenfor viser, har Thy-Mors hf og VUC og deres driftsoverenskomstparter samlet
set oplevet en lille stigning i aktiviteten i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde. Dykker man lidt ned i
tallene, gør det samme billede sig dog gældende som på HF&VUC NORD. Tallene rummer en nedgang på
det ordinære FVU og en fremgang på det virksomhedsrettede område.
Thy Mors HF & VUCs dækningsområde

2018

2019

VUC

38,3

42,33

Sprogcenter Thisted

14,95

12,37

A2B

2,87

Hele Nordjylland
Ser man fordelingen mellem den ordinære FVU og den virksomhedsrettede, viser figuren og tabellen
nedenfor tydeligt den beskrevne stigning i den virksomhedsrettede aktivitet på FVU, mens den ordinære
aktivitet er vigende. En tendens der forventet vil fortsætte ind i 2020.

Nedgangen i aktivitet og deltagerantal i VUC-regi var
ventet i lyset af indførelse af FGU.
Der har været et øget fokus på den beskæftigede
gruppe, ligesom sprogskolernes aktiviteter i
samarbejde med kommunerne resulterer i flere
forløb som består i at lære og udbygge (fag)sprog
gennem praktik og beskæftigelse.
VUC har som led i videreudvikling af området
deltaget i 2 LKV projekter (Læsning og
Kommunikation i Virksomheder) som har sit fokus
ift. samarbejde med de faglige organisationer ift.
at nå målgruppen og gøre tilbuddene attraktive og
vedkommende ift. den pågældendes arbejdsopgave
og praksis.
VUC’erne har i arbejdet på at tilpasse
undervisningen yderligere til målgruppen udarbejdet
undervisningsmaterialer og undervisningsformer, der
gør at det digitalt er og i stigende grad bliver muligt
at følge undervisning via PC, enten som selvstændigt
tilbud eller som supplement til den normale
undervisning i FVU.
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Virksomhedsrettet FVU

2018

2019

AOF Nord i Aalborg

5,39

8,95

AOF Aalborg Daghøjskole

13,09

12,42

EUC Nord

0,23

0,40

Sprogcenter Aalborg
TECHCOLLEGE
UCplus A/S, Dansk - Farsø

1,55

AOF Center Vendsyssel

4,34

6,70

HF & VUC NORD

25,10

44,04

Thy-Mors HF & VUC

2,12

4,46

50,27

78,51

Nedgangen i aktivitet og deltagerantal i VUC-regi var ventet i
lyset af indførelse af FGU.
Der har været et øget fokus på den beskæftigede gruppe,
ligesom sprogskolernes aktiviteter i samarbejde med
kommunerne resulterer i flere forløb som består i at lære og
udbygge (fag)sprog gennem praktik og beskæftigelse.
VUC har som led i videreudvikling af området deltaget i 2 LKV
projekter (Læsning og Kommunikation i Virksomheder) som
har sit fokus ift. samarbejde med de faglige organisationer
ift. at nå målgruppen og gøre tilbuddene attraktive og
vedkommende ift. den pågældendes arbejdsopgave og praksis.
VUC’erne har i arbejdet på at tilpasse undervisningen
yderligere til målgruppen udarbejdet undervisningsmaterialer
og undervisningsformer, der gør at det digitalt er og i stigende
grad bliver muligt at følge undervisning via PC, enten som
selvstændigt tilbud eller som supplement til den normale
undervisning i FVU.
Der er på samme måde udviklet undervisningsmateriale til
de nye fag FVU engelsk og FVU digital, og de første hold er
afviklet. Det er endnu ikke en synlig aktivitet på områderne,
men det er forventningen, at aktiviteten i antal og aktivitet
bliver langt større i årene der kommer. På den måde kommer
FVU engelsk og FVU digital til at løfte uddannelsesniveauet for
den beskæftigede gruppe.
I 2019 har der været prioriteret en styrkelse af uddannelse
og efteruddannelse. Et initiativ der fortsætter ind i 2020.
Blandt andet har VUC i samarbejde med UCN arrangeret et
uddannelsesforløb, som giver flere undervisere kompetencer til
undervisning i FVU.
Der har i netværket mellem VUC og driftsoverenskomstparter
været præsentation af uddannelserne fra UCNs side,
ligesom der har været præsenteret og videndelt nyt
undervisningsmateriale og undervisningsmetoder.
Derudover indgår FVU (og OBU) i den fælles nordjyske
ambition om ”Det kompetente Nordjylland – nu og i
fremtiden”, som en del af VEU i at sikre fremtidig arbejdskraft
gennem den almene opkvalificering.
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OBU-aktiviteten - Evaluering af indsatsen i 2019

Figuren ovenfor viser et fald i den samlede aktivitet i Nordjylland på OBU-området fra 56,33 årskursister i
2018 til 50,63 årskursister i 2019. Opgjort i personer er det en tilbagegang fra 1816 OBU-kursister i 2018
til 1691 personer som modtog OBU i 2019.
Faldet følger flere års tilbagegang og var forventet. Dog må faldet fra 2018 til 2019 primært tilskrives
indførelsen af FGU. Undervisningsministeriet har skønnet at 25% af målgruppen for OBU i 2019 i stedet
ville skulle have et tilbud fra en FGU-institution.
På samme måde som ved FVU, ser man dog en stigning i OBU-undervisningen på virksomheder fra
9,33 årskursister til 12,50 årskursister. Denne stigning var et af målene i sidste år uddannelsesplan. Den
virksomhedsrettede aktivitet udgør nu 25% af aktiviteten på OBU. Aktiviteten forventes at stige yderligere
med 20-30% i 2020 – blandt andet fordi man forventer mere undervisning i FVU digital og FVU engelsk.
Ser man på antallet af personer, som har modtaget OBU i 2019, viser figuren nedenfor, at 1509 personer
svarende til 90 % af OBU-kursisterne, får undervisningen på VUC eller AOF eller i regi af disse institutioner.
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Et af målene i sidste års uddannelsesplan
var at styrke mulighederne for at nå flere i
den beskæftigede gruppe. Gennem en intern
organisering er der i 2019 arbejdet målrettet
på at præsentere OBU-tilbuddet sammen med
FVU-tilbuddet, sådan at mange af de ordblinde
får kendskab til eget behov og de muligheder der
er for undervisning i en og samme dialog. Det
er erfaringen at fagpersonerne omkring OBU
på den måde kommer ind over den barriere, der
ofte opleves, når man forsøger at nå målgruppen
på skrift og etablere kontakt ift. at komme til
en ordblindetest. Det er en erfaring, som skal
udvikles på i det kommende år.
Et andet tiltag på OBU-området er en øget
digitalisering af undervisningsmidler og
materialer. Meget ordblindeundervisning foregår
i dag med hjælpemidler som egen smartphone og
IPad ol.
Der er gjort en indsats i forhold til at udvikle
og videndele den viden der findes ift. konkrete
apps og anvendelsen af dem, så funktionerne
kan bruges efter undervisningen, og kommer til
at indgå som en naturlig del af den hverdag eller
arbejdssituation som den ordblinde befinder sig i.
Målgrupperne til OBU er både ledige og i
beskæftigelse, ofte kortuddannede eller ikke
faglært.
Da en barriere som nævnt er at målgrupperne
ofte er vanskelige at komme i kontakt med på
skrift, og derfor er den personlige dialog med
jobcenterpersoner, UU og institutionernes egne
vejledere et vigtig led i at fremme området.
VUC har på landsplan i 2019 igangsat et initiativ
hertil.
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6. Minimum for omfanget af udbuddet
Udbud af OBU:
Der står følgende om omfanget af udbuddet i bekendtgørelsen for OBU-området:
”VUC skal sikre et tilstrækkeligt udbud sådan at alle, der efter undervisningspligtens ophør har forudsætninger til at følge
OBU med udbytte, har adgang til undervisningen.
Adgangen til undervisningen skal være inden for en geografisk afstand inden for 75 minutters befordringstid med offentlig
transport fra egen bopæl, med mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km. på offentlig vej. Det er samtidig et
krav, at OBU udbydes på flere institutionstyper inden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde.
VUC koordinerer udbuddet af OBU i sit geografiske område under hensyntagen til regionsrådets koordinerende funktion.”
Som det fremgår af figuren, er VUC’ernes eget udbud af OBU for nuværende af et sådant omfang, at
borgeren kan nå et tilbud om OBU inden for 75 minutters transporttid. Derudover udbydes OBU på flere
institutionstyper. Efter styringsreglerne for OBU skal VUC derfor vurdere, om forsyningssikkerheden for
OBU efter de ovenstående regler er gældende med færre udbydere. Det vil være tilfældet, da udbuddet
er dækket af VUC og forsyningssikkerheden intakt, samtidig med at OBU stadig vil tilbydes på flere
institutionstyper.

Udbud af FVU og OBU i 2019

Skagen
VUC

Farvekoder
Udbud af både FVU og OBU
Udbud af FVU
Udbud af OBU

Hjørring
VUC
AOF Brønderslev
EUC Nord
CKU Vendsyssel
SOSU Nord
A2B

De mørke arealer angiver postnumre

Frederikshavn
VUC
AOF Nord
EUC Nord

Brønderslev
VUC
AOF Brønderslev
Aabybro
VUC
Nørresundby
VUK
Aalborg Daghøjskole

Brovst
VUC
Thisted
Thy-Mors HF & VUC
Sprogcenter Thisted
EUC Nordvest
AOF

Støvring
LOF Himmerland
VUC
A2B

Aars
VUC
Farsø
UC Plus
Hurup Thy
Thy-Mors HF & VUC
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Nykøbing Mors
Thy-Mors HF & VUC
EUC Nordvest
A2B

Hobro
VUC
A2B

Hadsund
VUC

Aalborg
VUC
AOF Nord
FOKUS
Aalborg Handelsskole
TECHCOLLEGE
CDH
Træningsskolen Nørholmsvej
SOSU Nord
Sprogcenter Aalborg
Lilleskolen for voksne

Udbud af FVU
FVU-bekendtgørelsen placerer det
overordnede ansvar for FVU-udbuddet hos
voksenuddannelsescentrene (VUC). Det betyder,
at et VUC både har ret og pligt til at sikre udbud af
FVU. FVU skal udbydes på flere typer institutioner
inden for VUC’ets geografiske dækningsområde
for at dække undervisningsbehovet og sikre,
at der ligger et FVU-tilbud inden for en rimelig
geografisk afstand, dels at sikre variation i
tilbuddet. Med rimelig geografisk afstand menes
75 minutters transporttid med nærmeste offentlige
transport fra deltagerens bopæl. VUC’et kan
indgå driftsoverenskomst med forskellige typer af
uddannelsesinstitutioner, som herefter kan udbyde
FVU. FVU skal udbydes mindst fire gange om året,
på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner
inden for det enkelte VUC’s geografiske
dækningsområde. Dette krav er ikke gældende
ved FVU-engelsk og FVU-digital, som udelukkende
udbydes virksomhedsrettet.
Som det fremgår af figuren ovenfor dækker
VUC’ernes eget udbud for nuværende sådan,
at borgeren kan nå et FVU tilbud inden for den
rimelige geografiske afstand. Samtidig udbydes
FVU på flere institutionstyper, og såvel niveauer
og udbud gentages flere gange om året end de
påkrævede fire. Som et eksempel er der i en by som
Skagen et løbende tilbud hele året, sådan borgere
inden for meget kort tid kan starte på det niveau,
som passer efter testen.
I forhold til FVU er forsyningssikkerheden også
fremover godt sikret både i regionens største byer,
og ud mod regionens grænser.
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7. Mål og indsatser i 2020
Mål

Indsatser

Aktører

I samarbejde med region og det
regionale arbejdsmarkedsråd at
formulere konkrete fokusområder
og måltal ift. OBU og FVU, som
støtter op de regionale initiativer og
indsatsområder.

Gennem dialog at formulere behov og planer
gennem aktivt samarbejde med regionen og
den nye konstruktion for VEU-samarbejdet som
ligger i den nye lovning for RAR.

Region, RAR,
VUC, DOP

Tilpasning af OBU udbud med fokus
på forsyningssikkerhed og kvalitet
med færre udbydere

Sikre et tilbud på OBU som kvantitativt har som VUC, DOP,
mål at vende tilbagegangen af aktivitet for de
region
parter som efter uddannelsesplanens beskrivelse
fælles løser opgaver geografisk og særligt ift.
målgruppen i beskæftigelse.

Flere beskæftigede modtager OBU
end i 2019

Gennem en indsats ift. opsøgende aktivitet at
sikre at flere beskæftigelse modtager OBU.

VUC, DOP

Flere beskæftigede modtager FVU
undervisning end i 2019

Gennem en indsats ift. opsøgende aktivitet at
sikre at flere beskæftigelse modtager FVU.

VUC, DOP

Flere forløb og flere deltagere på FVU
engelsk og IT

Udvikle og løbende præcisere måltal for FVU
engelsk og FVU digital.
Udvikling af undervisningsmaterialer ift. digital,
engelsk, FVU start mm.
Udvikle det faglige niveau ift. uddannede
undervisere til digital og engelsk.

VUC, DOP

Tilsynsopgaven – kvalitetssikre
procedurer og rammerne ift.
målgrupperne og antal tilbud til den
enkelte.

Udvikle kvalitetssystem til at kvalitetssikre tilsyn
efter bekendtgørelsens rammer og regler

VUC
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