Bestyrelsesmøde
Der indkaldes hermed til HF & VUC FYNs bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2021
kl. 15:30-17:30 på Google Meet.
Dagsorden
1.Referat fra mødet den 24. marts 2021 er godkendt elektronisk
2.Godkendelse af dagsorden
3.Regnskabsprognose 1. kvartal 2021
Sagsfremstilling
Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1.kvartal 2021.
Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.225, hvilket er uændret i forhold til det vedtagne
budget for 2021.
Det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.
Uddannelsesområde
Ordblindeundervisning
fvu
avu
avu, FU
hf-enkeltfag
hf-e, FU
2-årig hf
*)
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)
Gymnasiale suppleringskurser
Samlet

Budget2021
38
105
393
70
857
441
793
375
153
3.225

Prognosen for 2021 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2021 samt en prognose for 2.4. kvartal 2021, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne.
Af den samlede prognose for 2021 består 49,2 procent af optalte årskursister for 1. kvartal.
I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:
Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.
Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være på linje med
Finansministeriets lønstigning på 1,4 %.
Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.
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Følgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden. Bruttoafvigelsen vedrører
puljer modtaget og afsluttet det første halve år.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)
Puljer, UVM mht. FjernUV (1,5), test (1,7) og rengøring (0,8) i relation til Covid-19

4,0 mio. kr.

Samlede indtægtsændringer

4,0 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)
Udgifter mht. FjernUV (1,5), test (1,7) og rengøring (0,8) i relation til Covid-19

4,0 mio. kr.

Samlede udgiftsændringer

4,0 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 2,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til oprindeligt
budgetlagt.
I forbindelse med regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse i relation til et 10 procents fald i
årskursisttallet på avu og hf-e i efteråret 2021 i forhold til det ovenfor forudsatte.
Et sådan fald vil betyde 20 færre årskursister på avu og 43 færre på hf-e. Den samlede økonomiske
konsekvens af denne nedgang vil være en forværring på 4,0 mio. kr. af nettoresultatet, således at det ville
blive – 1,6 mio. kr.
Bilag 1 - Regnskabsprognose 1. kvartal 2021
Indstilling
Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

4.Strategisk fokus i kursusåret 2021-2022
Sagsfremstilling
Strategien for 2019-22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle
organisationen om kerneopgaven læring. Med den nye strategi etableres et mere kursistrettet perspektiv,
hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved hjælp af inddragelse af FNs 17
verdensmål.
Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission, da den passer perfekt til det, vi
som HF & VUC skal gøre. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for
livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere.
Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.
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Det samlede strategioverblik for perioden 2019 - 2022 ser ud som følgende:

HF & VUC FYN opsætter på baggrund af strategien en handlingsplan for det enkelte kursusår.
For kursusåret 2020 - 2021 så handlingsplanen ud som følgende:

Der følges op på denne handlingsplan på bestyrelsens møde i oktober 2021.
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Handlingsplanen for 2021 - 2022 ser ud som følgende:

Vi har i kursusåret 2020 – 2021 målt på kursisternes oplevelse af verdensmålenes inddragelse i
undervisningen samt undervisningens effekt på deres bevidsthed om verdensmålene. Inden juli 2022 skal
80 % af underviserne have inddraget verdensmålene i undervisningen og 70 % af kursisterne skal føle sig
bevidstgjorte om verdensmålene.

Der udarbejdes et årshjul, hvor alle afdelinger på skift får tildelt stafetten og laver en verdensmålsrelateret
aktivitet. Det kan være en fælles aktivitet på afdelingen, men det kan også være faggruppe- eller
holdorienteret. Aktiviteterne skal medvirke til skolens interne og eksterne storytelling.
Hver afdeling definerer en til to indsatser med kursistinvolvering. Hertil udarbejdes der et
verdensmålskatalog, hvorfra indsatserne kan vælges og udvikles.

Som følge af COVID-19 og hjemsendelsen, er der behov for at sætte fokus på trivselsindsatser for vores
kursister. Indsatsen gennemføres lokalt og kursistnært. Skolen har modtaget særlige økonomiske midler,
der henføres hertil.

HF & VUC FYN gennemfører hvert andet år en medarbejdertrivselsanalyse (MTU), som måler skolens
professionelle kapital. Det er målet, at HF & VUC FYN ligger over landsgennemsnittet målt på den samlede
professionelle kapital samt over landsgennemsnittet på hver af de tre delparametre ”Social kapital”,
”Human kapital” og ”Beslutningskapital”.

Kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelse måles hvert år. Målet er en samlet
fremgang i gennemførelsen på 0,5% samt en øget overgang til videregående uddannelser for hfkursisterne.
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HF & VUC FYN deltager hvert år i forskellige udviklingsprojekter, der delvist finansieres af eksterne midler. I
kommende udviklingsprojekter vil arbejdet med verdensmålene blive tænkt ind.
Vi har i kursusåret 2020 – 2021 etableret et verdensmålsråd for kursister. Rådet skal vejlede HF & VUC FYN i
forhold til den videre indsats med at inddrage kursisterne i arbejdet med verdensmålene. Pga.
hjemsendelse i store dele af kursusåret har verdensmålsrådet kun virket i beskedent omfang. Derfor
gentages handlingen i det kommende kursusår.
Ud over et verdensmålsråd for kursister etableres der også et kursistambassadørkorps. Ambassadørkorpset
skal medvirke til at øge kendskabet af HF & VUC FYN. Ambassadørkorpset var også på handlingsplanen i
2020 – 2021, men grundet hjemsendelsen, har korpset ikke haft faste møder.
Der blev etableret en ny kommunikationsstrategi i kursusåret 2019 – 2020. Strategien skal integreres i de
formelle kursistbreve, samt vucfyn.net og der skal arbejdes med storytelling i forbindelse med de lokale
verdensmålindsatser.
Indstilling
Orientering om strategisk fokus tages til efterretning.
5.Meddelelser
a) Hyrdebrev om VUCs informations- og forsyningsforpligtelse i relation til FVU og til dels OBU bilag
b) Ministeriets datavarehus uddannelsesstatistik
c) Puljeansøgning til økonomisk udfordrede afdelinger samt søgning af tilpasningsmidler
d) Afslag danskuddannelse
6.Evt.

Venlig hilsen
Formand Anne Jensen og rektor Stig H. Jarbøl
10.06.21
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Prognose 1.kvt

Noter

Regnskab
2021
kr.
220.961.000
38.012.000
27.325.000
0
4.191.000
0
0
290.489.000

Budget
2021
kr.
220.961.000
38.012.000
27.325.000
0
191.000
0
0
286.489.000

Regnskab
2020
kr.
219.608.060
45.624.692
31.934.918
-6.682.534
6.747.662
0
0
297.232.798

Regnskab 1. kvt
2021
kr.
70.631.938
14.845.791
12.937.974
0
1.915.692
0
0
100.331.395

Regnskab 1. kvt
2020
kr.
79.469.085
15.730.604
14.328.284
-4.345.120
107.018
0
0
105.289.872

7.754.000
1.560.000
4.423.000
13.737.000

7.754.000
1.560.000
4.423.000
13.737.000

8.161.636
5.792.156
4.160.101
18.113.893

3.863.519
626.751
474.910
4.965.180

3.909.585
2.302.249
303.273
6.515.107

190.310.000
0
37.224.000
227.534.000

188.873.000
0
35.724.000
224.597.000

202.618.839
0
32.653.769
235.272.608

46.663.282
0
6.493.704
53.156.986

49.774.527
0
8.003.768
57.778.295

0
1.550.000
1.550.000

0
1.550.000
1.550.000

120.423
1.871.367
1.991.790

0
379.835
379.835

249.679
449.057
698.736

5 Ledelse og administration
Løn og lønafhængige poster
Afskrivning
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration
Ledelse og administration i alt

23.649.000
0
8.622.000
32.271.000

24.678.000
0
8.622.000
33.300.000

23.147.929
15.296
6.406.122
29.569.347

6.073.856
0
1.693.357
7.767.213

6.007.887
3.824
2.258.830
8.270.541

6 Bygningsdrift
Løn og lønafhængige poster
Afskrivning
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift
Bygningsdrift i alt

4.055.000
4.136.000
26.680.000
34.871.000

2.833.000
4.136.000
24.180.000
31.149.000

4.217.954
4.044.191
31.906.393
40.168.538

1.070.782
0
4.570.576
5.641.358

1.052.720
1.011.182
8.031.848
10.095.750

1.713.000
1.200.000
2.913.000

3.343.000
1.200.000
4.543.000

1.284.381
775.503
2.059.884

0
97.012
97.012

4.875
200.992
205.867

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.656.000
0
2.656.000

2.656.000
0
2.656.000

2.840.590
0
2.840.590

652.896
0
652.896

671.769
0
671.769

1 Statstilskud
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstilskud
Bygningstaxameter
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud
Periodisering
Andet
Statstilskud i alt
2 Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling
Anden ekstern rekvirentbetaling
Andre indtægter
Deltagerbetaling og andre indtægter
3 Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennmeførelse
Undervisningens gennemførelse i alt
4 Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring
Markedsføring i alt

7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)
Løn og lønafhængige poster
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud
Aktiviteter med særlig tilskud
8 Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter
Finaniselle indtæger i alt
9 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
Kurstab
Finansielle omkostninger i alt
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Budgettets hovedområder
Indtægter
Statstilskud
Undervisningstaksameter

Undervisningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere
(FVU og ordblindeundervisning) samt grundtakst fra ministeriet

Fællesudgiftstilskud

Fællestaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og
ordblindeundervisning)

Bygningstaksameter

Bygningstaksameter fra ministeriet inkl. andre overenskomsttagere (FVU og
ordblindeundervisning), tilskud til dyr husleje

Øvrige driftsindtægter

Videreført til andre overenskomsttagere (FVU og ordblindeundervisning)
inden for ministeriets ressort (optræder som negativ indtægt)

Særlige tilskud

Tilskud til overført amtspersonale

Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelse

Kursistbetalinger inkl. tilbagebetaling ved hel hf, Jobcentret køb af
uddannelsespladser

Anden ekstern rekvirentbetaling

Huslejeindtægter

Andre indtægter

Refusion fra staten ifm. specialpædagogisk bistand, indtægtsdækket
virksomhed

Udgifter
Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger

Øvrige omk. vedr. undervisningens gennemførelse

Undervisningspersonale herunder pædagogikumkandidater, pæd.
konsulenter, alle ledere (ekskl. direktionen og bygningschef).
Undervisningsmidler, Copydan, elevaktiviteter, efteruddannelse/kurser,
kørsel, censur, IT-support, IT-anskaffelser, IT-systemer (licenser), taksameterudgifter til andre overenskomsttagere (uden for UVM) (FVU og
ordblindeundervisning)
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Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til kommunikationskonsulenter

Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsføring

Medieplan, fællespædagogisk dag, andre markedsføringstiltag

Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til direktion og administration

Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm.

Revision, kontingenter (lederforeninger), IT-support, IT-anskaffelser, ITsystemer (Navision, LUDUS), administration, møder og repræsentation,
personaleordninger

Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger

Løn til bygningschef og pedeller

Afskrivning

Institutionens samlede afskrivninger er budgetlagt på denne konto

Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift

Ejendomsskat, husleje, rengøring og renovation, el/vand/varme,
vedligeholdelse (ydre og indre), serviceaftaler, bygningsadministration,
pedelydelser fra andre institutioner og lukkeordninger

Aktiviteter m. særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger

Personale på særlige ordninger (fleksjob) samt refusion herfor, elever,
indtægtsdækket virksomhed

Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud

Specialpædagogisk bistand herunder edb-udstyr

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

Renteindtægter af indestående

Finansielle omkostninger

Renteudgifter ifm. lån samt kurstab ved optagelse/omlægning af lån.
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Til
VUC’s bestyrelser
VUC-ledere
Regionsrådene

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet

Hyrdebrev om VUC's informations- og forsyningsforpligtelse i relation til FVU og til dels OBU

31. maj 2021
Sags nr.:21/10901

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr.: 29634750

På given foranledning, og fordi styrelsen i en række tilfælde har konstateret utilstrækkeligt udbud og annoncering, skal styrelsen henlede opmærksomheden på en række vilkår og regler omkring VUC’s informations- og
forsyningsforpligtelse i relation til FVU- og til dels OBU tilbud, som vil
blive uddybet i det følgende.
Hele FVU-fagrækken skal udbydes mindst fire gange om året
Med udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen BEK nr. 1292 af
01/09/2020 er adgangen til FVU-digital og FVU-engelsk udvidet til ledige samt beskæftigede, der følger FVU i fritiden. Udvidelsen af målgruppen betyder, at FVU-digital og FVU-engelsk nu også er omfattet af
det almindelige åbenhedskrav i FVU-lovens § 5, stk. 3, herunder pligten
til fire årlige udbud fordelt på mindst to uddannelsesinstitutioner:
”Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning,
jf. § 4, stk. 1, nr. 1-5, og stk. 2, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.”
Pligten til fire årlige udbud for FVU-digital og FVU-engelsk har været
gældende fra 1. januar 2021.
Den samlede forpligtelse omfatter herefter FVU-dansk, FVU-matematik,
FVU-start, FVU-digital, FVU-engelsk og FVU-dansk tilrettelagt for andetsprogede.
Sikring af rimelig geografisk afstand til et FVU-tilbud og OBU-tilbud
VUC’s forsyningsforpligtelse indebærer, at et tilbud om FVU skal kunne
nås inden for en rimelig geografisk afstand. Det vil sige inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30
km ad offentlig vej, jf. § 14 Stk. 2 i FVU-bekendtgørelsen og 14 § Stk. 2 i
OBU-bekendtgørelsen.
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Ved overvejelse om lukning af afdeling eller undervisningssted skal VUC
sikre sig, at gældende regler om befordringstid og afstand til et FVU- og
OBU-tilbud kan overholdes.
Som oplyst i hyrdebrev af 23. oktober 2019 er VUC’s bestyrelse forpligtet til at sende en redegørelse til styrelsen, inden regionsrådet udtaler sig
og dernæst parallelt med eller umiddelbart efter bestyrelsens behandling
af overvejelser om en eventuel lukning. Redegørelsen skal dokumentere,
hvordan gældende kriterier omkring ”rimelig geografisk afstand” til et
FVU- og OBU-tilbud opfyldes efter en lukning. Såfremt VUC har modtaget puljemidler udmøntet i 2020 til en lukningstruet VUC-afdeling, er
det et krav, at styrelsen straks underrettes om bestyrelsens beslutning og
påtænkte nedlæggelsesdato, hvis bestyrelsen træffer beslutning om at
nedlægge en afdeling, hvortil der er ydet tilskud.
Et FVU- og OBU-tilbud skal forstås som et tilbud, der er synliggjort for
borgeren, og som afvikles på en konkret fysisk lokalitet på et fastlagt
tidspunkt. Det er således ikke nok, at institutionen er villig til at oprette
et tilbud, hvis der er efterspørgsel.
Informationsforpligtelse om FVU- og OBU-tilbud
VUC er forpligtet til at informere offentligt om driftsoverenskomstparters tilbud og voksenuddannelsescenterets eget tilbud med angivelse af
blandt andet udbuddets omfang, indhold samt undervisningssted, jf.
FVU-lovens § 10, stk. 3, jf. FVU-bekendtgørelsens § 15, stk. 5. Desuden
skal tilbuddene indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden
(UG.dk).
En gennemgang af VUC’s aktuelle information og annoncering på hjemmeside og voksenuddannelse.dk, som er gengivet i bilag 1, viser, at der
for en række institutioner er tale om utilstrækkelige oplysninger.
For overskuelighedens skyld opfordrer styrelsen til, at informationen om
egne og driftsoverenskomstparters til enhver tid aktuelle tilbud forefindes på VUC’s hjemmeside, så borgeren nemt kan danne sig et overblik
over de samlede muligheder for FVU- og OBU-undervisning inden for
det pågældende geografiske dækningsområde.
Som minimum skal VUC henvise til voksenuddannelse.dk i form af direkte link fra egen hjemmeside til https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelse/forberedende-voksenundervisning-fvu med kort
beskrivelse af, hvordan borgeren via portalen kan fremsøge information
om aktuelle kursustilbud i det geografiske område.
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Det er vigtigt, at I løbende sikrer jer, at der er indberettet korrekt på uddannelsesguiden.dk om både egne og driftsoverenskomstparters kurser,
da det er her fra indholdet på voksenuddannelse.dk trækkes. Hvis I har
ændringer, så gå ind på https://www.ug.dk/servicemenu/uddannelsesguidens-udbyderside. På siden er det også anvist, hvordan I kan søge
hjælp i tilfælde af spørgsmål vedrørende indberetning.
Spørgsmål til dette brev kan rettes til Malene Vangdrup på tlf. +45 2374
2656 eller mail til STUK.KVE@stukuvm.dk.

Med venlig hilsen

Lisbeth Bang Thorsen
Kontorchef
Kontor for Voksen- og Efteruddannelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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Bilag 1
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr.: 29634750

Oversigt over annoncering af FVU-hold på VUC’s hjemmeside og
på voksenuddannelse.dk

31. maj 2021
Sags nr.:21/10901

Annoncering af udbud på hjemmeside

Info om udbud af
hold på DOP på
hjemmeside

Tilgængelighed –
antal klik fra forsiden til udbud af
hold

Kan udbuddet findes
på Voksenuddannelse.dk?

Link til portal med alle
hold fordelt på afdelingerne.

Liste over DOP med
geografisk placering,
men ingen oplysning
om udbud.

2 klik

Alle hold på alle afdelinger annonceres.

KVUC

Link til portal, hvor
FVU-hold indenfor
Dansk, Matematik og
Start kan fremsøges.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

4 klik

Samtlige hold annonceres.

HF & VUC
Nord

Holdoversigt på hjemmesiden, men den
fremstår ufuldstændig.

Liste over DOP med
geografisk placering,
men ingen oplysning
om udbud.

3 klik

Alle VUC hold på alle
afdelingerne annonceres.

Link til oversigt med
alle hold, både på
VUC og DOP for
2021. Dog er holdene
for det meste kun beskrives med koder
som ”FD219000”,
hvilket gør det vanskeligt at aflæse.

Fuld oversigt over
DOPs hold på hjemmesiden.

4 klik

Der linkes til en portal, hvor man kan se
udbud af kommende
hold i fagene Dansk,
Matematik og Start på

Oversigt over DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

4 klik

HF og VUC
Fyn

Aarhus HF
og VUC

VUC Storstrøm

To ud af fem DOP annoncerer hold.

DOP findes ikke på listen over skoler.
Ikke alle hold annonceres.
Kun to ud af seks DOP
kan findes på listen over
skoler – og heraf kun én
DOP med annoncering
af hold.

Hold annonceres for tre
ud af seks afdelinger og
kun i fagene Dansk, Matematik og Start.
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alle afdelinger.
HF & VUC
København
Syd

Oversigt mangler på
hjemmesiden.

Ingen af de syv DOP
annoncerer hold.
Oversigt over DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Begge afdelinger annoncerer hold i fagene
Dansk og Matematik.
To ud af tre DOP findes på listen over skoler,
men ingen annoncerer
hold.

VUC Syd

Link til skemaer over
udbud af kommende
hold på alle afdelinger
i alle fag, selvom
hjemmesiden kun oplyser om Dansk, Matematik og Start.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

5 klik

HF & VUC
Nordsjælland

Link til portal, hvor
man kan se udbud af
kommende hold i fagene Dansk, Matematik og Start på de to
afdelinger.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

3 klik

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler. Ej heller DOP.

VUC Roskilde

Link til portal, hvor
man kan se kommende hold for 2 ud
af 3 afdelinger, og kun
for Matematik.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

4 klik

Ingen hold annonceres
for de tre afdelinger.

Link til dokumenter,
hvor man kan se udbud af kommende
hold på begge afdelinger, men kun i fagene
Dansk og Matematik.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

2 klik

HF & VUC
KLAR

Oversigt over tidspunkter for undervisning for alle tre afdelinger på hjemmeside,
men kun for fagene
Dansk og Matematik.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

2 klik

Der annonceres ingen
hold for de tre afdelinger. Ej heller DOP.

Randers HF
& VUC

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Ingen hold annonceres.

VUC
Lyngby

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Der annonceres med
hold i fagene Dansk,
Matematik og Start.

Vestegnen
HF & VUC

Alle afdelingerne annoncerer med hold.
En ud af seks DOP findes på listen over skoler,
men ingen hold annonceres.

En ud af seks DOP findes på listen over skoler,
men ingen annoncere
hold.
Ingen hold annonceres
for de to afdelinger.
Tre ud af seks FVUDOP’er findes ikke på
listen over skoler, men
ingen annoncere hold.

En ud af ni DOP fremgår af listen med annoncering af hold i Dansk.
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To ud af seks DOP findes på listen over skoler,
men ingen annoncerer
hold.
Herning
HF & VUC

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Der annonceres for
kommende hold i fagene Dansk, Start, Digital og Engelsk.

Horsens
HF & VUC

Skema på hjemmeside
med tidspunkter for
undervisning i alle fag
på nær Digital.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

2 klik

Der annonceres for
kommende hold i fagene Dansk, Matematik
og Start.

Nordvestsjællands
HF og VUC

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Der annonceres for
kommende hold i nogle
fag på begge afdelinger.
Ingen af de to DOP findes på listen over skoler.

VUC VEST

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Liste over alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Begge afdelinger annoncerer for hold i fagene
Dansk, Matematik og
Start.
To ud af tre DOP findes ikke på listen over
skoler, og ingen annonce over hold.

Frederiksberg VUC
& STX

Link til oversigt på
hjemmesiden, hvor
der oplyses tidspunkt
for undervisning i fagene Dansk, Matematik, Start og Engelsk.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

3 klik

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

TH.
LANGS HF
& VUC

Skema på hjemmesiden med tidspunkt for
undervisning i alle fag
på nær Engelsk.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

1 klik

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

Campus
Vejle

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Der annonceres med
hold i fagene Dansk og
Matematik.

Kolding HF
& VUC

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

En DOP annoncerer
hold. En DOP findes på
listen over skoler, men
annoncerer ikke. En
DOP findes ikke på listen over skoler.
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Thy-Mors
HF & VUC

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Begge afdelinger annoncerer med hold i fagene
Dansk, Matematik og
Start.

Skive-Viborg HF &
VUC

Link til skemaer på
hjemmesiden, hvor
man kan se udbud af
hold i fagene Dansk,
Matematik og Start.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

2 klik

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

IBC HF &
VUC Fredericia

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Ingen hold annonceres.

Skanderborg-Odder
Center for
uddannelse

Tidspunkter for undervisning fremgår af
hjemmesiden, men
kun i fagene Dansk,
Matematik og Start.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

2 klik

Ingen hold annonceres.

VUC Djursland

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Link til alle DOP,
men deres udbud af
hold oplyses ikke.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Institutionen og de fire
DOP fremgår ikke af listen over skoler.

Campus
Bornholm

Ingen oversigt over
udbud af hold.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

Oversigt over hold
kan ikke findes på
hjemmeside

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

Uddannelsescenter
Ringkøbing-Skjern

Link til skemaer for
begge afdelinger med
tidspunkter for udbud
af hold i alle fag.

Ikke umiddelbart muligt at finde oplysninger om DOP.

4 klik

Institutionen fremgår
ikke af listen over skoler.

En ud af fire DOP findes på listen over skoler,
og annoncerer med hold
i fagene Dansk, Matematik og Start.

To ud af tre DOP findes på listen over skoler
og annoncerer hold.
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