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TILBAGEMELDING PÅ TILSYNSBESØG FOR DRIFTSOVERENS-
KOMSTPARTER 2022 
 
Hf og VUC Roskilde har foretaget virtuelle tilsynsbesøg hos følgende driftsoverenskomstparter i 
foråret 2022. 
 

 Køge Handelsskole (FVU, OBU) 

 AOF Roskilde (FVU, OBU) 

 ZBC (FVU, OBU) 

 UCPlus (FVU) 

 Triocon (FVU, OBU) 

 Clavis (FVU, OBU) 

Forud for besøget var udsendt en indkaldelse med information om tilsynsproceduren samt emner 
for det konkrete besøg. Udmeldingerne var følgende:  
 
Samtalerne vil tage udgangspunkt i disse redskaber:  
 

1) Bilagene til driftsoverenskomstkontrakterne på OBU1 og FVU2. Opdaterede bilag er ud-
sendt i efteråret 2021, men også vedhæftet her.  

2) Vejledning til OBU3 og FVU4-bekendtgørelserne  
3) Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne5 
4) Tilsynsvejledning for OBU6 og FVU7 med egenkontrolskema 

 
De fire VUC’er i Region Sjælland er blevet enige om, at der i 2022 fokuseres særligt på disse for-
hold ved tilsynsbesøget:  
 

1) Den nye tilsynsvejledning med egenkontrolskemaer på FVU og OBU. En drøftelse af, hvor-
dan det kan anvendes i praksis.  

2) Krav til dokumentation for optagelse på FVU og OBU for unge under 25 år 
3) Gengangere på FVU-forløb, særligt i relation til corona 
4) Afslutning af FVU-digital og FVU-engelsk til ledige fra 31/12/2021 
5) EVA-rapporten om den faldende aktivitet på OBU8 
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Samlet tilbagemelding på det pædagogiske tilsyn 
I forhold til aktivitet på OBU og FVU ses forskellige tendenser. På OBU ligger aktiviteten ret lavt og 
har været faldende hos DOP’erne fra 2020 til 2021. Der er forskellige årsager til faldet, men den 
høje beskæftigelse samt corona vurderes at være generelle faktorer.  
På FVU ses en stigning i aktivitet hos alle institutioner på nær én, hvor der er et lille fald. Dem, 
som er lykkedes med en stigning, har enten fået aktiviteten via indsatser på erhvervsområdet, ved 
at udvide samarbejde omkring borgere uden for arbejdsmarkedet samt ved fjernundervisning.  
 
Starten af 2021 var igen præget af nedlukning pga. Covid-19 og deraf lav aktivitet, særligt på virk-
somhedsområdet. Der har været god læring omkring virtuel undervisning, som er blevet ført vi-
dere i en post-corona-tid.  
Fra efteråret 2021 har der været en bedring i aktiviteten, særligt på FVU. 
 
Der blev igen givet udtryk for, at det er krævende og omkostningstungt at starte og drive virksom-
hedshold på både på OBU og FVU. Interessen for både FVU-digital og FVU-engelsk er til stede, 
men kun enkelte steder er det lykkedes at få FVU-digital i gang, det har været væsentligt sværere 
med engelsk. Desværre er muligheden for at ledige kunne deltage i disse to tilbud lukket fra 
31/12/2021, hvilket alle udbydere finder beklageligt.   
 
Der er hos flere institutioner opdaget situationer, hvor kursister har været mistænkt for – eller er 
blevet grebet i – at snyde. Der er mistanke om, at nogle kursister har fået adgang til udfyldte FVU-
trinprøver på internettet. Alle de institutioner, som har oplevet disse uregelmæssigheder har 
håndteret situationerne korrekt og professionelt.  
 
Besøgene 
Alle besøg blev gennemført i god dialog og med stor åbenhed. VUC og driftsoverenskomstpar-
terne har hver især deres målgrupper, som kun har et begrænset 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.  
 
Næste tilsynsbesøg forventes planlagt til første kvartal 2023 
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