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Samarbejdsaftale om koordinering af uddannelses-
udbuddet mv. i Region Midtjylland på Voksen og ef-

teruddannelsesområdet (VUC-området). 
 

Parter og formål 
 
Samarbejdsaftale mellem Voksenuddannelsescentrene og Region 
Midtjylland. 
 
Voksenuddannelsescentrene og Region Midtjylland vil i fællesskab 
arbejde for at visionerne for voksen- og efteruddannelsesindsatsen i 
Region Midtjyllands Regionale udviklingsplan realiseres. 
 
 

Forretningsorden, konstitution m.v. 
 

Samarbejdsparterne omfatter voksenuddannelsescentrene i Region 
Midtjylland og 2 repræsentanter fra Region Midtjylland. Hvert vok-
senuddannelsescenter deltager med deres forstander eller dennes 
stedfortræder. Hvert voksenuddannelsescenter indkalder i øvrigt efter 
behov deres driftsoverenskomstpartnere jf. LOV nr 575. Samarbejds-
parterne kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i møderne. 
 
Samarbejdsparterne udarbejder selv en forretningsorden i det om-
fang det skønnes nødvendigt. Samarbejdsparterne vælger en for-
mand og dennes stedfortræder. I tilfælde af formandens forfald over-
tager stedfortræderen de funktioner, der er tillagt formanden. 
Hvis formanden får forfald, foretages nyvalg for den resterende del af 
perioden, som første punkt på dagsordenen ved næstkommende mø-
de. Stedfortræder varetager dennes funktioner indtil der er valgt en 
ny formand. 
 

 
Sekretariatsfunktion, mødeafholdelse mv. 

 
Som led i samarbejdet danner institutionerne et lokalt fælles samarbejdsfo-
rum, som mødes mindst en gang hvert kvartal og mindst to gange om året 
med regionsrådet. Møderne afholdes på de tidspunkter der er optimale 
for voksenuddannelsescentrenes tilrettelæggelse af undervisningen 
mv. 

 
Region Midtjylland varetager sekretariatsfunktionen og sikrer at der 
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                          Henning Tjørnelund 
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Side 2 

udarbejdes en dagsorden og at der udarbejdes et beslutningsreferat. 
Region Midtjylland indkalder voksenuddannelsescentrene til møderne, 
mens voksenuddannelsescentrene indkalder deres driftsoverens-
komstpartnere i fornødent omfang. 
Dagsordner og referater fra møderne offentliggøres på Region Midt-
jyllands hjemmeside. 
 
 

Koordinering af udbud og kapacitet mv 
 
Region Midtjylland skal i samarbejde med alle voksenuddannelses-
centre i regionen koordinere indsatsen på voksen- og efteruddannel-
sesområdet. 
Koordinationen omfatter den stedlige placering af udbuddet i regio-
nen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og va-
rieret voksenuddannelsestilbud til regionens borgere.  
Region Midtjylland koordinerer i samarbejde med voksenuddannel-
sescentrene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning 
indsatsen i Region Midtjylland. 
Tilbudsfagene udbydes inden for en passende geografisk afstand fra 
de voksne uddannelsessøgendes bopæl i regionen, og således at der 
samlet gives et alsidigt fagudbud på grundlag af det konstaterede 
undervisningsbehov. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfags-
undervisning. 
 
Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende 
voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescenter udar-
bejder. 
På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer 
af de enkelte voksenuddannelsescentres indsats i Region Midtjylland, 
hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regi-
onen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og 
driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i 
Region Midtjylland. 
Udbudet omfatter: 

– Almen voksenuddannelse (AVU): mindst en gang om 
året udbydes undervisning i kernefagene dansk, mate-
matik, engelsk, tysk eller fransk, samfundsfag og na-
turfag. Desuden skal der i fornødent omfang tilbydes 
undervisning i fag inden for fagrækken billedkunst, 
dansk som andetsprog, edb-fag, filosofi, historie, latin, 
mediefag, psykologi samt, samarbejde og kommunika-
tion.  

– Forberedende voksenundervisning (FVU): Læsning, 
stavning og skriftlig fremstilling, samt talforståelse, 
regning og basale matematiske begreber.  

– Ordblindeundervisning for voksne. 
 
 

Koordineringsgrundlag og nye tiltag 
 
Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene leverer datagrund-
laget for koordineringen af voksen- og efteruddannelserne i Region 
Midtjylland. 
Data inddeles i to kategorier –  
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1. Data som voksenuddannelsescentrene står for udarbejdelsen af: 
– voksenuddannelsescentrenes planer for udbud af forberedende 

voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescen-
ter udarbejder. 

– Evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsat-
ser. 

– Udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverens-
komstparter (arten og antallet af undervisningssteder) 

2. Data som regionen står for udarbejdelsen af - 
– Indsamling af data på VUC området der belyser kapacitetsbe-

hov og uddannelsesbehov mv. 
– Pendlingsdata 
– Befolkningsprognoser 

Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene udarbejder efter 
behov nye analyser, redegørelser mv. 
Samarbejdsparterne vil støtte op omkring de initiativer der udsprin-
ger af partnerskabsaftalen jf. Bilag 1. 
 
Region Midtjylland står til rådighed for at hjælpe med at koordinere 
de udviklingsprojekter hvor Region Midtjylland har ydet formåls- og 
tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til bl.a. efter-
uddannelse, information, udvikling af fag, valgfag, og mere speciali-
serede studieretninger, samt diskuterer behovet for fremtidige an-
søgninger om udviklingstilskud. 
Samarbejdet vil arbejde for at der er sammenhæng mellem voksen- 
og efteruddannelsesindsatsen og de forskellige regionale tiltag der er 
afledt af den Regionale Udviklings Plan. 
Realkompetencevurderinger og andre fremtidige tiltag på voksen og 
efteruddannelsesområdet skal indgå i samarbejdet. 
 
 

Samarbejdsaftalens ikrafttræden 
 
Denne samarbejdsaftale bekræftes og træder i kraft ved samarbejds-
parternes underskrivelse.  
 
Voksenuddannelsescentrene og Region Midtjylland bekræfter med 
underskrift at acceptere de anførte vilkår. 
 
Dato: ___________________ 
 
Voksenuddannelsescentrene                              Region Midtjylland  
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Bilag 1. 
 
Initiativer på VEU-området i Region Midtjylland (partnerskabsafta-
len): 
 
De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes: Vækstforum vil bidrage til 
at understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesom-
rådet, herunder bl.a. etableringen af mentorordninger, som vil bidrage til at 
gøre en særlig indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud 
af uddannelsessystemet, fx indvandrere og unge med lav uddannelsesmoti-
vation. 
 
Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Vækstforum vil i sam-
arbejde med det regionale beskæftigelsesråd og regeringen kortlægge beho-
vet for at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet 
og virksomhedernes efterspørgsel. Som opfølgning herpå vil vækstforum 
igangsætte udviklingsprojekter, der kan understøtte udviklingen af nye ud-
dannelsestilbud målrettet regionens erhvervsmæssige behov, fx i tilknytning 
til de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner samt de nye professionshøj-
skoler. 
 
Flere unge med indvandrerbaggrund skal fuldføre en påbegyndt erhvervsud-
dannelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra regeringens Task Force 
enhed vil parterne indlede et konkret samarbejde. Samarbejdet kan gennem-
føres i forhold til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, 
som skal styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etable-
ringen af mentorordninger, styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til 
praktikpladssøgning eller anden hjælp, som unge med indvandrerbaggrund 
kan have særlig brug for. 
 
Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende 
færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens kompetence-
niveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke sam-
arbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og efteruddan-
nelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats 
overfor især små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Midtjylland vil i 
den forbindelse målrette den regionale indsats mod målsætningerne for et 
markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlær-
linge samt en styrkelse af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. 
 
Regeringen og Vækstforum Midtjylland vil styrke voksen- og videreuddannel-
sesaktiviteterne ved at samarbejde om udvikling af kompetencecentre i regi-
onen. Centrene skal med baggrund i erfaringerne fra de nuværende pilot-
centre bl.a. sikre samarbejdet mellem de erhvervs-, beskæftigelses- og ud-
dannelsespolitiske aktører om en styrkelse af voksen og videreuddannelses-
aktiviteterne over for især de kortuddannede. 
 
Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Vækst-
forum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og uddannelses-
institutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes efter-
spørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. un-
der hensyntagen til at Region Midtjylland er en del af et større regionalt ar-
bejdsmarked. 
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Bilag 2 

 
LOV nr 575 af 09/06/2006 §10 stk 2 og §15 stk. 1 og 2: 
 
” § 10. Stk. 2. Regionsrådet skal i samarbejde med alle voksenuddannel-

sescentre i regionen koordinere indsatsen, herunder for så vidt angår den 
stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at 
der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle. Voksen-
uddannelsescentre og andre udbydere af almen voksenuddannelse, forbere-
dende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, bortset fra 
private gymnasieskoler, private studenterkurser og private hf-kurser, skal 
samarbejde med regionsrådet om koordineringen.” 

§ 15. Voksenuddannelsescentrene samarbejder med andre voksenuddan-
nelsescentre, institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse og andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Sam-
arbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer 
bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede 
uddannelsesudbud. Samarbejdet kan angå udbuddet af uddannelser.  
Stk. 2. Som led i samarbejdet danner institutionerne et lokalt fælles sam-

arbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert kvartal og mindst to gange 
om året med regionsrådet, jf. § 10, stk. 2. 
 
og Bek. 1374 (FVU-bekendtgørelsen): 

§ 14. Voksenuddannelsescentret giver et tilstrækkeligt tilbud, således at 
det sikres, at alle, der er berettiget hertil, jf. § 12, stk. 1, kan modtage forbe-
redende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand. Forbe-
redende voksenundervisning skal udbydes på flere typer uddannelsesinstitu-
tioner inden for det geografiske område, som voksenuddannelsescentret har 
ansvaret for.  
Stk. 2. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om forberedende 

voksenundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordrings-
tid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, med-
mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. I til-
fælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervis-
ningsministeren fravige denne bestemmelse.  
Stk. 3. Voksenuddannelsescentret koordinerer centrets udbud af forbere-

dende voksenundervisning inden for det geografiske område, som centret har 
ansvar for etablering af kapaciteten til under hensyntagen til regionsrådets 
koordinerende funktion, jf. § 18, stk. 1. Er et voksenuddannelsescenters 
geografiske ansvarsområde beliggende i to regioner, samarbejder voksenud-
dannelsescentret med begge disse regioner om regionernes koordinering ef-
ter denne bekendtgørelse.  

§ 18. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescent-
rene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning indsatsen i re-
gionen. Koordineringen vedrører den geografiske placering af udbuddet og 
kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til 
alle.  
Stk. 2. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende 

voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. 
På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer af de 
enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regi-
onens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af ud-
buddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og 
antallet af undervisningssteder) i regionen.  
Stk. 3. Regionsrådet, voksenuddannelsescentre i regionen samt de drifts-

overenskomstparter inden for regionen, hvor forberedende voksenundervis-
ning indgår i undervisningstilbuddet, mødes mindst en gang hvert halve år. 
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