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Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns FVU- og OBU-plan 2019 

 
Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til 
borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder og udbydelsen af ordblindeundervisning 
(OBU) til voksne, der har behov for at få afhjulpet eller begrænset deres læse- og skrivevanskeligheder. Udval-
get for uddannelse og arbejdskraft har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU- og 
OBU-området. 
 
FVU er et skridt på vejen for, at flere får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en kompe-
tencegivende uddannelse. FVU-undervisningen bidrager således både til at sikre den enkelte borger adgang til 
at styrke sine basale færdigheder og dermed øge sin tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, 
og medvirker til at regionen har velkvalificeret arbejdskraft. Ordblindeundervisning for voksne er en særlig 
tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskelighe-
der. 
 
FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervis-
ning og ordblindeundervisning, til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at 
videreudvikle FVU- og OBU-indsatsen.  
 
Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft har, jf. FVU-bekendtgørelse nr. 1796 af 27/12/2018 og OBU-
bekendtgørelse nr. 1589 af 13/12/2016, vurderet den fremsendte FVU-plan.  
 
Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU og OBU-undervisning  
Voksenuddannelsescentret HF og VUC Fyn og deres driftsoverenskomstparter udbyder FVU, start, FVU-læsning 
og FVU-matematik i Odense, Søndersø, Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg, Ringe, Svendborg, Langeland, Ærø, 
Munkebo, Vestfyn, Nyborg, Rudkøbing og Assens og OBU-undervisning i Odense, Søndersø, Middelfart, Glams-
bjerg, Faaborg, Ringe, Svendborg, Langeland, Ærø, Munkebo, Nyborg, Ørbæk, Kerteminde, Brenderup og 
Assens. Udvalget vurderer på den baggrund, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU- og OBU-
undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde.  
 
Opfølgning på regional målsætning på FVU-området 
OECD-undersøgelsen Programme for the International Assessment of Adult Competencies forkortet PIAAC 
estimerer, at der er 144.147 svage læsere i regionen. Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 
7 % af regionens svage læsere skal deltage i FVU-opkvalificeringen, hvilket svarer til et regionalt måltal på 
10.090 FVU-kursister pr. år. Målsætningen relaterer sig til regeringens globaliseringsaftale, der indebar et mar-
kant løft af den almene voksenuddannelse via en målsætning om at nå 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- 
og regnekurser for voksne. Globaliseringsaftalen er udløbet, men regionsrådet har valgt at fastholde målsæt-
ningen på de 7 %, indtil der foreligger nye nationale måltal. 
 
I trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelse i 2018-
2021 er det aftalt, at voksen- og efteruddannelsessystemet fremadrettet i langt højere grad end i dag skal un-
derstøtte, at der sker et markant løft af arbejdsstyrkens basale færdigheder. Regeringen og arbejdsmarkedets 
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parter er enige om, at det er et mål, at de basale færdigheder blandt den voksne befolkning er forbedret i 2021 
sammenlignet med 2018. 
 
Også derfor er det positivt at konstatere, at voksenuddannelsescentret HF & VUC Fyn og deres driftsoverens-
komstparter igen i år kan notere sig en markant fremgang i det samlede antal af FVU-kursister, og at 
fremgangen sker inden for såvel læsning som matematik. 
 
Antallet af FVU-kursister i 2018 svarer til 25 % af antallet af læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske 
dækningsområde, hvilket ikke alene er markant over den regionale målsætning om at nå ud til mindst 7 % af 
målgruppen, men også er udtryk for en fortsat stigende tendens. I 2016 nåede I ud til 16 % i 2016 og i 2017 
nåede I ud til 22 % af jeres del af den regionale målgruppe.  
 
Det er endvidere positivt at konstatere, at aktiviteten på ordblindeundervisningsområdet modsat den generelle 
tendens også er steget i 2018. Aktiviteten ligger dog fortsat under det niveau, der var gældende på området til 
og med 2014, hvilket er udtryk for en national tendens. Ordblindeaktiviteten tæller dog ikke med i forhold til 
den regionale målsætning på FVU-området, men er et vigtigt element i forhold til at styrke de almene færdig-
heder.  
 
Nedenstående tabeller viser omfanget af FVU og ordblindeundervisning i regionen. 
 
Tabel 1: FVU-Aktiviteten i alt (FVU-start*, FVU-læsning og FVU-matematik) fra 2014-2018 på VUC´erne i Syd-
danmark opgjort i antal holdkursister 

 2014 2015 2016 2017 2018 Estimat af 
læsesvage  

2018 i % af 
læsesvage 

HF & VUC FYN 5.188 4.021 9.159 12.654 14.293 57.659 25 % 

VUC Vest 984 1.237 1.750 2.419 2.783 28.829 10 % 

VUC Syd 3.274 2.556 2.798 2.889 2.961 28.829 10 % 

HF & VUC Fredericia 762 818 872 1.374 751 5.766 13 % 

Kolding HF & VUC 858 947 1.194 1.755 1.675 10.091 17 % 

Campus Vejle HF & 
VUC 

670 822 821 1.088 1.300 12.973 10 % 

I alt 11.736 10.401 16.594 22.179 25.781 144.147 18 % 

* FVU-start, mundlig fremstilling og formidling for tosprogede, er pr. 1. januar 2017 et nyt fag i Forberedende voksenundervisning 

 
Tabel 2: Aktiviteten FVU-start* fra 2014-2018 på VUC´erne i Syddanmark opgjort i antal holdkursister 

 2014 2015 2016 2017 2018 

HF & VUC FYN     1.002 

VUC Vest     761 

VUC Syd    233 251 

HF & VUC Fredericia     23 

Kolding HF & VUC     140 

Campus Vejle HF & VUC     55 

I alt    233 2.232 
* FVU-start, mundlig fremstilling og formidling for tosprogede, er pr. 1. januar 2017 et nyt fag i Forberedende voksenundervisning. I 2017 
indgår aktiviteten i opgørelserne som en del af aktiviteten FVU-læsning 
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Tabel 3: Aktiviteten FVU-læsning fra 2014-2018 på VUC´erne i Syddanmark opgjort i antal holdkursister 

 2014 2015 2016 2017 2018 

HF & VUC FYN 3.819 3.115 6.888 9.330 9.918 

VUC Vest 761 970 1.365 2.014 1.713 

VUC Syd 2.660 1.995 2.191 2.044 2.024 

HF & VUC Fredericia 591 620 681 1.077 461 

Kolding HF & VUC 661 611 883 1.273 1.149 

Campus Vejle HF & VUC 572 711 687 794 961 

I alt 9.064 8.022 12.695 16.532 16.226 
* Aktiviteten FVU-start, indgår i opgørelsen for 2017 som en del af aktiviteten FVU-læsning 

 
Tabel 3: Aktiviteten FVU-matematik fra 2014-2018 på VUC´erne i Syddanmark opgjort i antal holdkursister 

 2014 2015 2016 2017 2018 

HF & VUC FYN 1.369 906 2.271 3.324 3.373 

VUC Vest 223 267 385 405 309 

VUC Syd 614 561 607 612 686 

HF & VUC Fredericia 171 198 191 297 267 

Kolding HF & VUC 197 336 311 482 386 

Campus Vejle HF & VUC 98 111 134 294 284 

I alt 2.672 2.379 3.899 5.414 5.305 

 
Tabel 4: Aktiviteten i ordblindeundervisningen fra 2014-2018 på VUC´erne i Syddanmark 

 2014 2015 2016 2017 2018 

HF & VUC FYN 3.042 2.084 2.215 2252 2286 

VUC Vest 2.165 1.741 1097 564 664 

VUC Syd 2.887 1895 993 582 549 

HF & VUC Fredericia 614 437 378 398 229 

Kolding HF & VUC 161 205 168 122 80 

Campus Vejle HF & VUC  882 943 383 378 275 

I alt 9.751 7.305 5.234 4.296 4.083 

 
 
Videreudvikling af FVU- og OBU-indsatsen - kvalitativ vurdering af FVU-og OBU-indsatsen 
 
En bredere målgruppe 
HF & VUC Fyn i FVU-planen har redegjort for en pallette af indsatser med det mål at nå ud til flest mulige i mål-
gruppen, herunder netværksdannelse med andre uddannelsesinstitutioner med henblik på at tilbyde og/eller 
OBU til deres elever/kursister, opsøgende aktiviteter og andre tiltag. Udvalget bemærker den store bredde i 
indsatserne og det konstante fokus på strategier for opsøgende virksomhed, dannelse og pleje af netværk, 
relations skabelse og landsdækkende strategier for at nå ud til målgruppen. 
 
Udvalget noterer sig HF & VUC Fyns bemærkning om, at etableringen af FGU pr. 1. august 2019 for de unge 
under 25 år, som ikke er i beskæftigelse vil betyde et fald i antallet af tilbudte og gennemførte ordinære hold, i 
særlig grad for kommunerne udenfor Odense og at det vil være vanskeligere at afvikle undervisningen på for-
skellige trin samt på varierede tidspunkter dag/aften. 
 
Motiverende og inspirerende undervisning 
Udvalget bemærker, at HF & VUC Fyn for at fastholde relevansen fortsat lader undervisningsmaterialet i FVU-
forløbene tage afsæt i elevernes hverdag og behov og fastholder en praksisnær undervisningsform og fortsat 
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arbejder med fjernundervisning og SIM (simultant undervisning), hvilket betyder, at kursister kan følge den 
almindelige undervisning online.  
 
Udvalgets samlede vurdering 
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har vurderet den fremsendte FVU-plan og har vurderet, at der i 2018 
var et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i voksen-
uddannelsescentrets geografiske dækningsområde. 
 
Udvalget anerkender, at voksenuddannelsescentret HF & VUC Fyn og deres driftsoverenskomstparter igen i år 
har haft en markant fremgang i det samlede antal af FVU-kursister. Antallet af FVU-kursister i 2018 svarer til 25 
% af de læsesvage i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Dermed ligger voksenuddannel-
sescentrets samlede aktivitet markant over den regionale målsætning. Udvalget opfordrer til at fortsætte den 
gode indsats.  
 
Udvalget er samtidig bevidst om ændringer i målgruppen for FVU forårsaget af den forberedende grunduddan-
nelse (FGU), der pr. 1. august 2019 er tilbuddet til unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller 
beskæftigelse, vil føre til en betydelig aktivitetsnedgang hos HF & VUC Fyn og deres driftsoverenskomstparter.  
 
Imidlertid har trepartsaftalen af 2017 blandt andet givet mulighed for, at VUC´erne og deres driftsoverens-
komstparter fra 1. januar 2019 kan udbyde fagene FVU-digital og FVU-engelsk som virksomhedsrettede forløb, 
målrettet ansatte, der har behov for styrkede basale færdigheder inden for it og engelsk i relation til deres 
jobfunktion. Udvalget håber, at HF & VUC Fyn også vil nå bredt ud med tilbuddene FVU-digital og FVU-engelsk 
til denne nye målgruppe indenfor FVU-området. 
 
 
Venlig hilsen  
 

 
Tage Petersen 
Formand for Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft 
 


