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Generalforsamling for VUC lærerne
Generalforsamlingsudtalelse om FGU

29. september 2017

De forsamlede lærere til Uddannelsesforbundets VUC-sektions
generalforsamling i Svendborg fredag den 29. september udtaler:
Regeringsudspillet ”Tro på dig selv – det gør vi” indeholder gode hensigter og tanker.
Hensigter og tanker er bare ikke nok, det kræver også handling, hvis flere skal i uddannelse
eller job. Fra flere sider er der blevet peget på, at der er nogle problemer med udspillet, som
betyder, at det kan forringe vilkårene for de unge, som udspillet har til hensigt at hjælpe.
Uddannelsesforbundet har især peget på tre områder, hvor udspillet peger i den forkerte
retning:


at forankringen skal være kommunalt baseret. Det betyder, at tilbuddet til de unge
bliver uens og betinget af, hvor i landet tilbuddet bliver givet. Den kommunale
virkelighed og prioritering er jo ikke ens overalt i landet



at forsørgelsen af kursisterne er af en sådan beskaffenhed, at en del vil takke nej og
ikke gå i uddannelse



at fleksibiliteten er for ringe. I mange tilfælde vil det ikke være muligt for den unge at
gennemføre et forløb på den nye forberedende grunduddannelse på bare 2 år.

Men vi i VUC-sektionen mener, at der mangler noget:


Uddannelsesforbundet bør sætte turbo på arbejdet for at få indført et behovskriterium
baseret på individuel vejledning og visitation af målgruppen, til erstatning for det
alderskriterium, der ligger i forslaget i skrivende stund.

Vi mener, at udspillet ”Tro på dig selv – det gør vi” berører unge, som faktisk tror på sig selv
og godt ved, hvad de vil. Mange unge, som går på et VUC, og som er under 25 år, vil efter
vores vurdering ikke have gavn af den forberedende grunduddannelse, som den er skitseret i
udspillet. De ved godt, hvad de vil, og de har derfor ikke brug for et FGU-forløb.
Et tilbud til en bestemt gruppe tager ikke højde for, at unge har forskellige behov for
uddannelse. Derfor er udspillet grundlæggende i strid med intentionerne, nemlig at tage vare
på de unge og hjælpe dem videre i uddannelse. Det fint med en venlig hånd i ryggen, men
hånden skal skubbe i den rigtige retning og ikke holde dem tilbage - det skal give mening!
Lotte Klein
Sektionsformand
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