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Udgangspunktet for VUC Vests tilsyn med driftsoverenskomstparterne på FVU‐ og OBU‐området. 
Tema Hvad kan påses Eksempler på relevante 

oplysninger/dokumentation
Relevante regler FVU Relevante regler OBU 

 
Geografisk dæk-
ningsområde 

- At driftsoverenskomst-
parten ikke udbyder og 
gennemfører undervisning 
uden for VUC’ets geogra-
fiske dækningsområde. 

- At driftsoverenskomst-
parten ikke markedsfører 
specifikt mod områder 
uden for VUC’ets geogra-
fiske dækningsområde. 

- Driftsoverenskomst-partens 
markedsføringsmateriale.  
 
- Oplysninger fra driftsoverens-
komstpartens hjemmeside. 
 

- VUC’ets geografiske 
dækningsområde frem-
går af udbudsgodkendel-
se samt af afsnit 7 i 
parternes driftsoverens-
komst. 
 

- VUC’ets geografiske 
dækningsområde fremgår 
af udbudsgodkendelse 
samt af afsnit 7 i parternes 
driftsoverenskomst  
  

Tilrettelæggelsen af VUC Vests tilsyn anbefales at foregå ved, at driftsoverenskomstparterne indsender kopi eller henvisning til al markedsføring, 
reklamer eller kampagner til VUC Vests kommunikationsmedarbejder, Signe Underbjerg, mail:  sau@vucvest.dk 

Undervisningslokaler - At lokalerne er tidssva-
rende og egnede. 
 
- At lokalerne har det 
fornødne udstyr som 
muliggør, at it kan ind-
drages i undervisningen 
som redskab, og at it kan 
integreres i undervisnin-
gen. 

Redegørelse for lokalers stand - § 28 i FVU-
bekendtgørelsen  

- § 25 i OBU-
bekendtgørelsen. 

Tilrettelæggelsen af VUC Vests tilsyn foregår ved anmeldte besøg af Uddannelseschef Nina Gejl.  

Optagelse og visita-
tion 

- At kursisterne tilhører 
målgruppen og opfylder 
kravene for optagelse.  
 
- At kursister visiteres 
korrekt. 
  
 
 

- Dokumentation for den sam-
lede vurdering af, hvorvidt FVU 
er det rette tilbud 
 
-Dokumentation for gennemført 
test og trinindplacering 
 
- Data for antal gennemførte 
tests, kursister, der er inden for 
målgruppen og kursister, der 
påbegynder FVU-forløb 

- § 12 i FVU-
bekendtgørelsen 
 
-Vejledning til trinplace-
ring i FVU-læsning 
 
-Vejledning til trinplace-
ring i FVU-matematik 

Kapitel 3 i OBU-
bekendtgørelsen 
 
 Vejledning om visitation til 
ordblindeundervisning for 
voksne 

Tilrettelæggelsen af VUC Vests tilsyn foregår ud fra stikprøver af de kvartalsvise aktivitetsindberetninger. Her kan det undersøges, hvorvidt stik-
prøvekursisterne er inden for målgruppen og at trinindplaceringen er korrekt. Dette arbejde udføres af Uddannelseschef Nina Gejl og Administrativ 
medarbejder Elisabeth Roesen i fællesskab. 
 
Derudover indsendes dokumentation for retten til ekstra taxameter for virksomhedsrettet FVU og OBU undervisning via en af virksomheden un-
derskrevet erklæring. Dokumentationen indsendes sammen med den kvartalsmæssige aktivitetsindberetning, til Elisabeth Roesen. 
 
Lærerkvalifikationer - At underviserne har de 

fornødne kompetencer. 

- At den fornødne efter- 
og videreuddannelse 
finder sted. 

- Oversigt over lærerkvalifikati-
oner el.lign.  

- Kapitel 6 i FVU-
bekendtgørelsen 

- Kapitel 6 i OBU-
bekendtgørelsen. 

    

Tilsynet tilrettelægges, således at VUC Vest får tilsendt dokumentation for alle ledere og lærere der er tilknyttet FVU- og/eller OBU, senest en 
måned inden opstart som ny Driftsoverenskomstpart. Senere og for alle institutioner med en overenskomst, sendes samme dokumentation når der 
ansættes nyt personale, som har relation til overenskomsten. 
 
 
Undervisningens 
tilrettelæggelse og 
indhold 

- At undervisningen på 
hvert trin har et omfang, 
der lever op til kravene. 

-Plan og/eller skema for under-
visningens tilrettelæggelse 
 

- Kapitel 2 i FVU-
bekendtgørelsen 
 

- Kapitel 2 i OBU-
bekendtgørelsen 
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- At undervisningen tilret-
telægges, så den lever op 
til gældende krav. 
 
- At undervisningens 
indhold lever op til de 
nærmere regler, som er 
fastsat for hvert trin.  

- Beskrivelse af undervisnin-
gens indhold 
 
-Udsagn fra kursister og under-
visere. 

- FVU-bekendtgørelsens 
bilag 2 vedr. FVU-
læsning 
 
- FVU-bekendtgørelsens 
bilag 3 vedr. FVU-
matematik 

-Vejledning om ordblinde-
undervisning for voksne 

Tilsynet foregår ved, at driftsoverenskomstparterne, inden kursusstart, fremsender alle undervisningstilrettelæggelser til Uddannelseschef Nina 
Gejl. På denne baggrund kan sammenhæng mellem tilbudt niveau og tilbudte timer sammenholdes.  
 
 
Uddannelses- og 
erhvervsvejledning 

- At deltagerne tilbydes 
individuel eller kollektiv 
uddannelses- og er-
hvervsvejledning. 

 

 -Plan for tilrettelæggelsen af 
vejledningen 
-Beskrivelse af vejledningens 
indhold 
-Udsagn fra kursister 

- § 11 i FVU-
bekendtgørelsen.  
 
- FVU-bekendtgørelsens 
bilag 1 vedr. uddannel-
ses- og erhvervsvejled-
ning. 

- § 9 i OBU-
bekendtgørelsen. 
 
- Vejledning om ordblin-
deundervisning for voks-
ne 

Tilsynet foregår ved, at Driftsoverenskomstparterne hvert halve år indsender en kort beskrivelse af, hvordan Uddannelses- og erhvervs-
vejledningen er foregået. Beskrivelsen sendes til Uddannelseschef Nina Gejl. 
 
 
Registrering af 
deltagelse i under-
visningen 

- At deltagerbevis udste-
des på baggrund af delta-
gelse i normalt mindst 85 
pct. af undervisningen. 
 
-At kursisterne gennem 
udskrift har mulighed for 
at kontrollere registrering 
af egen deltagelse. 

- Procedurebeskrivelse for 
fraværsregistrering 
- Fraværsregistrering for enkel-
te kursister eller hele hold 
-Udsagn fra kursister. 

- § 13 i FVU-
bekendtgørelsen. 

- § 12 i OBU-
bekendtgørelsen 

Som udgangspunkt for et tilsyn, fremsender VUC vest en procedurebeskrivelse for fraværsregistrering. Denne procedurebeskrivelse vil 
danne baggrund for den følgende opfølgning på den enkelte driftsoverenskomstparts møderegistrering.  
 
 
Hjemmeside - At driftsoverenskomst-

partens hjemmeside 
indeholder de oplysnin-
ger, der skal fremgå i 
forbindelse med udbud af 
FVU. 
- At der ikke findes oplys-
ninger, som er i strid med 
god markedsføringsskik. 

- Oplysninger fra driftsoverens-
komstpartens hjemmeside 

- § 16 i FVU-
bekendtgørelsen 
- Undervisningsministeri-
ets hjemmesidevejled-
ning - ”Forberedende 
voksenundervisning og 
ordblindeundervisning – 
hjemmesidevejledning”. 

- § 14 i OBU-
bekendtgørelsen 
 
- Undervisningsministeri-
ets hjemmesidevejled-
ning - ”Forberedende 
voksenundervisning og 
ordblindeundervisning – 
hjemmesidevejledning”. 

Tilsynet vil ske halvårligt, hvor VUC Vests konsulent Arne Fogh, vil påse at driftsoverenskomstparterne overholder hjemmesidevejlednin-
gen. 
 
 
 
Mindst en gang om året vil der blive udarbejdet en rapport, hvori resultatet af årets tilsyn til blive be‐
handlet. Såfremt tilsynet afdækker udfordringer, problemer eller direkte uhensigtsmæssigheder, vil 
dette fremgå af rapporten. Den årlige rapport vil blive forelagt VUC Vests bestyrelse. 
 


