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Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC FYN om FVU- og OBU-plan 2020 
Regionsrådet har til opgave at koordinere udbuddet af forberedende voksenundervisning (FVU) til bor-
gere med utilstrækkelige skrive-, læse- og regnefærdigheder. Derudover koordinerer regionsrådet 
udbuddet af ordblindeundervisning (OBU). I Region Syddanmark er kompetencen til at koordinere 
FVU- og OBU-området delegeret til Udvalget for uddannelse og arbejdskraft.     
 
Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder én gang om året en plan for centerets udbud af 
FVU og OBU samt for udbud af FVU og OBU hos driftsoverenskomstparter inden for dets geografiske 
dækningsområde. Planen omfatter også aktivitetstal for FVU og OBU i det forudgående år.   
 
Planerne anvendes til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU og OBU i regionen. 
Herunder anvendes planerne til at sikre, at alle borgere i Region Syddanmark har adgang til FVU- og 
OBU-udbud inden for en rimelig geografisk afstand.  
 
Planerne skal desuden bidrage til at videreudvikle uddannelsesindsatsen. Derfor beskriver VUC’erne 
også aktuelle initiativer og udfordringer på området.        
 
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har, jf. FVU-bekendtgørelse nr. 439 af 15/04/2020 og OBU-
bekendtgørelse nr. 440 af 15/04/2020, vurderet den fremsendte FVU-plan fra HF & VUC FYN.  
 
Vurdering af uddannelsesdækning i 2020 
Voksenuddannelsescenteret HF & VUC FYN samt driftsoverenskomstparter udbyder i 2020 FVU-start, 
FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-digital, FVU-engelsk og OBU. Vedlagte kort viser, hvordan udbud-
dene fordeler sig geografisk.  
 
HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter udbyder, som kortet illustrerer, ét eller flere FVU-fag i 
Odense, Nyborg, Middelfart, Assens, Søndersø, Ringe, Faaborg, Rudkøbing, Svendborg, Kerteminde, 
Glamsbjerg og Marstal. HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter udbyder OBU i Assens, Brende-
rup, Faaborg, Glamsbjerg, Middelfart, Nyborg, Odense, Ringe, Rudkøbing, Svendborg og Søndersø.       
 
Derudover udbydes virksomhedsforløb, hvor undervisningen efter ønske kan afholdes på en virksom-
hed i det geografiske dækningsområde. Virksomhedsforløb fremgår ikke af kortet.         
 
Udvalget vurderer på den baggrund, at der i 2020 er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU- og 
OBU-undervisning i voksenuddannelsescentrets geografiske dækningsområde. Det kan delvist tilskri-
ves, at HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter udviser fleksibilitet bl.a. ved at tilrettelægge lokale 
hold efter behov, virksomhedsrettede forløb (efter ønske på den enkelte virksomhed) og virtuel under-
visning.    
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Regional målsætning og aktivitetsudvikling 
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vedtog i 2019 en ny midlertidig regional målsætning for aktivi-
teten på FVU og OBU: De basale færdigheder blandt den voksne befolkning skal løftes, og de basale 
færdigheder skal være forbedret i 2021 sammenlignet med 2018.   
 
Målsætningen tager afsæt i trepartsaftalen fra 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vi-
dereuddannelse i 2018-2021. Her fremgår det, at regeringen og arbejdsmarkedets parter på baggrund 
af en undersøgelse af uddannelsesbehovet vil drøfte, om der skal fastsættes en national målsætning 
for FVU og OBU. Undersøgelsen, som var planlagt til gennemførsel i 2018, er imidlertid ikke gennem-
ført. Region Syddanmark afventer en national stillingtagen til måltal på området. 
 
Den nye målsætning tillader et aktivitetsfald mellem årene af hensyn til den reduktion i målgruppen af 
unge under 25 år, som opstarten af den forberedende grunduddannelse (FGU) i august 2019 har be-
tydet. HF & VUC FYN estimerer, at FGU i andet halvår af 2019 har betydet en aktivitetsnedgang på 
ca. seks procent for det samlede udbud hos voksenuddannelsescenteret og driftsoverenskomstparter.   
 
Nedenstående tabeller angiver den samlede FVU- og OBU-aktivitet i regionen samt aktiviteten i de en-
kelte FVU-fag.        

 
Tabel 1: FVU-aktivitet 2014-2019* (antal holdkursister)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Æn-
dring 
2018-
2019 

Ændring i 
pct. 

HF & VUC FYN 5.188 4.021 9.159 12.654 14.293 8.161 -6.132 -43% 

VUC Vest 984 1.237 1.750 2.419 2.783 2.606 -177 -6% 

VUC Syd 3.274 2.556 2.798 2.889 2.961 2.202 -759 -26% 

HF & VUC Fredericia 762 818 872 1.374 751 786 35 5% 

Kolding HF & VUC 858 947 1.194 1.755 1.675 1.310 -365 -22% 

Campus Vejle HF & VUC 670 822 821 1.088 1.300 1.500 200 15% 

I alt 11.736 10.401 16.594 22.179 23.763 16.565 -7.198 -30% 
*Fag 2014-2018: Læsning (inkl. start 2017-2018) og matematik. Fag 2019: Start, dansk, matematik, engelsk og digital 

 
 
Tabel 2: OBU-aktivitet 2014-2019 (antal holdkursister) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ændring 
2018-
2019 

Ændring i 
pct. 

HF & VUC FYN 3.042 2.084 2.215 2.252 2.286 1.734 -552 -24% 

VUC Vest 2.165 1.741 1.097 564 664 575 -89 -13% 

VUC Syd 2.887 1.895 993 582 549 304 -245 -45% 

HF & VUC Fredericia 614 437 378 398 229 206 -23 -10% 

Kolding HF & VUC 161 205 168 122 80 75 -5 -6% 

Campus Vejle HF & VUC 882 943 383 378 275 332 57 21% 

I alt 9.751 7.305 5.234 4.296 4.083 3.226 -857 -21% 
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Tabel 3: Aktivitet på FVU-start 2018-2019* (antal holdkursister)  

 2018 2019 
Ændring 
2018-2019 

Ændring i 
pct. 

HF & VUC FYN 1.002 689 -313 -31% 

VUC Vest 761 358 -403 -53% 

VUC Syd 251 383 132 53% 

HF & VUC Fredericia 23 46 23 100% 

Kolding HF & VUC 140 119 -21 -15% 

Campus Vejle HF & VUC 55 138 83 151% 

I alt 2.232 1.733 -499 -22% 
*I 2017 indgik FVU-start i aktivitetstallene for FVU-læsning.  
 
 
Tabel 4: Aktivitet på FVU-dansk (tidligere læsning) 2014-2019 (antal holdkursister) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ændring 
2018-
2019 

Ændring i 
pct. 

HF & VUC FYN 3.819 3.115 6.888 9.330 9.918 5.997 -3.921 -40% 

VUC Vest 761 970 1.365 2.014 1.713 1.754 41 2% 

VUC Syd 2.660 1.995 2.191 2.044 2.024 1.442 -582 -29% 

HF & VUC Fredericia 591 620 681 1.077 461 533 72 16% 

Kolding HF & VUC 661 611 883 1.273 1.149 901 -248 -22% 

Campus Vejle HF & VUC 572 711 687 794 961 1.107 146 15% 

I alt 9.064 8.022 12.695 16.532 16.226 11.734 -4.492 -28% 

 
 
Tabel 5: Aktivitet på FVU-matematik 2014-2019 (antal holdkursister) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ændring 
2018-
2019 

Ændring i 
pct. 

HF & VUC FYN 1.369 906 2.271 3.324 3.373 1.348 -2.025 -60% 

VUC Vest 223 267 385 405 309 370 61 20% 

VUC Syd 614 561 607 612 686 313 -373 -54% 

HF & VUC Fredericia 171 198 191 297 267 162 -105 -39% 

Kolding HF & VUC 197 336 311 482 386 280 -106 -27% 

Campus Vejle HF & VUC 98 111 134 294 284 212 -72 -25% 

I alt 2.672 2.379 3.899 5.414 5.305 2.685 -2.620 -49% 
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Tabel 6: Aktivitet på FVU-engelsk og FVU-digital 2019 (antal holdkursister) 

  Engelsk Digital I alt  
Aktivitets-
andel  

HF & VUC FYN 35 92 127 1,6% 

VUC Vest 49 75 124 4,8% 

VUC Syd 10 54 64 2,9% 

HF & VUC Fredericia 8 37 45 5,7% 

Kolding HF & VUC 10 0 10 0,8% 

Campus Vejle HF & VUC 19 24 43 2,9% 

I alt 131 282 413 2,5% 

 
HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter har oplevet en meget markant tilbagegang i aktiviteten på 
FVU fra 2018 til 2019 svarende til 43 procent. Denne udvikling følger en markant aktivitetsstigning på 
HF & VUC FYN i de forudgående år. Som det påpeges i FVU-planen, kan tilbagegangen delvist forkla-
res med nye opgørelsesprincipper. Det går naturligvis ud over sammenligningsgrundlaget mellem 
årene. HF & VUC FYN oplyser, at de også har oplevet en reel nedgang i efterspørgslen på FVU, der 
ikke alene kan tilskrives opstarten af FGU.  
 
Særlig markant er tilbagegangen på FVU-matematik, hvilket kan siges at være en generel tendens 
hos VUC’erne i regionen. På HF & VUC FYN’s eget udbud er antallet af kursister på FVU-matematik 
faldet fra 1862 i 2018 til 756 i 2019 svarende til en nedgang på 59 procent. Det er formentlig et udtryk 
for, at unge under 25 år har været en central kursistgruppe på FVU-matematik.  
 
HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter har også oplevet en nedgang i antallet af kursister på 
OBU fra 2018 til 2019. Her er aktiviteten faldet med 24 procent. Inden for OBU er det dog i særlig grad 
driftsoverenskomstparterne (primært AOF), der har oplevet en stor tilbagegang i aktiviteten. Der har i 
modsætning til FVU været en nedadgående tendens på OBU i en årrække.        
 
Udvalget anerkender, at der 2019 har været flere omstændigheder, herunder opstarten af FGU og lav 
ledighed, der har haft negativ indvirkning på FVU- og OBU-aktiviteten og har betydet, at HF & VUC 
FYN ikke har nået deres eget måltal for aktiviteten i 2019. HF & VUC FYN har i forlængelse heraf ikke 
opstillet aktivitetsmål for 2020 og 2021, da Covid-19, FGU, beskæftigelsesreformer mv. forventes at 
have en stor men fortsat ukendt indvirkning på aktiviteten.  

 
Initiativer til at udvikle indsatsen 
HF & VUC FYN har i FVU-planen redegjort for en lang række indsatser, der har til formål at styrke ef-
terspørgslen på FVU og OBU i målgruppen. VUC’et påpeger i den forbindelse, at den faldende 
ledighed forud for Covid-19 har betydet, at potentielle kursister i højere grad er at finde blandt ansatte 
på virksomheder og andre uddannelser.  
 
HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter iværksætter løbende initiativer for at styrke samarbejdet 
med virksomheder. Som et led heri arbejder HF & VUC FYN også på at styrke samarbejdet med de 
faglige organisationer. Endelig danner VUC’et netværk med en række andre uddannelser såsom 
EUD, HF og AVU om at iværksætte FVU-undervisning i elevernes fritid. Udvalget bemærker HF & 
VUC FYN og driftsoverenskomstparters store indsats for at nå ud til mange aktører omkring målgrup-
pen af beskæftigede og studerende. Der udvises stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse udbuddet til 
eksterne parters behov.  
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HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter har som følge af Covid-19 etableret nødundervisning og 
fået mange erfaringer med derfra. Udvalget finder det positivt, at HF & VUC FYN på den baggrund 
planlægger øget brug af virtuel undervisning og blended learning fremadrettet.     
 
FVU-engelsk og FVU-digital udbydes fra januar 2019 også hos HF & VUC FYN og driftsoverens-
komstparter. Erfaringerne viser, at det kræver et stort opsøgende arbejde at udbyde fagene på 
virksomhederne. Derfor er der også tilfælde, hvor HF & VUC FYN opretter hold på tværs af virksomhe-
der i egne lokaler. Generelt finder VUC’et dog, at der på trods af en begrænset efterspørgsel på 
nuværende tidspunkt, er et stort behov for fagene, et højt fagligt niveau og stor tilfredshed med forlø-
bene.      
 
Udvalget finder det positivt, at HF & VUC FYN prioriterer opgaven i at udvikle et godt undervisningstil-
bud i de nye fag, udvikle undervisningsmaterialer og at nå ud til virksomhederne. Derudover er det 
positivt, at HF & VUC FYN finder fagene så gode, at de gerne vil have mulighed for at udbyde dem til 
ledige. I den forbindelse bemærker udvalget, at aftalen om styrket opkvalificering fra 17. juni 2020 
netop muliggør, at VUC’erne kan udbyde FVU-engelsk og FVU-digital til alle i arbejdsstyrken fra 1. 
september 2020.    
 
Udvalgets samlede vurdering 
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vurderer, at der i 2020 er et tilstrækkeligt og varieret udbud af 
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i HF & VUC FYN’s geografiske dæk-
ningsområde. Det kan delvist tilskrives, at HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparter udviser 
fleksibilitet bl.a. ved at tilrettelægge lokale hold efter behov, virksomhedsrettede forløb (efter ønske på 
den enkelte virksomhed) og virtuel undervisning.    
  
Udvalget har forståelse for, at nylige udviklinger på området, herunder en ændret målgruppe som 
følge af FGU, har ført og formentlig fortsat vil føre til en aktivitetsnedgang hos HF & VUC Fyn og drifts-
overenskomstparter. På den baggrund finder udvalget det positivt, at HF & VUC FYN og 
driftsoverenskomstparter iværksætter initiativer for at nå ud til flere borgere, der er i målgruppen for 
FVU og OBU, herunder beskæftigede og studerende.    
 
Derudover forventer udvalget, at HF & VUC FYN og driftsoverenskomstparters initiativer for at udvide 
kendskabet til FVU-engelsk og FVU-digital på virksomheder samt målgruppeudvidelsen som følge af 
aftalen om styrket opkvalificering vil betyde en fremgang i aktiviteten på de to fag fremadrettet. Endelig 
forventer udvalget, at HF & VUC FYN’s udvidede kendskab til og brug af virtuel undervisning kan be-
tyde, at flere personer med utilstrækkelige basale færdigheder vil deltage i FVU- og OBU-
undervisning.    
 
 
 
Venlig hilsen  
 
 
 
 
 
Tage Petersen 
Formand  
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft 
Region Syddanmark 
 


