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Fremtidens VUC
VUC er en succes 
– særligt for de unge og for de tosprogede

VUC har de seneste otte år været i kraftig vækst. Fra 2007 til 2014 er den samlede aktivitet steget 
fra 17.500 årselever til en rekordhøjde med 32.000 årselever.

AVU er fra 2007-2014 steget med 49 procent og udgør 28 procent af den samlede aktivitet. FVU er 
steget med 74 procent fra 2007-2014, hvilket svarer til en samlet aktivitet på tre pro-cent af samt-
lige årskursister, og ordblindeundervisningen er steget til mere end det femdob-belte fra 2007 til 
2014, hvilket svarer til 1,3 procent af VUC’s samlede aktivitet målt i antal årskursister.

Væksten har været markant i forhold til unge voksne på AVU. I dag udgør de 16-30-årige 73 pro-
cent af den samlede AVU-aktivitet, i 2007 var andelen 48 procent. De fleste kursister over 30 år er 
primært toprogskursister (ifølge VUC-lederforeningens årsrapport 2014).

Årsagen til at mange unge voksne går på AVU er i høj grad den kommunale beskæftigelses-indsats, 
der primært retter sig mod uddannelse eller aktiviteter, der fører til uddannelse for unge under 30 
år. Det har medført, at undervisningsaktiviteten på AVU har udviklet sig fra enkeltfagsundervisning 
til undervisning i klasser, forskellige typer af forberedelsesforløb til ungdomsuddannelser (hf, EUD/
SOSU) og senest den kombinerede ungdomsuddannelse, som stiller nye krav om samarbejde på 
tværs af uddannelsessektoren.

Målgruppens forskellige forudsætninger såvel fagligt, socialt som personligt skaber ofte et under-
visningsmæssigt krydspres mellem de unges ambitioner, og hvad de reelt er i stand til at kunne  
klare fagligt inden for AVU-bekendtgørelsens mål og rammer. Mange unges faglige niveau svarer 
ved indskrivningen på VUC til 4.-5.-6. på folkeskolens klassetrin, hvilket øger risikoen for frafald. 
Opfyldelsen af de differentierede undervisningsbehov kræver mange ressourcer og er en stor 
udfordring for lærerne i deres daglige arbejde. Der er derfor et stort behov for at kunne tilbyde 
undervisning i praktisk-musiske fag eller i andre fag på andre niveauer.
 
VUC’erne har i dag et stærkt fokus på gennemførelse og på at få kursisterne videre i uddannelse. 
En udfordring som er og vedbliver med at være et centralt politisk mål i de kommende år.

Man kan med rette definere VUC’s profil i dag til at være en uddannelsesinstitution, der i meget 
høj grad er en ”second chance” eller en ”last chance” for unge og voksne, som af forskellige årsager 
har brug for at supplere deres kompetencer fra folkeskolen, eller som ønsker at tage en kompeten-
cegivende uddannelse.  
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Det fordrer, at VUC også arbejder med fastholdelsesstrategier og frafaldsproblematikker, da en stor 
del af kursistgruppen befinder sig i sårbare situationer såvel fagligt, socialt som personligt. Ofte 
formindsker disse forhold muligheden for gennemførelse.
 
De tosprogede kursister på VUC er ekstra udfordrede. På nogle VUC‘er er ca. 50 procent af alle 
AVU-kursisterne tosprogede. Undervisningen af dem foregår både på særligt tilrettelagte forløb 
med dansk som andetsprog som omdrejningspunkt og på FVU- og OBU-forløb. Som de øvrige kur-
sister på AVU er denne gruppe bredt sammensat og meget forskellig, men mange af disse kursister 
er udfordret socialt og personligt. Det er derfor nødvendigt, at lærerne har en indsigt i interkul-
turelle problemstillinger, hvis undervisningen og integrationen skal lykkes. AVU er for mange af 
kursisterne en del af svaret på en vellykket social og samfundsmæssig integration.

Lærerroller og kompetenceudvikling

Forandringen i kursistgruppen stiller krav om nye kompetencer hos lærerne. At være lærer på VUC 
i dag dækker over en mangefaceteret rolle, hvor læreren er såvel konsulent, coach, teammedlem 
som underviser i et klasserum. Læreren skal evne - alt efter situation og kursist - at skifte rundt i 
disse roller.

Derudover har en stor del af særligt de unge voksne som tidligere nævnt andre problemer end de 
faglige, hvilket gør dem udsatte i forhold til frafald. Ofte er deres sociale og personlige baggrund og 
liv i almindelighed belastet, hvilket udfordrer og stiller krav til læreren om bl.a. at have veludvik-
lede sociale og relationelle kompetencer.

En stor udfordring for lærerne er, at mange af kursisterne mangler motivation i forhold til under-
visningen. Derfor er det nødvendigt at styrke lærernes kompetencer og viden om, hvordan man 
arbejder med motivation, fx hvordan man arbejder med indre og ydre motivationsfaktorer, samt 
hvordan de kan supplere hinanden; fx viser forskning fra CEFU, at motivation ikke kun og altid skal 
komme indefra hos den enkelte kursist, men at læringsrummet kan være medvirkende til at skabe 
motivation ved at være engagerende.

VUC’erne udfordres jævnligt af nye krav og forventninger såvel fra skiftende uddannelses- og 
beskæfti¬gelsespolitiske dagsordner som i forhold til kursisternes krav og forventninger til under-
visningen/læreren. Hvis opgaven skal løftes, så både kursister og lærere har en kvalitativ udbytterig 
hverdag, er det nødvendigt at udvikle lærernes faglige samarbejder fra teams til professionelle 
læringssamarbejder, der er et mere forpligtende samarbejde end teams.  

Læringsfællesskaber kræver pædagogisk ledelse, hvor lederens opgaver er aktivt at støtte og facili-
tere etableringen, læreprocesserne og vedligeholdelsen af læringsfællesskaberne. Derud-over skal 
lederen prøve at fjerne de forhindringer, som lærerne udsættes for i deres samarbejde.
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De mange nye udfordringer, opgaver og permanente forandringer på VUC (som man må forvente 
fortsætter) kalder på en grundlæggende pædagogisk/didaktisk kompetenceløft af lærere/vejledere 
(og ledere) på VUC.  Det nødvendiggør, at lærerne/vejlederne bliver kvalificeret til at løfte opgaven. 
Uddannelsesforbundet vil forslå, at alle lærere skal have en obligatorisk pædagogisk efteruddan-
nelse på diplomniveau svarende til 30 ects-point. 

Forberedende forløb, skolesamarbejde og samarbejdstaksameter
 
AVU har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres inte-
resse for at uddanne sig. Igennem mange år har en af AVU’s opgaver således været at forberede til 
videre uddannelse, herunder særligt hf. Hf er stadig en vigtigt og naturlig vej for mange kursister. 
AVU og hf er samlet på VUC, og der har derfor altid været et indgående kendskab til hf-tilbuddets 
indhold hos AVU-lærere og –vejledere. Den studieforberedende og almendannende vej har for 
mange været den mest oplagte.

Med erhvervsskolereformen og det forstærkede fokus på EUD med de nye optagelses- og over-
gangskarakterkrav, er også forberedelse til erhvervsuddannelsesvejen kommet mere i fokus. 

VUC påtager sig gerne denne uddannelsesopgave, men for nogle af de unge, som gerne vil på en 
erhvervsuddannelse, er kompetenceløftet større end blot fagligt. Nogle kursister har brug for en 
længere forberedelse, hvor også de personlige og sociale kompetencer bliver styrket. Her er det 
blevet åbenlyst, at det er nødvendigt, at VUC får mulighed for at udvide samarbejdet med den 
ikke-formelle sektor ved at lave forberedende forløb, der kombinerer formel og uformel læring. 

I et DEA-notat  fra august 2014 sættes der fokus på fordelene ved denne type forløb. Der konklu-
deres bl.a.: ”Desvær¬re har vi i Danmark ikke den store tradition for organiseret og koordineret 
samspil mellem det for¬melle uddannelsessystem og de ikke-formelle skoleformer, selvom sidst-
nævnte spiller en aktiv rolle i helhedsforståelsen af ungdomsuddannelsessystemet. Samtidig er der 
en række barrierer, der kan vanskeliggøre samarbejdet. Det drejer sig bl.a. om økonomiske incita-
menter, ”firkantede syste¬mer”, manglende viden og forskellige kulturer”. 

Uddannelsesforbundet foreslår derfor indførelsen af et samarbejdstaksameter, der giver reel mu-
lighed for øget samarbejde mellem sektorer og en opsplitning mellem formel og uformel læring. 
Herved gives kursister, der ikke er socialt og personligt parate til at modtage undervisning, mu-
lighed for at blive gjort klar, og det bliver muligt for AVU-lærerne at fokusere på det, der er deres 
spidskompetencer, nemlig faglig/formel undervisning, når kursisterne er klar.
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Undervisningen skal understøttes af vejledning

De nye kursistgrupper kræver nye vejledningsformer internt og et tæt samarbejde med Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning. Det er vigtigt, at kursisten er parat til at starte på VUC og ikke vælger 
VUC’et i mangel af bedre tilbud. 

Det er et fokusområde for VUC at forøge gennemførelsesprocenten- ikke mindst på AVU. Hvis 
denne indsats skal sikres og kvalificeres, er det nødvendigt, at vejledningen genindskrives i AVU-
loven, og at der er et uddannelseskrav til vejlederne.

Studievejledning er helt central på AVU. Det er derfor nødvendigt at have kompetent og kontinu-
erlig studievejledning som et fast tilbud på samtlige VUC’er, så kursisterne igennem hele deres 
uddannelse kan få hjælp og støtte til at holde fokus på deres læringsmål. Det gælder alle kursister, 
men selvfølgelig særligt for kursister, der ikke har de studiekompetencer, der er en forudsætning 
for at gennemføre en uddannelse på VUC. Derudover er det vigtigt, at vejlederen kan tage hånd 
om de kursister, der er frafaldstruede. Vejlederne skal i samarbejde med kursisten lave en plan for, 
hvordan kursisten kommer med igen.

Vejlederne får også en ny rolle i forhold til vejledning af kursister, der vælger en af de digitale un-
dervisningsformer. Dels skal de være i stand til at vejlede kursisten i forhold til den under- visnings-
form, der matcher bedst på baggrund af kursistens uddannelseserfaring og livssituation generelt; 
dels skal vejlederen sammen med lærerne være med til at fastholde kursistens læringsmål, selvom 
kursisten ikke er til stede på VUC’et.

En vigtig motivation for at deltage og gennemføre uddannelse er at have et klart sigte med 
uddannel¬sen i forhold til videreuddannelse eller arbejde. Vejlederne har en vigtig rolle i forhold 
til at få defineret uddannelsessigtet/beskæftigelsessigtet sammen med kursisten, når kursisten 
påbegynder uddannelsen og ligeledes en vigtig rolle i forhold til at fastholde dette perspektiv (eller 
revidere det) under uddannelsen. 

Nogle kursister kan profitere af vejledning i fællesskaber, da de kan have et stort udbytte af at høre 
andres erfaringer - dette gælder ikke mindst de uddannelsesfremmede. Denne vejledningsform 
skal derfor videreudvikles.
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Nye opgaver for VUC

EUD-forberedende forløb
I forbindelse med reformen af EUD har VUC fået en ny opgave, EUD-forberedende forløb, hvor det 
primære formål er undervisning i dansk og matematik, så kursisterne opnår karak-teren 02, hvilket 
er en forudsætning for at komme ind på EUD. (Andre indgange til EUD )

Hvis forløbene skal blive en succes, er det væsentligt, at VUC bliver ansvarlig for vejledningssamta-
len i forbindelse med optagelsen, og at VUC sætter standarden for optagelsesgrundlaget. Derud-
over skal samarbejdet mellem VUC-ledere, -vejledere og -lærere og EUD-ditto prioriteres højt, så 
synergieffekten og samarbejdet uddannelserne imellem bliver tydelig for kursisterne.

Det er ligeledes nødvendigt at udvikle institutionssamarbejder, der adresserer behovet for opbyg-
ning af gensidigt kendskab af såvel oplysende som fordomshæmmende og tillidsskabende karakter.
Derudover er det helt centralt, at de EUD-forberedende forløb ikke kun har fokus på, at deltagerne 
bliver i stand til at afslutte med karakteren 02 i dansk og matematik, så optagelsen på en erhvervs-
uddannelse er sikret. Det er også overordentligt vigtigt at have fokus på de overgangskrav (krav til 
karakterer, kompetencer og færdigheder ved overgang fra grundforløb 2 til hovedfor-løbet), der 
knytter sig til de enkelte uddannelser på EUD. De vil ofte være så høje, at det ikke er muligt for 
kursisten at nå dem på 20 uger, hvis udgangspunktet er 02.

Nye vilkår for SU til ungdomsuddannelse kan komme til at lægge et unødigt pres på AVU-lærerne/-
vejlederne, da det er forventeligt, at en del kursister er i den situation, at det EUD-forberedende 
forløb er deres sidste chance for at komme ind på EUD.  

Det er derfor nødvendigt at gentænke uddannelses- og beskæftigelsespolitikkens pisk- og gulerods-
strategi, da den - ud over at sætte mange unge under et unødigt pres - skaber en problematisk 
situation for lærerne/vejlederne på VUC, idet de bliver den afgørende faktor for, om den unge får 
mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. 
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KUU

VUC’s rolle i Den kombinerede Ungdomsuddannelse er at forestå undervisning på D-niveau (to fag 
pr. kursist) samt samarbejde med de øvrige i partsinstitutioner i KUU-samarbejdet. I samarbejdet 
skal VUC ikke blot arbejde med den faglige progression og selve prøvebeviset med 02 eller mere, 
men i lige så høj grad deltage i samarbejdet med kursisten og de øvrige involverede aktører om 
bl.a. udvikling af handlekompetence og mestringskompetence. Dette er nødvendige elementer ikke 
mindst i udviklingen af kursisternes demokratiske dannelse, som VUC kan og skal bidrage til.

VUC’s deltagelse i KUU varierer meget alt efter, hvor i landet man befinder sig, men der er ikke 
nogen tvivl om, at opgavens succesfulde varetagelse kræver meget koordinering og megen vilje til 
samarbejde institutionsledere, lærere og vejledere imellem. Det er derfor også her nødvendigt at 
indføre det føromtalte samarbejdstaksameter til dette samarbejde og til at opkvalificere lærerne/
vejlederne/lederne på de involverede skoler i kvalitative samarbejdsmetoder.

 
Afslutning

VUC spiller, som det fremgår af dette papir, en vigtig rolle i forhold til at opfylde de uddannelses- 
og beskæftigelsespolitiske målsætninger, der fremsættes af varierende parlamentariske flertal. 
VUC er, som sektor betragtet, mere end indstillet på at bidrage til, at de unge og voksne kursister 
kommer videre i uddannelsessystemet - det være sig såvel det almene som det erhvervsrettede. 

Men det er vigtigt ikke at glemme det oprindelige mål med VUC, nemlig at bidrage til borgernes 
demokratiske dannelse og ikke udelukkende til deres uddannelse, for som der står i AVU-loven: 
”Undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Undervisningen tilrettelægges, så 
kursisterne styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  
Uddannelsen skal bidrage til, at kursisterne med viden og holdninger kan handle i en lokal og  
global sammenhæng. ”
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Formand Lotte Klein VUF 23 11 45 91
Næstformand Henrik Mikkelsen Randers HF og VUC 20 71 04 24
Kasserer Bo Christensen VUC Skanderborg-Odder 53 63 40 86
Bestyrelsesmedlem  Lars Lyremark Thy-Mors HF og VUC 30 11 22 24
Bestyrelsesmedlem Rikke Belcher VUC Nordjylland 24 83 83 49
Bestyrelsesmedlem Rune Søe VUC Vest 27 88 06 85
Bestyrelsesmedlem Kjeld Søndergaard VUC Kolding 60 40 35 51
Bestyrelsessekretær Torben Thilsted Sekretariatet 23 32 50 03

Sektionsbestyrelsen:

Kontakt VUC-sektionen 
Sektionsformand Lotte Klein • lok@uddannelsesforbundet.dk • mobil: 23 11 45 91
Konsulent Torben Thilsted • tth@uddannelsesforbundet.dk • mobil: 23 32 50 03


