Kære VUC-medlem!
Din tillidsrepræsentant fik den 10. maj – dagen, hvor regeringens udspil om de
forberedende forløb og den Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev offentliggjort,
en mail fra mig med min og VUC-sektionsbestyrelsens syn på udspillet. Du fik en mail fra
forbundsformand Hanne Pontoppidan, og her får du nu en opfølgning fra sektionsbestyrelsen.
De vigtigste pointer i forhold til regeringsudspillet var i sektionsbestyrelsens optik:


grunduddannelsens kommunale forankring og finansieringen via bloktilskud



de unges forsørgelse



målgruppen (bestemt efter alder og ikke behov) og



den mindre fleksible model, end den ekspertgruppen anbefalede i februar

Og så bed vi særligt mærke i, at det blev nævnt eksplicit, at virksomhedsoverdragelsesloven
ville blive taget i anvendelse. Uddannelsesforbundet har allerede nu fokus på FGU-lærernes
løn- og ansættelsesvilkår.
I VUC-sektionsbestyrelsen og i Uddannelsesforbundet knokler vi fortsat med regeringsudspillet.
Vi forsøger at påvirke partierne uden for regeringen med skriverier på mail, Facebook, Twitter
og med virtuelle og fysiske møder i stor stil.
Vi har forskellige fokuspunkter på konsekvenserne af regeringsudspillet blandt andet
forankringen og målgruppeafgrænsningen – altså med andre ord: hvem skal have det
overordnede ansvar for den forberedende uddannelse, og hvem skal gå på den.
Med hensyn til det første, så er vi meget bekymrede over, at regeringen foreslår, at
kommunerne skal have ansvaret, for det vil, sådan som vi ser det, betyde, at der vil blive
store kommunaløkonomiske forskelle på hvilke tilbud, de unge vil få. Og med hensyn til det
sidste, så mener vi, at det skal være de unges behov og ikke deres alder, der skal være
afgørende for, om de skal have tilbudt et forløb på den forberedende uddannelse.
Vi er også bekymrede over de forslag, som regeringen har i forhold til forsørgelse til
deltagerne, og ikke mindst så synes vi, at regeringsudspillet er mindre fleksibelt, end det var
skitseret i de anbefalinger, ekspertgruppen kom med i slutningen af februar.
Vi sender i denne uge et brev til samtlige af folketingets undervisningsordførere.
Vi vil opfordre jer til lokalt at gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser, det vil få for
kvaliteten af og fleksibiliteten i de forberedende uddannelsestilbud, hvis regeringsudspillet
bliver en realitet. Og ikke mindst skal I gøre opmærksom på konsekvenserne for de unge og
voksne, der skal videre i deres liv. Her tænker vi både på dem, der kan profitere af et egentlig
forberedende grunduddannelsesforløb og på dem, der bare har brug for AVU på VUC som
springbræt til hf eller EUD - uanset alder.
Mange hilsner på sektionsbestyrelsens vegne
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VUC-sektionen
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