
 

TILBAGEMELDING PÅ TILSYNSBESØG FOR DRIFTS-
OVERENSKOMSTPARTER 2020 

Hf og VUC Roskilde har foretaget virtuelle tilsynsbesøg hos følgende driftsover-
enskomstparter i foråret 2020. 
 

 Køge Handelsskole (FVU, OBU) 

 AOF Roskilde (FVU, OBU) 

 ZBC (FVU, OBU) 

 UCPlus (FVU) 

 Triocon (FVU, OBU) 

Der blev ikke foretaget tilsynsbesøg hos Clavis, da institutionen pga. COVID-19 

var lukket i den periode, hvor tilsynene blev gennemført. Der vil blive foretaget 

tilsynssamtale eller besøg, når institutionen åbner igen.  

Der blev ikke foretaget selvstændigt tilsynsbesøg hos AOF Center Sjælland, da 

denne institution er i gang med at overdrage sine aktiviteter på OBU og FVU til 

AOF Roskilde.   

Emnerne og datoerne for tilsynsbesøgene var udmeldt på forhånd til institutio-
nerne og var:  

FVU 
- Nye optagelseskriterier fra 1/8/2019 
- Aktivitet på FVU skal være på mindst 5 årskursister  
- Afholdelse af trinprøver og sene tilmeldinger til prøverne 
- Deltager på FVU start må ikke samtidige være tilmeldt andre FVU-hold 
- Gennemførsel af undervisning og prøver på FVU-digital og FVU-engelsk 
- Optagelse på FVU-læsning i relation til danskuddannelser 

OBU 
- Nye optagelseskriterier på OBU fra 1/8/2019 
- Aktivitet på OBU skal være på mindst 2 årskursister, med mindre der fore-

ligger en særlig aftale.  
- Holdstørrelser på OBU må ikke overskride 6 deltagere 
- GDPR og udlevering af testrapporter til kursister 
- Drøftelse af jeres tilsendte kompetenceudviklingsplanen, særligt mhp. it 
- Dialog om undervisningsplaner (jeg medbringer et udpluk) samt vurdering 

af progression mht. revisitation.  
 
Aktivitet og kvalitet 
Der er generelt en meget lav eller ingen aktivitet på OBU hos DOP’erne. Til 
gengæld er der en ret høj aktivitet hos Hf og VUC Roskildes OBU.  



 
 
 

 

 
 
 

På FVU ses en stærkt faldende aktivitet på to institutioner, stærkt stigende ak-
tivitet på to institutioner og en institution, der er ved at vende et stærkt fald.  
 
Der blev generelt givet udtryk for, at det er krævende og omkostningstungt at 
starte og drive virksomhedshold på både på OBU og FVU. Interessen for både 
FVU-digital og FVU-engelsk er til stede, men det er endnu ikke lykkedes at få en 
væsentlig aktivitet i gang.  
 
Alle institutioner på nær én gennemfører virtuel nødundervisning i den co-
ronarelaterede nedlukningssituation og der er blandede tilbagemeldinger om 
denne. Meldingerne er, at det fungerer fint for målgrupper af personer, der er 
relativt it-stærke, men at det er en stor udfordring for dem, der er it-svage.  
 
Der er en forventning om, at der i kølvandet på cooronanedlukningen vil være 
en øget ledighed, hvilket kan give en stigning på søgningen til OBU og FVU og 
alle institutionerne er klar på at gribe denne aktivitet.  
 
Kvaliteten af FVU og OBU er generelt høj og der er gennemgående et ønske om 
at samarbejde mellem institutionerne om at udvikle den gode kvalitet og det 
brede udbud af FVU- og OBU i Hf og VUC Roskildes geografiske dækningsom-
råde. 
 
Besøgene 
Alle besøg blev gennemført i god dialog og med stor åbenhed. VUC og drifts-
overenskomstparterne har hver især deres målgrupper, som kun har et be-
grænset overlap og det er med til at sikre en god og bred dækning med fint 
specialiserede tilbud til borgerne. 
 
VUC bemærker sig det store engagement og høje faglighed blandt ledelse og 
medarbejdere hos driftsoverenskomstparterne.  
 
Eventuelle anmærkninger og relevante diskussionspunkter blev drøftet i positiv 
ånd. 
 
Næste tilsynsbesøg forventes planlagt til februar-marts 2021 
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