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Høring over forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen har modtaget høring over forslag til lov om
institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) (ny hovedlov) med svarfrist onsdag den
21. februar 2018, kl. 12.00. De to VUC-foreninger takker for muligheden for at afgive høringssvar.
VUC-foreningerne har følgende kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde:
§ 3 – Varetagelse af anden undervisning end forberedende grunduddannelse
Ifølge lovforslagets § 3, stk. 2 vil FGU-institutionen få mulighed for at udbyde blandt andet almen voksenuddannelse med henblik på at sikre, at uddannelsestilbuddet kan opretholdes i
navnlig yderområder og landdistrikter.
VUC-foreningerne anbefaler, at VUC får mulighed at varetage undervisning på almen grunduddannelsessporet - enten i udvalgte fag og specielt det hf-forberedende niveau for FGU-institutionen. Det vil sikre borgernes adgang til almen uddannelse på et grundlæggende niveau i hele
landet, herunder i yderområder. Også de borgere der er over 25 år. Samtidig vil et samarbejde
være gensidigt frugtbart for de to institutioner og deres uddannelsestilbud.
§ 12 – Repræsentation i FGU-institutionens bestyrelse
Vi anbefaler, at det lokale VUC udpeger et medlem til FGU-institutionens bestyrelse. Både toårigt hf og hf-enkeltfag er aftager-uddannelser for FGU-eleverne, og derfor bør der lægges op
til et tæt samarbejde de to institutioner imellem, på samme måde som der bør være et samarbejde om EUD- og EUX-forberedende forløb, se vores høringssvar over lovudkast 4. VUC og
FGU har undervisning for forskellige målgrupper, men på samme niveau, hvilket yderligere understreger behovet for et godt samarbejde mellem FGU-institutionen og VUC.
Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen anbefaler således, at der i §12, stk. 1, tilføjes
et punkt 4: ”4) Bestyrelser for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.”.
§ 59-60 – Oprettelse af institutioner for forberedende grunduddannelse
Lovforslaget lægger op til en stram tidsplan både for arbejdet i interimbestyrelser og for arbejdet i VUC’s bestyrelser. For at dette kan nås, er det afgørende, at ministeriet udsender vejledninger og beregningsgrundlag i forhold til virksomhedsoverdragelsen snarest, da den lokale
proces ellers bliver vanskelig at nå. Udmeldingen til VUC’erne bør indeholde retningslinjer for
andel til udspaltning, både aktiver og passiver jf. § 60, lovbemærkninger s. 91 - og ift. andel
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(årsværk eller andet), det enkelte VUC skal overdrage til FGU. Altså omfang af både aktiver/passiver og virksomhedsoverdragelse af ansatte.
Vi undrer os samtidig over, at det ikke fremgår af lovforslaget, hvordan Undervisningsministeriet vil tilvejebringe grundlaget for udspaltningen mv. til FGU-institutionerne. Sektoren mangler svar på, hvilke regler og hvordan, herunder hvilken rolle VUC skal spille i tilvejebringelsen af
et sådant grundlag samt høring over grundlaget og ikke mindst: hvilket årstal ligger til grund
for grundlagsudmeldingen. VUC-foreningerne anbefaler, at det bliver senest mulige regnskabsår, da det er mest validt i forhold til den konkrete aktivitet, og at nogle af de samme principper følges som ved VUC’ernes overgang til selveje bl.a. på feriepengeområdet. Alt dette bør
fremgå af lovbemærkningerne til lovforslaget eller at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler herom.
§ 62 – Overtagelse af elever og deltagere, der er optaget på andre uddannelsestilbud
Ifølge lovforslagets § 62 skal elever, der er optaget på et uddannelsestilbud, der overdrages
helt eller delvist til institutioner for forberedende grunduddannelse, fortsætte og afslutte deres uddannelse ved de nye FGU-institutioner. Vi gør opmærksom på, at elever, der er optaget
på avu i januar 2019 for at gennemføre og afslutte fag på fx D-niveau, vil kunne have behov for
at færdiggøre deres avu-forløb på den nye FGU-institution, hvis det påbegyndte forløb løber
hen over sommerferien.
VUC-foreningerne finder det urimeligt overfor målgruppen og de nye FGU-institutionen, at der
både kan blive tale om at skulle igangsætte og implementere en ny uddannelse i en ny uddannelse med sammenbragte medarbejdere. Og at den nye institution samtidig skal gennemføre
og afslutte formel, kompetencegivende undervisning efter et andet regelsæt – med alle de forpligtelser, der følger heraf.
Vi anbefaler derfor, at de elever, der er optaget på avu før 1. marts 2019, og hvor det af deres
uddannelsesplan fremgår, at de skal gennemføre et bestemt niveau på avu, får mulighed for at
afslutte uddannelsesforløbet på VUC.
Afslutningsvist undrer vi os over:
• At en reform, der har som formål at gennemføre en uddannelse i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, jf. §1,
stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, ikke giver eleverne adgang til at være
repræsenteret i institutionens bestyrelse.
• At FGU-institutionerne, jf. § 3 og lovbemærkningerne side 41, ikke må indgå i administrative fællesskaber med andre selvejende statslige uddannelsesinstitutioner. VUCsektoren mener, at det for FGU-institutioner kan give god mening at indgå i fx it-fællesskaber og indkøbsfællesskaber med andre lokale institutioner.
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