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Afrapportering over tilsynsbesøg hos driftsoverenskomstparter 2022 

 

HF & VUC NORD har i foråret 2022 foretaget fysiske tilsynsbesøg hos FVU- og OBU-driftsover-

enskomstpartere. Grundet Covid-19 har de fysiske tilsyn været sat på standby de seneste par 

år. HF & VUC NORD har derfor valgt at kombinere FVU og OBU ved dette tilsyn. Erfaringen er 

efterfølgende, at denne kombination har været givende, da det hos driftsoverenskomstparterne 

er den samme ledelse og undervisere, som repræsenterer de to områder. Fremadrettet plan-

lægges derfor at aflægge halvårlige tilsyn, hvor begge uddannelsesområder kombineres, hvis 

institutionen har drift på begge områder.  

 

HF & VUC Nord har FVU-driftsoverenskomst med følgende institutioner:  

• AOF Nord, Aalborg 

• AOF Daghøjskolen, Nørresundby 

• AOF Vendsyssel, Brønderslev  

• CKU, Himmerland 

• CKU, Vendsyssel 

• EUC NORD, Hjørring 

• Fokus Folkeoplysning, Aalborg 

• Lilleskolen for voksne, Aalborg  

• Ressourcecenter Aalborg 

• SOSU Nord, Aalborg  

• Sprogcenter Aalborg 

• Tech College, Aalborg 

• VUK, Nørresundby 

 

HF & VUC Nord har OBU-driftsoverenskomst med følgende institutioner:  

• AOF Nord, Aalborg 

• AOF Vendsyssel, Brønderslev  

• Fokus Folkeoplysning, Aalborg 

• Lilleskolen for voksne, Aalborg  

• SOSU Nord, Aalborg  

• Tech College, Aalborg 
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Meddelelse om tilsynsbesøget og fokuspunkter blev forinden fremsendt til institutionerne. Føl-
gende tematikker var i fokus for tilsynet:  

 

FVU: 

• Hvordan ser I kursisternes progression fra trin til trin?  

• Hvordan er selve undervisningen tilrettelagt? 

• Hvordan tester og trinindplacerer I på FVU-dansk? 

 

OBU:  

• Hvad ser I på, når jeres kursister skal revisiteres til mere OBU-undervisning? 

• Hvad lægger I vægt på i undervisningen? 

• Hvordan vægter I IT i jeres OBU-undervisning? 

• Individuelt timeforbrug 

 

Forud herfor har HF & VUC NORD gennemgået driftsoverenskomstparternes indberetningstal. 
Ved enkelte DOP’er fremgik her problematikker i form af mange genvisiteringer. De berørte 
DOP’ere blev bedt om skriftligt at fremsende faglig dokumentation for baggrunden i genvisite-
ringen. Den efterspurgte dokumentation blev modtaget fra alle.  

Hos to driftsoverenskomstparter erfarede HF & VUC NORD, at der ikke var til-
strækkelig argumentation for retfærdiggørelse af tildeling af adskillige forløb. Hos én enkelt 
institution var omfanget af genvisiteringer så massivt, at der blev varslet et ekstra tilsyn. Ge-
nerelt var der dog ved tilsynene en dog god dialog omkring problematikken af de mange gen-
visiteringer. Vores oplevelse var, at DOP’erne udviste en god forståelse for nødvendigheden i 
at udarbejde nye procedurer for genvisiteringer. Dialog og rådgivning skete med viden fra mi-
nisteriets egenkontrolskemaet, som vi vil sætte endnu mere i spil ved næste tilsyn.  
 

Konklusion på tilsyn 

• På alle tilsyn oplevede vi generelt høje faglige kvalifikationer samt gode pædagogiske 

og didaktiske undervisningstiltag.  

• Vi har mødt imødekommenhed i forhold til dialog om anvisninger. Generelt holder alle 

DOP’ere sig godt orienteret med nyt fra ministeriet. Desuden opleves, at der tages kon-

takt til HF & VUC NORD, hvis der er tvivlsspørgsmål.  

• Behov for opfølgning på taxameterindberetning  

• Vi er blevet opmærksomme på egne procedurer på DOP-området, og vi vil her lave ju-

steringer for at optimere tilsynet.  
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Ønsker fra driftsoverenskomstparter 

• Flere ytrer ønske om faglig sparring på tværs af driftsoverenskomstparter, da flere un-

dervisningssteder har få undervisere.  

• Opfriskning og fif til Ludus Lighthouse 

• Ønske om opråb til ministeriet vedrørende, at de nye prøver ikke matcher antallet af 

tildelte timer. De er for svære. Der påpeges, at særligt overgangen fra trin 1 til trin 2 er 

bred. Desuden opfordres der til andet screeningsmateriale end VLV2, da den ikke mat-

cher den tosprogede målgruppe.  

• DOP problematiserer, at de tosprogede ikke kan gennemføre VLV2, og de derfor må 

udmeldes fra FVU. Der er et hul, da de ikke har andre muligheder uddannelsesmæssigt.  

• Fælles database, hvor man kan se eventuelle screeninger samt tidligere FVU-forløb. Sy-

stemet er for uigennemsigtigt.  

• Behov for sparring ift. fjernundervisning. 

• Problematik: at borgerne skal være over 25 år for FVU. 

• Der er behov for at tilbyde FVU-digital igen. Problematisk, at det kun er for borgere i 

beskæftigelse, da der opleves, at en stor gruppe ledige har manglende IT-færdigheder.  

 

Workshop 

HF & VUC NORD afholder workshop for alle driftsoverenskomstpartere fredag d. 2. september 

2022 kl. 9:00-14:00 i vores Aalborgafdeling. Alle DOP’ere er inviteret hertil. 

Flere DOP’ere har ytret behov for dialog med STUK omkring målgruppe, krav, antallet af ti-

mer, nye prøver m.m. HF & VUC NORD har derfor rettet henvendelse til STUK om deres mulig-

hed for deltagelse i workshoppen. Af ressourcehensyn var dette desværre ikke en mulighed. I 

stedet vil STUK planlægge et webinar i efteråret for alle landets DOP’ere. 

 

Tematikker til næste tilsyn 

Med forbehold for nye krav fra ministeriet, forventer vi, at temaerne for næste tilsyn bliver 
følgende: 

 

FVU: 

• Skema for egenkontrol 

• Overgang fra FVU-start til FVU-dansk 

• Timeforbrug 

• Betalingslov 

• Virksomhedsforlagt undervisning 

• GDPR 
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OBU: 

• Skema for egenkontrol 

• Individuelle undervisningsplaner 

• Timeforbrug 

• Virksomhedsforlagt undervisning 

• GDPR 

 

Næste tilsyn vil blive afholdt i 4. kvartal 2022 

 

 

Rapport er udarbejdet af: 

 

Johnny Langbak 

Uddannelsesleder 

HF & VUC NORD 

 

Trine Tvilling Krøgh 

Læsecenterkoordinator 

HF & VUC NORD 

 


