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Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 1/2020 

Kære medlem 

Et nyt år er i fuld gang, og hvordan tegner det så? Foreløbigt ser det ud til, at vores 

arbejdssteder kommer til at opleve lige så usikre tider som i 2019. De fleste har nok hørt om 

stress og langtidssygemeldinger. På FGU Hovedstaden har der netop været en større 

fyringsrunde, selvom vi dårligt er kommet i gang med at finde ståsted i FGU’en. Også mange 

VUC’er oplever afskedigelser, selvom de hårdest ramte har fået tilført en tiltrængt 

millionbevilling. 

På baggrund af al den eksisterende usikkerhed er vi glade for, at vi har engageret Svend 

Brinkmann til at komme til vores kursus og generalforsamling d. 1./2. oktober i år. Han er med 

al sandsynlighed god for en peptalk om, hvordan vi holder fast i os selv og får navigeret i 

omskifteligheden. Vi arbejder også på at få andre spændende emner i spil de dage, og det er 

noget af det, vi bruger tid på de kommende bestyrelsesmøder. I hører nærmere! 

Endvidere arbejder vi på at opbygge et landsdækkende netværk af OBU-lærere i FGU. Det gør 

vi sammen med Karen Marie Roesdahl Fra FGU Øst. Hun er ikke med i vores sammenslutning, 

men i bestyrelsen har vi valgt, at vi godt vil være med til at samle ét netværk frem for at lave 

en masse små. Hvis du er OBU-lærer, arbejder i FGU’en og har lyst til at netværke om stort og 

småt i FGU-regi, kan du melde dig til Karen Marie på: kmr@fgu-skolen.dk 

 

Spørgsmål fra medlemmerne 

Vi har et par gange fået spørgsmål fra medlemmer, som undrer sig over, at der på deres 

arbejdssted er regler for genvisitering af FVU-kursister, som typisk får tildelt maksimalt to 

forløb. Bettina Dam Oliver, som er Ministeriets konsulent på området har svaret: 

Der er ikke fastsat noget loft på genvisiteringer til FVU-undervisning. Der skal dog altid være 

en saglig begrundelse for at genvisitere.  Når uddannelsesstedet ud fra et fagligt og 

pædagogisk skøn visiterer en deltager til et bestemt FVU-trin, skal det ske i forventning om, at 

den pågældende deltager kan bestå trinnet på den normerede tid. Derfor går jeg ud fra, 

at ’reglen om, at en kursist kan tage det samme trin 2 gange’ er en undtagelsesregel, som 

relaterer sig til et fåtal af kursister. Der kan genvisiteres, når det vurderes ved evalueringen af 

et undervisningsforløb, at deltageren fortsat vil have væsentligt udbytte af undervisningen. Det 

bør desuden indgå i vurderingen, om deltageren er motiveret for at påbegynde et nyt 

undervisningsforløb. Genvisitering kan basere sig på såvel helt særlige omstændigheder som 

på, at en voksen har en god progression på flere af de faglige mål i læreplanen, men mangler 

lidt for at nå i mål. Den voksne skal have progression og motivation, herunder skal der være et 

godt fremmøde. En deltager, der ikke er motiveret for at deltage i undervisning, og af denne 

grund har haft for meget fravær til at få god progression på flere af de faglige mål, kan således 

ikke genvisiteres. Du kan læse mere om genvisitering i FVU-vejledningen 

her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211806 
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Et medlem har spurgt til, om der er dokumentationspligt i forbindelse med genvisitering, og 

hertil svarer Bettina Dam Oliver: 

Med hensyn til spørgsmål om dokumentationspligt, så findes der ikke nedskrevne regler om, at 

institutionerne har dokumentationspligt, når de arbejder med evaluering og beskrivelse af 

deltagerens progression. Men i og med at arbejdet med progression indgår som et krav i 

samtlige læreplaner i forbindelse med evaluering, så ligger det i sagens natur, at denne 

progression skal dokumenteres. Denne dokumentation vil netop også skulle indgå i en den 

faglige vurdering, i de tilfælde hvor en genvisitation kan komme på tale. 

Et andet medlem har undret sig over, at det nogle steder har været praktiseret at give 

forlængelse af tid til FVU-prøver for flersprogede deltagere. Dette blev refereret fra OBU- og 

FVU-konferencen sidst i november. Efter deadline for det sidste nyhedsbrev lavede Ministeriet 

imidlertid en opfølgning og skrev:  

Vi har nu været i dialog med vores prøve- og eksamenskontor, som oplyser, at der ikke kan 

gives dispensation til flersprogede kursister efter §19 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen 

i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Reglen omfatter kursister 

med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke 

vanskeligheder. Tosprogethed er ikke en funktionsnedsættelse eller tilsvarende specifik 

vanskelighed: 

  

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med 

psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke 

vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i 

prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af 

prøvens niveau (BEK nr. 343 af 08/04/2016). 

 

Bestyrelsens deltagelse i konferencer 

D. 16. april afholdes den årlige Ordblinde- og it-konference i Middelfart. Her skal Mette Bjerge 

fra bestyrelsen bl.a. afholde en særlig FGU-workshop sammen med Lene Bang Christensen. 

Workshoppen har titlen: LST i et didaktisk og praktisk perspektiv på FGU. 

https://konferencer.au.dk/ordblindeogit2020/program/ 

 

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, så skriv gerne. 

 

Rigtig god arbejdslyst til alle! 

Gitte Boe, 

Konstitueret formand                      

mail: gitteboe.gb@gmail.com 
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