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2.

Indledning

Det er Region Nordjyllands mål, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse, og at 60 %
opnår en videregående uddannelse. Herudover har Region Nordjylland gennem partnerskabsaftalen med
Regeringen en målsætning om at øge antallet af forløb på forberedende voksenundervisning (FVU).
Det vurderes, at op til 800.000 personer i den danske arbejdsstyrke har utilstrækkelige læsefærdigheder.
Derfor blev der med Velfærdsaftalen i 2006 fastsat en målsætning om at øge antallet af deltagere på FVU.
Det nationale mål er, at det årlige antal FVU forløb skal stige til 40.000. Det svarer til mellem 4.000-4.200
årlige forløb i Nordjylland. Der er ikke fastlagt kvantitative måltal for ordblindeundervisningen, men set
fra en kvalitativ betragtning anses øget ordblindeundervisning for at være befordrende for Nordjyllands
kompetenceudvikling.
En af vejene til at indfri 95 % og 60 % målsætningen er at øge aktiviteten på FVU og OBU i Nordjylland.
Således får flere unge og voksne med utilstrækkelige grundskolekompetencer og med læse- og skrivevanskeligheder bedre forudsætninger for at tage uddannelse. Dette medvirker ligeledes til at indfri målsætningen på FVU-området.
Derfor igangsættes denne Best Case Analyse, der kan medvirke til, at flere nordjyder får en uddannelse
ved at analysere og udbrede viden om, hvordan arbejdet med FVU og OBU gribes an på de steder, der har
meget høj aktivitet på områderne.
Region Nordjylland fik marts 2012 udarbejdet analysen ”Kursistprofiler og fremtidsscenarier for FVU og
ordblindeundervisning i Nordjylland”. Resultatet af analysen viser, at udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC
- afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - har en væsentlig højere FVU og OBU
aktivitet, end kommunernes befolkningsstørrelse og -sammensætning kan forklare.
På baggrund heraf er udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland afdeling Mariagerfjord - valgt som cases til denne evaluering.
Evalueringen vil undersøge, hvad der har betydning for rekruttering på de udvalgte udbudssteder. Nogle
af de faktorer, der kan have betydning her for, er følgende:
Information, kampagner, hjemmesider, opsøgende virksomhed. m.m.
Vejledning til at deltage i FVU og ordblindeundervisning (eksempelvis fra jobcenter m.v.)
Uddannelsesstedets fysiske rammer og faciliteter
Undervisningens tilrettelæggelse og undervisningsformer
6
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Undervisernes kvalifikationer og kompetencer
Kursisternes tilfredshed og udbytte
Ledelse af udbud
Samarbejde og netværk med eksempelvis VEU Centre, fagforeninger, A-kasser m.m.
Evaluering og udvikling af udbud.
På baggrund af evalueringen er udformet et idékatalog, der kan formidle og udbrede best practice til de
øvrige udbydere af FVU og OBU i Nordjylland.
Idekataloget indeholder konkrete handleanvisninger for de områder, som analysen viser, der har betydning for rekruttering. Følgende områder kan være interessante at se nærmere på i den forbindelse:
Information og markedsføring
Tilrettelæggelse
Kvalitet i undervisningen
Ledelse
Samarbejde med relevante aktører – herunder VEU centre, fagforeninger, A-kasser m.m.
Kvalitetssikring og udvikling.
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3.

Evalueringsspørgsmål

Evalueringen ønsker at besvare følgende spørgsmål:

Hvilke faktorer har haft en positiv effekt på Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og
VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - relativt høje andele af FVU og OBU
kursister?

4.

Evalueringsmodel

Evalueringen skal tilvejebringe et dybere indblik i de valgte udbudssteder. For at tilgodese det flertydige
perspektiv omkring udbudsstederne er evalueringen struktureret som et eksemplarisk casestudie. Dette
design giver mulighed for at undersøge udbudsstederne som et minibillede på god FVU og OBU praksis.
Casestudiet understøttes af en virkningsevaluering. Virkningsevaluering er valgt på baggrund af Region
Nordjyllands ønske om at afdække, hvilke faktorer på udbudsstederne der har en positiv effekt på procentandelen af tilmeldte.
På baggrund af virkningsevalueringens outcome udarbejdes et idekatalog over best practice på de valgte
udbudssteder med henblik på at øge FVU og OBU i Nordjylland.

4.1

Casestudie

Casestudie som undersøgelsesdesign er relevant, når der undersøges et fænomen, som ikke kan forstås
eller forklares løsrevet fra fænomenets kontekst. Det er således studiet af det enkeltstående og konkrete
tilfælde midt i en kompleks virkelighed. Et casestudie kan operere med en enkelt eller multiple cases, og
hver case kan indeholde en enkelt eller multiple enheder. Valg af case antal og enheder heri vil variere efter
evalueringsspørgsmålet. Der anvendes både kvalitative og kvantitative datakilder i casestudiet.
Casestudier kombineret med virkningsevaluering har værdi, når evalueringsspørgsmålet har stor kompleksitet, da casestudier kan afgrænse virkningsevalueringens kompleksitet. Casestudiet er ikke i stand til
at generalisere til større populationer (validitet) men til den teori, der ligger til grund for casestudiet. En
af dets særlige styrker er til gengæld at kunne undersøge flere konkurrerende forklaringer i den samme
undersøgelse (Ramian 2012).
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De valgte cases repræsenterer de to udbudssteder, der har højest procentdel af tilmeldte kursister, efter
at der er taget højde for forskelle i befolkningernes sammensætning. De to cases er valgt for at belyse god
FVU og OBU praksis, hvorfor udbudssteder med lavere procent af tilmeldte ikke indgår i evalueringen.
Evalueringen anvender multiple cases for at nuancere hvilke faktorer, der har positiv indvirkning på udbudsstedernes høje tilmeldingsprocent.

4.2

Virkningsevaluering

Virkningsevaluering er valgt som den grundlæggende evalueringsmodel. Virkningsevaluering fokuserer på
virkningssammenhænge mellem indsats, processer og effekter af indsatsen – her i form af de mekanismer
hos udbudsstederne, der øger procenten af tilmeldte kursister. Begrebet virkningssammenhænge skal i
denne evalueringsmetode forstås som kontekstafhængigt, hvorfor effekterne ikke kan siges at være endegyldigt sande, men udtryk for en kausal sammenhæng mellem virkninger og effekter i den specifikke
kontekst, som de undersøges i.
Krumtappen i en virkningsevaluering er programteori, hvilket vil sige den eller de hypoteser, som projektet
opererer med gennem formulering af mål og formodede resultater ved en given indsats. Virkningsevaluering belyser, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem programteorien og evalueringsresultaterne undersøges det, hvorvidt der er tale om implementeringsfejl eller teorifejl. Fejl i implementeringen betyder, at programteorien
ikke nødvendigvis er forkert, men at der i højere grad er tale om fejl i måden, hvormed antagelserne blev
implementeret. Fejl i teorien forekommer sjældnere og betyder, at grundlaget for programteorien har vist
sig forkert (Dahler-Larsen 2003).

4.3

Best practice

Best practice er en ide, som tager udgangspunkt i, at der findes bestemte former for praksis, dvs. teknikker, metoder, processer, aktiviteter mv., som er mere effektive end andre i forhold til at skabe et bestemt
resultat. Historisk har begrebet best practice to forståelser, hvor den radikale tilgang forstår god praksis
som universel. Den moderate tilgang søger god praksis, men anerkender i højere grad kontekstens betydning for god praksis. Generelt for best practice er dog ønsket om at identificere en handling med størst
mulig succes. I hvilken omgang, den identificerede best practice kan identificeres vil afhænge af, indenfor hvilket undersøgelsesdesign best practice identificeres. Jo større betydning eller værdi undersøgelsen
tillægger konteksten, jo mindre chance er der for, at den identificerede best practice kan generaliseres til
andre sammenhænge.
10
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Udformningen af et idekatalog for best practice på baggrund af virkningsevalueringen vil begrænses til
FVU og OBU i Nordjylland. Denne begrænsning begrundes i den betydning, som et casestudie og virkningsevaluering tillægger konteksten for undersøgelsen. For at skabe kongruens mellem begrebet best
practice og evalueringsdesignet antages det derfor, at konteksten på de forskellige FVU og OBU afdelinger
i Nordjylland i et vist omfang kan sammenlignes.

5.

Programteorier

Programteorierne er udarbejdet efter gennemførelse af pilotundersøgelse og desk research. Til pilotundersøgelsen blev der taget udgangspunkt i alle tidligere nævnte faktorer, der kunne være af betydning
for undersøgelsens genstandsfelt. Pilotundersøgelsens resultater er diskuteret på et styregruppemøde, og
på bagrund heraf er der blevet sorteret i listen over, hvilke faktorer der har betydning for deltagerantallet.
Der arbejdes i evalueringen således ud fra nedenstående programteorier:

1.

Det antages, at en bevidst strategi for hhv. OBU og FVU aktiviteter har en positiv betydning for
deltagerantallet.

2.

Det antages, at en koordineret indsats for hhv. OBU og FVU aktiviteter, hvad angår test/
screening og hurtig og løbende holdstart, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det
antages, at et koordineret opsøgende samarbejde med VEU-centre, virksomheder, jobcentre,
A-kasser og fagforeninger har en positiv betydning for deltagerantallet.

3.

Det antages, at en pædagogisk praksis, der er gearet til løbende optag, og en undervisning, der
har relevans, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at kvalitet i visiteringen
og undervisningen har positiv betydning for deltagerantallet.

En figur for forventet input, output og outcome ses nedenfor. Input er de indsatser, som de forventede
programteorier fokuserer på. Output er de umiddelbare effekter af aktiviteterne. Outcome er resultaterne
af disse effekter på kort og lang sigt. De endelige input, output og outcomes afhænger af programteoriernes endelige formulering og fokus.
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Output
Tilrettelæggelse af kurser
Kvalitet i undervisningen
Ledelse
Samarbejde med relevante
aktører

Større synlighed for potentielle FVU og OBU
kursister

Outcome for analysen:
Identifikation af succesfaktorer hos Mariagerfjord og
Thisted, som øger tilmeldingen af kursister til OBU og
FVU.

Øget udbytte, tilfredshed og
tilgængelighed

Outcome for projektet:
Udvikling af idekatalog

Nyeste viden, nem indgang

Outcome for Nordjylland:
Øget tilmelding til OBU og
FVU på øvrige udbudssteder

Godt ry/omdømme

Input

Outcome

Outcome kan, som det ses i modellen, opdeles i flere dele. Først det umiddelbare outcome for analysen
i form af identifikation af de faktorer, der har betydning for de udvalgte udbudssteders succes. Dernæst
outcome for projektet i form af idékatalog, og endelig outcome for Nordjylland i form af, at idekataloget
forhåbentlig kan anvendes af andre udbudssteder på FVU og OBU området til at øge andelen af kursister
på området.

6.

Metode

For at besvare evalueringsspørgsmålet med afsæt i programteorierne er flere datakilder anvendt systematisk. Forud for evalueringen gennemføres en desk research med henblik på at afsøge forskningsviden i
Norden på OBU og FVU området. Hvad er der af eksisterende viden på området med hensyn til succesfuld rekruttering af deltagere? Herefter gennemføres en pilotundersøgelse, der har til hensigt sammen
med desk research at kvalificere og præcisere programteorierne, da programteorier dannes på baggrund
af viden fra flere kilder, såsom officielle dokumenter, faglig teori og praksisviden (Dahler-Larsen 2003).

12
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Desk
Research

Pilotundersøgelse

Programteorier

Dataindsamling
På baggrund af data fra pilotundersøgelsen vil evalueringens hovedanalyse indsamle data fra flere kilder.
Der indsamles data med såvel kvalitative som kvantitative metoder. Dette valg beror på evalueringsfeltets
beskrevne kompleksitet, som bedst belyses ved multiple datakilder, da det antages, at kompleksiteten ikke
lader sig indfange udelukkende ved metoder inden for samme paradigmer (Green 2007).
Interview med leder af afdeling Thisted
Interview med leder af afdeling Mariagerfjord
Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Thy-Mors
Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Mariagerfjord
Spørgeskemaundersøgelse til alle, der underviser fast på FVU og OBU i afdeling Mariagerfjord og
Thisted – udsendes via Survey Xact til individuelle mailadresser
Spørgeskemaundersøgelse til alle kursister på OBU/FVU både dag og aften på de to udbudssteder.
Sendes til udbudsstederne, så de kan uddeles til kursister. Sendes i markerbar fil. Dette gentages
nogle måneder efter.
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Fokusgruppeinterview med kursister daghold FVU/OBU afdeling Thisted
Fokusgruppeinterview med kursister aftenhold FVU/OBU afdeling Mariagerfjord
Telefoninterviews med relevante samarbejdspartnere, som konsulenter i de to afdelinger
udpeger

Interviews er gennemført på udbudsstederne. Kursisterne er udvalgt som hele hold, hvor det har været
frivilligt at deltage i interview. De fleste er gennemført, mens underviser har været til stede, mens enkelte
er afholdt uden underviser. Programteorierne er styrende for tematikken i interviews.
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af to omgange, men med samme indhold. Første udsending
var før sommerferien og anden efter sommerferien. Begge gange har der været sendt et link til elektronisk
spørgeskema ud til vores kontaktpersoner på de to case steder sammen med et følgebrev til underviserne.
Kontaktpersonerne har herefter videredistribueret information til udbudsstedets undervisere, der har sørget for at give tid og rum til, at deres kursister har kunnet svare i kursustiden og få hjælp til forståelse eller
andet. Hver runde har varet 1-2 uger, hvor alle kursister i den periode er blevet opfordret til at besvare
skemaet. Samme procedure anden gang med henblik på at få svar fra nye kursister i denne periode.
Der er indkommet følgende svar:
Figur 1: Overblik over spørgeskemadata – kursister:
Hvor går du til undervisning? Krydset med: Hvilket kursus er du tilmeldt?
Forberedende voksenundervisning (FVU)
20

Ordblindeundervisning
(OBU)
31

34,7%

Afdeling Mariagerfjord - Hadsund

0

14

9,5%

Afdeling Thy-Mors - Thisted

15

58

49,7%

Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup)

0

4

2,7%

Afdeling Thy-Mors - Nykøbing

0

5

3,4%

I alt

35

112

147

Afdeling Mariagerfjord - Hobro
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I alt

Figur 2: Overblik over spørgeskemadata – undervisere:
På hvilket udbudssted underviser du (primært)? Krydset med: Hvad underviser du i?
FVU

OBU

FVU & OBU

I alt

Afdeling Mariagerfjord - Hobro

1

6

4

42,3%

Afdeling Mariagerfjord - Hadsund

0

3

0

11,5%

Afdeling Thy-Mors - Thisted

5

6

1

46,2%

Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup)

0

0

0

0,0%

Afdeling Thy-Mors - Nykøbing

0

0

0

0,0%

I alt

6

15

5

26
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7.

Desk Research

Desk research indeholder to temaer. Det første drejer sig om litteratur, der beskæftiger sig med undervisning af ordblinde og svage læsere – hvilken viden er der skabt om den gode undervisning i forskermiljøer og gennem projektet? Det andet område handler om organisering af tilbuddene og planlægningen
af undervisningen, herunder også ledelse.

7.1

Om undervisning for målgruppen

Region Nordjylland, VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF&VUC, fik i 2012 udarbejdet en analyse af
kursistprofiler og formuleret fremtidsscenarier for FVU og ordblindeundervisningen i Nordjylland. Vigtige
pointer fra denne undersøgelse gengives her, idet disse indgår som baggrundsviden for analyse af data
indsamlet med henblik på at besvare programteorierne. Konklusionen i Kursistprofiler og fremtidsscenarier peger frem mod, at Regionen når sine aktivitetsmål og på den måde bidrager til implementering af
Velfærdsaftalen af 2006:

Ved at FVU- deltagelsen hos borgerne i de nordjyske kommuner når op på den gennemsnitlige deltagelse,
som er hos borgerne i de tre kommuner, der har den højeste deltagelse (Thomas Lange, s.6, Lange Analyser 2012).
Denne pointe er vitaliseret i nærværende undersøgelse ved at danne filter for udvælgelse af, hvilke udbudssteder der undersøges nærmere med henblik på identifikation af best practice.
Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdede i 2012 en evaluering af forberedende voksenundervisning
(FVU), og heraf fremgår det, at aktiviteten hos andre udbydere end VUC er stigende, og at langt de fleste
kursister gennemfører undervisningen uden at aflægge prøve. Dette fører med sig, at de muligheder, der
findes i trinsystemet, bruges for lidt. Andelen af borgere med dansk som andetsprog udgør en stor del
af kursisterne på andre udbudssteder end VUC, hvilket kan forklares med, at VUC nu kan udbyde dansk
som andetsprog som et særskilt fag. Rapporten dokumenterer, hvordan VUC adskiller sig fra andre udbydere ved at være gode til koordinering af tilbuddene og ved at være optaget af kompetenceudvikling
hos underviserne. EVA anbefaler, at der sker en tydeliggørelse af ansvars- og arbejdsdelingen vedrørende
kvalitetssikring og undervisernes kompetenceudvikling mellem VUC og deres driftsoverenskomstparter.
Nærværende evaluering har til hensigt at finde kendetegn på best practice på to udbudssteder i Nordjylland, der er særligt gode til at rekruttere kursister til FVU og OBU området. EVA´s undersøgelse dokumenterer, at koordinering og kompetenceudvikling hos underviserne er et kvalitetstegn, hvorfor disse
indgår som væsentlige undersøgelsesfelter i virkningsevalueringen.
16
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Af Vejledning om visitation til ordblindeundervisningen for voksne udarbejdet af Undervisningsministeriet i 2006 fremgår det, at det i rekrutteringen af nye kursister er uhyre vigtigt at skelne mellem behov for
ordblindeundervisning og behov for forberedende voksenundervisning. Derfor anbefales en indledende
samtale efterfulgt af en test, der kan afdække deltagernes skriftsproglige færdigheder. Der er af Undervisningsministeriet udarbejdet en obligatorisk test. Den indledende samtale gennemføres ved hjælp af en
interviewguide, der består af 7 hovedemner. Udover de rent skriftsprogsrelevante spørgsmål spørges der
også ind til fritid, personlige mål med ordblindeundervisningen og henvendelsesgrund. Denne lidt bredere
tilgang implicerer en antagelse om, at en forudsætning for at kunne modtage og få udbytte af ordblindeundervisningen er, at motivationen hos kursisten hentes i et livskvalitetsperspektiv. Det betyder, at kvaliteten af undervisningen af kursisterne også vurderes med afsæt i oplevelse af større livskvalitet og ikke
kun snævert på, om det går bedre med at skrive og læse.
I desk research med gennemlæsning af en række artikler om undersøgelser af og udviklingsprojekter indenfor FVU og OBU området skal der kun nævnes få vigtige fund. De vigtigste pointer er, at undervisningen
må være differentieret, og at den skal opleves relevant. Holdundervisning er kun en ramme – kursisterne
har hver deres målsætninger og arbejdsplaner.

7.2

Organisering og tilrettelæggelse

Som det fremgår af resultater af desk research, er koordinering af indsatserne uhyre vigtig. Derfor inddrages Jody Hoffer Gittells arbejde med relationel koordinering, som inspiration i analysen af kvalitative
og kvantitative data.
Jody Gittell siger, at fundamentet for de gode relationer er fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig
respekt. Når en proces er afhængig af mange forskellige arbejdsfunktioner, kan fokus på de fælles mål
være med til at brede opmærksomheden ud fra eget ansvarsområde. Relationerne understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.
Kort fortalt handler det om koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser, som går på tværs af
faglige funktioner, afdelinger og organisationer. Teorien er særlig relevant for arbejdsprocesser, der er
præget af en høj grad af uforudsigelighed og tidspres.
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testere, skemalæggere, ledelse VUC

Undervisere, studievejleder, coach,
ledelse, VUC
Internt og ekstern
koordinering

Intern
koordinering

Intern og
ekstern
koordinering

Ekstern og
intern
koordinering

Jobcentre,
A-kasser,
fagforeninger

Virksomheder

Figur 1: Model over hvilke koordineringsopgaver, der løses.

Rekruttering af kursister til FVU og OBU involverer mange aktører fra forskellige platforme - fx A-kasser, VEU-centre, fagforeninger, private virksomheder, jobcentre, studievejledere, undervisere, udbydere
og markedsføring, og vi kan forlods konstatere, at en koordineret indsats vil øge mulighederne for, at
rekrutteringen til undervisningen vil lykkes. Men hvordan ser den vellykkede koordinering så ud? Gittells
begreber er brugt som analyseredskaber, og modellen strukturer fremstillingen af analyseresultaterne.

8.

Programteori 1: Strategisk arbejde med
aktivitetsniveau på case niveau

Det antages, at ledelsens og medarbejderes arbejde med aktiviteter på et strategisk niveau vil have en
positiv effekt på antallet af kursister på FVU og OBU.
Det empiriske grundlag for programteori 1 er interview med ledere, konsulenter, ordblindekoordinator
18
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fra VUC’erne samt telefoninterview med jobcentrene i Hobro og Thisted og sagsbehandler fra CAB (Center
for afklaring og beskæftigelse), HR koordinator fra stor privat virksomhed i Thisted, repræsentant fra 3F
i Thisted, koordinator fra jobcenter i Thisted Kommune, repræsentant fra produktionsskole i Hadsund
samt spørgeskemaundersøgelse.
Det strategiske niveau er karakteriseret ved, at planlægning af aktiviteter er afstemt efter udbudsstedets
mål for målgruppen - herunder antallet af kursister. Med til det strategiske niveau hører således refleksioner over, hvordan fx rekruttering, rollefordeling blandt medarbejdere og indslusning skal foregå. Et
grundlæggende spørgsmål er: Hvordan kan potentielle kursister få tilstrækkelig viden om tilbuddet og om
rammerne om tilbuddet?

8.1

Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted

En vigtig del af strategien for rekruttering er, at kursister, virksomheder, ledige, jobkonsulenter, sagsbehandlere og samarbejdspartere oplever, at der er én indgang til Thy-Mors HF&VUC. At henvendelser altid
kan ske til den samme person. En anden vigtig del af strategien er, at arbejdsdelingen internt i huset er
fleksibel og tydelig for medarbejderne. En forudsætning for at denne strategi kan lykkes og føre frem til
flere kursister på FVU og OBU, er et meget højt informationsniveau både internt og eksternt.

…. Det er en klar strategi for mig, at have så højt et informationsniveau som muligt. Mange af dem vi har
herinde, de har cirkuleret rundt i systemet, så hvis der ikke ligesom bliver informeret om, hvad vi har fundet ud af, så kan de jo heller ikke vejlede kvalificeret på jobcentret… det er vigtigt (Ordblindekoordinator).
Der er ikke en nedskrevet strategi for hverken udviklingen af FVU og OBU undervisningen eller rekrutteringsarbejdet, men interviewene indeholder tydelige holdninger og visioner om, hvad der skal til, for at
tilbuddet kan være attraktivt for kursister og virksomheder. Desuden er der udarbejdet en strategi for VUC
Erhverv, der i samarbejde med VEU-centret arbejder med måltal. VUC Erhverv bliver således målt på antallet af kursister og virksomhedsbesøg. For at kunne leve op til måltallene tænkes der strategisk i forhold
til synlighed i lokalområdet og opdyrkelse af nye samarbejdsrelationer.
8.1.1

Kompetenceudvikling

For det første er det vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling og at tilpasse undervisningen, således at nye teknologiske redskaber, fx håndholdte medier, får en særskilt opmærksomhed. For
at komme i mål med viden om den nye teknologi, der kan være til stor hjælp for borgere med svage skriftsproglige kompetencer, sker der løbende udvikling af viden gennem projekter.
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Den anden del af strategien handler om kompetenceudvikling, da det er nødvendigt, at undervisere, konsulenter, studievejledere, koordinatorer m.fl. løbende kan opkvalificeres gennem efteruddannelse og systematisk videndeling. Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at undervisere vurderer, at den faglige
opkvalificering og opprioriteringen af teamarbejde med muligheder for videndeling er af stor betydning for
kvaliteten af tilbuddet og rekrutteringsprocessen.

8.1.2

Opsøgende arbejde

En tredjedel af de strategiske refleksioner handler om, at rekrutteringen kan ske gennem systematisk
afsøgning af behov for OBU eller FVU i et tæt samarbejde med virksomheder. Udfordringerne her består
i, at virksomhedernes behov set med ledelsens briller ikke altid er sammenfaldende med medarbejderens.
Sagen er, at det ofte kun er dem med skriftsproglige udfordringer, der konkret oplever, hvad det betyder
for opgaveløsningen at have skrive- og læseproblemer, og derfor også er de bedste til at pege de steder
i arbejdsgangene ud, hvor problemet og dermed løsninger findes. Der nævnes fx en virksomhed, der har
indført LEAN, og som derfor har hængt mange skilte og anvisninger op centrale steder i virksomheden.
Det skaber undren hos ledelsen, at anvisningerne ikke følges, indtil det kommer frem, at en stor del af
medarbejderne ikke kan læse, hvad der står på skiltene. Det systematiske samarbejde med virksomheder
og virksomhedsledere medfører nye erkendelser af og mere viden om, hvad det betyder for en medarbejder
at have skriftsproglige udfordringer, hvilket danner afsæt for udvikling af arbejdspladsens kultur og sociale
kapital.
8.1.3

Ledelse

Ledelsen på Thy-Mors HF&VUC opprioriterer FVU og OBU området gennem oprettelse af arbejdsfunktioner, der understøtter både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af tilbuddet til
FVU og OBU kursister. Således er der ansat ordblindekoordinator, vejledere, mellemledere, konsulenter,
koordinatorer i VUC Erhverv og administrativt personale, og der er afsat arbejdstid til teamsamarbejde.
Et teamsamarbejde, der også inkluderer ugentlige møder med undervisergruppen.
Ledelseslaget hos samarbejdspartnere som jobcentre, A- kasse, fagforeninger, sagsbehandlere og virksomheder understøtter processen ved at opprioritere opgaven med at rekruttere skriftsprogssvage borgere til
undervisningen. Således har jobcentret i Thisted ansat en koordinator, som tager sig af alle de henvendelser og aftaler, der angår netop denne målgruppe - både i huset og ud af huset.
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8.1.4

Netværk

Det opsøgende arbejde foregår i høj grad gennem opbyggelse af uformelle netværk og dermed uformelle
samarbejdsrelationer. Med andre ord: Rekrutteringen af nye kursister beror i høj grad på, at lokalområdet
er præget af, at mange kender eller kender til hinanden. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det da
også, at de fleste kursister har hørt om OBU og FVU gennem deres egne personlige netværk. Ordblindekoordinator og koordinator i VUC Erhverv fortæller, at de møder folk i mange sammenhænge, og at de
altid har et fokus på at formidle viden om tilbuddene - også i utraditionelle kontekster, fx fodboldklubber
og fagforeninger. De inviterer tillidsmænd til informationsmøder, og de møder gerne op igen og igen på
jobcentre og har her etableret en åben rådgivning, hvor borgere frit kan henvende sig på bestemte tider.
Den store viden, som afdeling Thisted har om området, og om hvad der virker, får andre aktører til at
henvende sig hos dem for at få gode ideer til, hvordan man kommer i kontakt med målgruppen. Således
har sprogskolen og SOSU STV i Thisted henvendt sig med dette formål. Netværkstanken gennemsyrer
arbejdet, og netværk holdes vedlige gennem løbende opfølgning og forpligtende aftaler.

8.1.5

Samfundsperspektivet

Afdeling Thisted er bevidst om de udfordringer, som lokalområdet oplever som følge af bl.a. globalisering
og de forandringsprocesser, det medfører med hensyn til krav til uddannelsesniveauet generelt. Mange
store industrivirksomheder er lukket, og flere er truede. Derfor er samarbejdet med tillidsmænd og virksomhedsledere prioriteret meget højt, da netop disse samarbejder gør det muligt i tide at sætte ind med
opkvalificering af den del af arbejdsstyrken, der er inden for målgruppen. Digitaliseringen af offentlige og
private ydelser presser yderlige den enkelte og virksomhederne til at opprioritere indsatsen og er samtidig
en del af begrundelsen i VUC for at opprioritere samarbejdet.

Jeg tænker faktisk, at vi gør samfundsmæssig nytte…., fordi det gør en forskel bredt set, uanset om det
er i et udkantsområde som vores…., at man har en befolkning, der tilegner en anden viden og begynder
at reflektere på en anden måde…, hvis man tænker stort på vores demokrati eller virksomhedskultur eller
børneopdragelse (Koordinator).
Med politiske målsætninger om livslang læring og måltal på andelen af voksne med uddannelse ud over
grundskoleniveau er det en vigtig pointe, at OBU og FVU er det grundlag, der ikke kan springes over på vej
op ad uddannelsestrappen. Kompetencer på dette niveau er en forudsætning for at komme videre. Netop
dette argument skaber stor mening for de professionelle, der arbejder med området.
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8.1.6

Markedsføring

På det strategiske plan fylder markedsføring en del i form af ønsker om større synlighed og dermed ønsker
om, at kendskabet til muligheder for at deltage i OBU og FVU undervisning skal ud i alle kroge af samfundet. Som vigtige platforme eller medier nævnes hjemmeside, brochurer, annoncer, TV- spots, busreklamer og sider på Facebook. Der er dog større tillid hos de professionelle til, at netværk og opbyggelse
af et ambassadørkorps har en større effekt. Der arbejdes med en narrativ tilgang, og derfor indsamles
og formidles de gode historier. Historier, der har det til fælles, at den enkelte kursist kan fortælle i et før
og efter perspektiv og klart kan fortælle om bedre livskvalitet og større selvtillid. Men også humor som
fortællinger om de krumspring og fejlkilder, man oplever i sin hverdag som skriftsprogssvag kan være morsomme, hvis de fortælles af borgeren selv med en vis selvironi som en del af pakken.
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8.2

Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord

Afdeling Hadsund og Hobro er organiseret i afdeling Himmerland. De vil dog efterfølgende betegnes ”afdeling Mariagerfjord”, da Himmerlands to øvrige afdelingerne i Aars og Rebild ikke er anvendt som case
i analysen.
Der er ikke en nedskrevet strategi for FVU- og OBU-undervisningen eller rekrutteringsarbejdet, men interviewene indeholder tydelige holdninger og visioner om, hvad der skal til for at få viden ud om tilbuddet,
og for at det bliver attraktivt for kursister og virksomheder.
På det strategiske niveau er det samarbejdet med jobcentre med henblik på rekruttering af borgere med
svage skriftsproglige kompetencer, der har den største bevågenhed i HF&VUC Mariagerfjord.
8.2.1

Kompetenceudvikling

Undervisere og konsulenter bliver løbende kompetenceudviklet gennem diplomuddannelse indenfor området. Der er ligeledes stor opmærksomhed på og opprioritering af teknologiske hjælpemidler til ordblinde
og dermed også på at kompetenceudvikle konsulenter og undervisere til at anvende disse hjælpemidler.
8.2.2

Opsøgende arbejde

Det opsøgende arbejde med oplysning om muligheder for deltagelse i OBU og FVU samt rammerne herfor
foregår både som del af et årshjul, men er også tilrettelagt således, at henvendelser fra fx virksomheder
og andre kan imødekommes med kort varsel. Store virksomheder i lokalområdet har i samarbejde med
konsulenter iværksat, at samtlige medarbejdere er blevet testet. Så er grundlaget for at få tilbudt et forløb
i OBU eller FVU til stede, og virksomhederne kan tilrettelægge deltagelse i undervisningen således, at det
passer sammen med virksomhedens arbejdsmængde. I nedgangstider med trusler om fyringer er dette en
kæmpegevinst, da uddannelsestilbuddene skal gives før opsigelsen. Den samme mekanisme er virksom,
når jobcentre har kendskab til borgere, der er udfaldstruede, da uddannelsestilbuddet kan være med til
at forlænge dagpengeperioden.
HF&VUC Mariagerfjord arrangerer også oplysningsseminarer, hvor bl.a. sagsbehandlere, A-kasser og fagforeninger deltager. Her formidles viden om tilbuddene, rammerne for dem og ikke mindst procedurer
med testning og det videre forløb. Deltagerne i seminarerne prøver selv testene og lærer lidt om, hvordan
de selv kan blive bedre til at spotte borgere med skriftsprogsvanskeligheder.
Med til det systematiske opsøgende arbejde skal nævnes faste ugedage på de samme lokaliteter, hvor der
gennemføres vejledningsforløb inklusiv testning.
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8.2.3

Ledelse

Ledelsen prioriterer området ved at styrke kvaliteten af undervisningen gennem et fleksibelt to-lærer
system. Dette er en forudsætning for, at beslutningen om at have fleksible hold med flydende optag, kan
implementeres, da der på den måde altid vil være mulighed for at modtage nye kursister på holdet, selv
om kursisterne fagligt befinder sig på forskellige trin. Der er ansat fuldtidskonsulenter, der har rekruttering og formidling af viden om OBU og FVU som den vigtigste del af porteføljen. Konsulenterne har også
løbende en stor kontakt med jobcentre og virksomheder omkring den enkelte borgers/kursists forløb og
engagement. Det giver den fordel, at interne og eksterne samarbejdsparter ved, hvem de skal henvende sig
til for at få viden eller få løst et problem.
Ledelsen prioriterer også teamsamarbejdet mellem konsulenter, studievejledere, testerne, skemalæggerne
og ledelsen som mødes hver fredag formiddag og går det hele igennem. Dette fungerer både som kvalitetssikring af tilbuddet, men også som platform for udvikling af nye tiltag.
Desuden har ledelsen prioriteret at ansætte en kursistcoach, der hjælper kursisterne med gennemførelsen af uddannelsestilbuddet. Coachen træder til, hvor studievejlederen må slippe kursisten. Der er ofte
tale om udfordringer af personlig eller social karakter. I samme boldgade skal nævnes, at HF&VUC Mariagerfjord har indkøbt et betydeligt antal IT- rygsække, således at kursisten med det samme kan komme
i gang med at afprøve værktøjerne i hverdagen og ikke skal afvente, at bevillingen til udstyret kommer
igennem de forskellige procedurer.
8.2.4

Netværk

Konsulenter, undervisere og ledere samt tidligere kursister er aktive i opbygning af netværk. Konsulenterne indgår på mange måder i netværk med jobcentre, andre udbydere og virksomheder. De personlige
relationer fremhæves af alle aktører som uhyre væsentlige for at få arbejdet til at glide. Netværket med
virksomhederne er også et reservoir for viden om, hvad de næste udfordringer kan være. En væsentlig
forklaring på succes med rekrutteringen er den systematik og arbejdsdeling, der er mellem de to fuldtidskonsulenter. Lige i øjeblikket er der fokus på borgere/kursister med anden etnisk baggrund end dansk og
de udfordringer, de møder. Nogle er ordblinde, og andre er bare dårlige til dansk. Uanset hvad, vil gruppen ryge nederst i hierarkiet, hvis der ikke tages hånd om problemet. En anden nyere opgave er, at tilbud
om undervisning i engelsk eller andet fremmesprog på dette niveau i højere og højere grad efterspørges.
8.2.5

Samfundsperspektivet

HF&VUC Mariagerfjord er også meget opmærksom på, at globaliseringen presser de lokale arbejds24
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pladser, og at kravene til arbejdskraftens kompetencer er stigende. Det fortælles, at for bare ti år siden
blev ufaglærte ansat i nogle af de store lokale virksomheder, men nu ansættes kun folk med en faglig uddannelse eller en studentereksamen. Uddannelsessystemet har en forpligtigelse til på det samfundsmæssige niveau at løfte borgere frem mod mere uddannelse. Det laveste trin på uddannelsestrappen er FVU
og OBU, og ansvaret for at bringe så mange som muligt igennem forløbene fylder meget hos de professionelle.
På det samfundsmæssige plan kan det siges, at arbejdet for at få/opretholde ligestilling mellem arbejde
og uddannelse, når det gælder retten til forskellige offentlige ydelser, også har stor bevågenhed. Således
er kontanthjælpsreformens konsekvenser for området ved at blive analyseret.
8.2.6

Markedsføring

Traditionel markedsføring sker gennem annoncering i lokale aviser, men tillægges ikke særlig stor vægt.
Der er også sat gang i en stor kampagne, som er igangsat for hele VUC&hf Nordjylland. Her er der tale
om brochurer, TV-spots og busreklamer. I den samme periode er der planlagt virksomhedsbesøg på 150
mellemstore virksomheder i Aalborg og Mariagerfjord. Hverken undervisere, konsulenter eller kursister
har stor tillid til, at de traditionelle markedsføringskanaler er tilstrækkelige eller overhovedet har en effekt,
men vil på den anden side heller ikke sige, at de helt skal afskaffes.

8.3

Sammenfatning programteori 1

På trods af at der hverken i case 1 eller 2 er tale om en nedskrevet og forhandlet strategi for rekruttering
af kursister til OBU og FVU, viser analyserne af datamaterialet, at der i høj grad tænkes, planlægges og
handles strategisk.
Et meget vigtigt omdrejningspunkt i rekrutteringen og planlægningen af undervisningstilbuddene, så de
matcher ikke bare kursisternes behov, men også matcher samarbejdsparternes behov for fleksibilitet og
rettidig indsats, er et resultat af strategisk tænkning og en del af succesen med at opretholde et højt niveau
målt på antal af kursister set i forhold til befolkningsgrundlag. Således er VUC konsulenterne optaget af
at følge med i og oversætte betydningen af nye lovforslag eller bekendtgørelser, således at samarbejdsparterne på den måde bliver serviceret. Et eksempel er en aktuel optagethed af konsekvenser af ny kontanthjælpsreform for borgeres muligheder for deltagelse i OBU/FVU undervisning.
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9.

Programteori 2 – koordineret indsats

Program teori 2 lyder: Det antages, at en internt koordineret indsats for hhv. OBU og FVU aktiviteter,
hvad angår fx test/screening og hurtig og løbende holdstart, har en positiv betydning for deltagerantallet,
lige som det antages, at et koordineret opsøgende samarbejde med VEU-centre, virksomheder, jobcentre,
A-kasser og fagforeninger har en positiv betydning for deltagerantallet.
Det empiriske grundlag for programteori 2 er interview med ledere, konsulenter, ordblindekoordinator fra
VUC’erne samt telefoninterview med jobcentrene i Hobro og Thisted samt sagsbehandler fra CAB (Center
for afklaring og beskæftigelse), HR koordinator på stor privat virksomhed i Thisted, repræsentant fra 3F i
Thisted, koordinator fra jobcenter i Thisted Kommune og repræsentant fra produktionsskole i Hadsund.
Som nævnt anvendes her, for strukturering af analysen og fremstillingen af resultaterne, Jody Hoffer Gittells arbejde med relationel koordinering og model over udfordringer i koordineringsarbejdet.
Tegn på, at VUC og samarbejdsparterne har fælles mål, hænger tæt sammen med, hvordan det interne og
eksterne samarbejde skal være. Det vigtige er, at der er en fælles forståelse for, hvad der er vigtigt. Hvad
der arbejdes hen imod, og hvordan dette gøres!

9.1

Intern og ekstern koordinering set fra konsulentens position

Den interne koordinering har to retninger. Den ene handler om at holde hinanden i teamet opdateret på
indsatser helt ned på kursistniveau. Det drejer sig om at holde øje med, at arbejdsdelingen i teamet ikke
producerer huller eller mellemrum, således at undervisere fx ikke får rettidig besked om nye kursister og
derfor ikke kan modtage dem godt. Den anden handler om at holde øje med og effektivisere det opsøgende arbejde og sikre, at der ikke sker overlap, således at fx den samme virksomhed får flere besøg med
samme formål.
Den eksterne koordinering drejer sig om koordinering med sagsbehandlere og andre ansatte hos samarbejdsparterne.
9.1.1

Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted

Teamet omkring OBU og FVU arbejder eksternt med at koordinere indsatsen. Således at der er et fælles
mål mellem jobcentret og afdeling Thisted om at få så mange som muligt sendt videre til VUC, hvor de
screenes og meldes på hold med det samme. Dette er der en klar samarbejdsaftale om. Det fælles mål
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er at få brugt alle de regionsmidler, der ligger i puljer til dette - så der er en fælles opmærksomhed på
opgaven og et ønske om at give borgere, der kunne have brug for det, dette tilbud. Aftalerne er kommet i
stand ved, at der manglede et øget fokus på behovet for OBU og FVU - og det er der kommet nu gennem
det fælles arbejde med at få lavet en nøje beskrevet arbejdsgang, hvor det er tydeligt, hvem der gør hvad,
hvornår og hvorfor. På denne måde sikres det i videst muligt omfang, at ingen borgere falder mellem to
stole. En nøglefunktion i koordineringen er ordblindekoordinatoren, og denne funktion værdsættes af
samtlige involverede. Resultaterne af det opsøgende arbejde kanaliseres bl.a. ind i huset gennem denne
koordinerende funktion.

”Det er en klar strategi for mig at have et så højt informationsniveau som muligt. Dette for at sikre, at der
ikke er nogen, der lander mellem to stole. Mange af dem, vi har derinde, de cirkulerer rundt i systemet,
så hvis der ikke ligesom bliver informeret om, hvad vi har fundet ud af, så kan de jo heller ikke vejlede
kvalificeret på jobcentret, hvis vi ikke får meldt tilbage, hvad det er, vi har fundet ud af. Det er vigtigt.”
(Konsulent).
Internt i afdeling Thisted holdes der teammøder med fast mødeplan, hvor den interne koordinering sker.
Både mellem teamets medlemmer og med undervisere, studievejledere og administration. Informationsstrømmene går selvfølgelig også den anden vej. Undervisere giver i spørgeskemaundersøgelsen udtryk
for at være meget tilfredse med arbejdsgangene og tilskriver den tætte koordinering stor betydning for
succesen.
9.1.2

Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord

Også i Hadsund og Hobro - afdeling Mariagerfjord - er arbejdet organiseret i et team. Teamet holder
møde på et bestemt tidspunkt hver uge, og her foregår planlægningen af den interne koordinering. Underviserne kan også her melde tilbage til teamet omkring enkelte kursister eller andre mere principielle
spørgsmål. Resultaterne af det opsøgende arbejde og arbejdet på vejningsforløbene samles op hver uge,
og planlægningen af holddannelser, bemanding og lokaliteter tager fart herfra.
Underviserne er aktive deltagere i koordineringen og giver i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de
føler, at ”butikken” kører godt, og at de får tilstrækkeligt med informationer til at kunne lave høj kvalitet
i undervisningen.
Den eksterne koordinering er straks mere kompleks, hvilket skyldes, at der er mange forskellige samarbejdspartere, der er pipeline til uddannelsessystemet. De centrale funktioner i dette arbejde er konsulenter
og ledelse. Teamet har sammen med studerende fra AAU og i samarbejde med jobcenteret udviklet et
skema, hvor alle oplysninger om kursisten/borgeren kan fastholdes. Skemaet bearbejdes elektronisk. Skemaet er designet til at fastholde: 1) kontaktoplysninger om borgeren, 2) screeningen, berettigelse
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3) borgerens ønsker og 4) uddannelsens art, periode, start og antal undervisningsdage per uge. Skemaet
repræsenterer intentionen om koordineret indsats og opleves af de involverede som en stor hjælp til hurtig
sagsbehandling uden koordineringsproblemer.
Meget af koordineringen foregår ellers på mail og ved hjælp af sms.

9.2

Intern og ekstern koordinering set fra jobcentrets og virksomheders position

9.2 1

Case 1: Thy–Mors HF&VUC – afdeling Thisted

Jobcenter Thisted har ansat en koordinator inden for OBU og FVU området, og alle initiativer, der implicerer uddannelse på dette niveau, går gennem hendes hænder. Alle involverede udtrykker stor tilfredshed
med denne ”nye” funktion og fortæller, at det gør koordineringen både lettere og langt mere effektiv.
Koordinatoren har også internt på jobcentret en koordinerende rolle, så det er en nøglefunktion. Koordineringen er lagt i faste procedurer – fx modtager jobcentret testresultater fra konsulenter på VUC om
torsdagen og sender allerede samme dag videre til de relevante sagsbehandlere. Koordineringen af arbejdet er styrket gennem årene ved at samle erfaringer og viden op undervejs. Fx hvilke oplysninger, der skal
være til stede for hvem, for at alle kan udføre deres del af opgaven.

Det, der gør vores samarbejde unikt, er den gensidige forståelse for hinandens arbejdsopgaver, og hvorfor
det er vigtigt, at de forskellige oplysninger tilgår fra VUC til jobcenter og den anden vej. Forståelsen for
hinandens arbejdsopgaver og et egentligt ønske om, at en borger ikke falder mellem to stole. At man vil
gøre det, der skal til for at sikre et godt forløb for en borger. (Koordinator, jobcenter).
Dette er skrevet ned i et procedurepapir, som er dynamisk og udvikler sig, når nye udfordringer dukker
op. Det fremhæves, at løbende målinger på forbrug af midlerne udgør et vigtigt redskab for fremdriften
og samordning i samarbejdet.
Selvom samarbejdet mellem 3F, sagsbehandlere i CAB og HR-medarbejdere i private virksomheder ikke
er lagt fast på samme måde, som koordineringen af indsatsen er med jobcentret, udtrykker disse stor
tilfredshed med den åbenhed, seriøsitet og professionalitet, som konsulenterne fra VUC indgår i arbejdet
med. Teamet fra VUC gør virkelig en forskel med hensyn til at sætte fokus på OBU og FVU og er meget
kompetente til også at formidle muligheder for økonomisk støtte til undervisning i mange forskellige sammenhænge.
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Samarbejdet er rigtig godt – god service, og de hjælper med at få midler tilbage. Både HR og medarbejderne er glade for det. (HR medarbejder, privat virksomhed).
Det personlige netværk og relationer, der opstår i samarbejdet, tillægges også stor betydning.
9.2.2

Case 2: VUC&HF Nordjylland – afdeling Mariagerfjord

Hjørnestenen i koordineringen af indsatsen mellem afdeling Mariagerfjord og jobcentrene er det føromtalte
skema. Dette kan selvfølgelig kun fungere, hvis der er kontinuerlig kontakt mellem konsulenterne fra afdelingerne i Hadsund og Hobro og sagsbehandlerne på jobcentrene.

Altså der er nok mange personlige relationer i sådan noget her, tror jeg, og Y medarbejder er jo en meget
central person i det her spil. Jeg ved ikke, hvor mange sagsbehandlere hun snakker med dagligt. Og det er
dagligt (koordinator).
Jobcentrene har en fast procedure på, hvornår de sender borgere til screening, og der ligger faste aftaler
om, at tilbagemeldingerne højst må tage en uge. Så går der et par dage med administration og beslutning
om, hvorvidt borgeren skal begynde på OBU eller FVU. Dette sikrer, at borgeren kommer hurtigt i gang.
Samarbejdet karakteriseres som rigtig godt og fleksibelt, hvilket beror på stor synlighed, fysisk tilstedeværelse, gode oplæg og masser af information.
9.2.3

Markedsføring

Koordinering og god tilrettelæggelse er vigtigt for at fastholde kursisters interesse i at deltage i OBU og
FVU tilbuddene. Men hvordan får kursisterne kendskab til tilbuddene? Ifølge spørgeskemaundersøgelsen
sker det via mange forskellige kanaler. Over en tredjedel af kursisterne har hørt om tilbuddet gennem jobcentret, og en fjerdedel har hørt om det gennem arbejdspladsen. Men også det personlige netværk spiller
en rolle – her svarer 14 %, at de har fået det første kendskab. Ellers nævnes EGU, SOSU, UU vejledere,
avisen, CAB, AMU og VUC som det sted, hvor de har hørt om tilbuddet.
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Figur 3: Hvor har du hørt om dette kursus? (FVU og OBU kursister)

Arbejdsplads
Fagforening
Jobcenter
A-kasse
Anbefalet af andre
Søgning på internettet
Andet, skriv hvad:
I alt

Respondenter
29
7
60
1
18
7
26
148

Procent
19,6%
4,7%
40,5%
0,7%
12,2%
4,7%
17,6%
100,0%

På spørgsmålet om hvem der så har tilmeldt kursisten, svarer 38 %, at de selv har tilmeldt sig, mens 26 %
er henvist fra jobcenter. Omkring 20 % er tilmeldt gennem arbejdspladsen, og 15 % er blevet henvist af en
lærer eller en vejleder.
Figur 4: Hvad er din baggrund for at være her? (FVU og OBU kursister)

Jeg har selv tilmeldt mig
Jeg er tilmeldt gennem min arbejdsplads
Jeg er henvist fra jobcenter
Jeg er henvist fra vejleder/lærer
Andet, skriv hvad:
I alt

9.3

Respondenter
56
22
45
20
4
147

Procent
38,1%
15,0%
30,6%
13,6%
2,7%
100,0%

Sammenfatning programteori 2

Sammenfattende kan det slås fast, at koordineringen af arbejdet både internt og eksternt for alle involverede er meget vigtig for konstant at holde volumen oppe med hensyn til kursister, der modtager OBU
og FVU undervisning. Og netop volumen er vigtig, da dette er forudsætningen for at kunne tilbyde undervisning med hurtigt optag. Der er ingen tvivl om, at prioritering af arbejdsopgaven på fx jobcentre og HR
afdelinger er en hjørnesten i arbejdet. Men dette gælder tilsvarende internt på VUC-centrene. Analysen
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viser også, at den koordinerede indsats hele tiden er under forandring, og hverdagens udfordringer med
hensyn til informationsflow og det, at holde hinanden opdateret på aftaler og fremtidsvisioner for den
enkelte borger, er noget, man skal beslutte sig for at være meget omhyggelig med at føre ud i livet. Undersøgelsen viser også, at det styrker samarbejdet og den koordinerede indsats at indføre visse rutiner.
Det være sig om møder, screeningstidspunkter, hurtigt optag, skemaer, procedurer for kontakter internt
og eksternt, undervisningstider og ikke mindst rutiner for indgange og udgange af systemerne.
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10.

Programteori 3 – kvaliteten af undervisningen

Program teori 3 lyder: Det antages, at kvalitet i undervisningen, herunder en undervisning der af kursisterne opleves som relevant, tilfredsstillende og udbytterig sammen med udbudsstedets fysiske rammer
og faciliteter og en pædagogisk praksis, der er gearet til løbende optag og kvalitet i undervisningsformer,
har en positiv betydning for deltagerantallet.
Programteorien belyses ud fra spørgeskemadata fra OBU og FVU kursister samt spørgeskema til undervisere på begge hold i henholdsvis case 1 og case 2. Endvidere anvendes gennemførte interviews med
kursister på både OBU og FVU hold.

10.1

Case 1: Thy-Mors HF&VUC – afdeling Thisted

10.1.1

Kvalitet i undervisningen

Kvalitet i undervisningen er blandt andet at give kursister adgang til og viden om, hvordan nyeste it-hjælpemidler kan anvendes i egen hverdag. Dette fremmer kursisternes læring og udbytte og giver dem mulighed
for at anvende disse værktøjer hjemme og på arbejdet. I case 1 viser data fra spørgeskemaundersøgelse
blandt undervisere på OBU, at 83 % af underviserne oplever, at de i meget høj grad giver adgang til nyeste
it-hjælpemidler, mens 17 % svarer i høj grad hertil (se figur 5 på næste side).
Dette stemmer godt overens med den strategi, der er på udbudsstedet (se programteori 1), hvor afdeling
Thisted gør en aktiv indsats for at være forkantssted, hvad it angår, gennem tilegnelse af nyeste viden på
området og igangsættelse af nye projekter, der undersøger mulighederne med fx iPad.

Jeg er sikker på, at der i vores informationspapirer netop står noget om, at der er vigtigt, at vi har fokus
på det her område og hele tiden er opsøgende. Vi har jo blandt andet søgt midler hjem her fra Uddannelsespuljen, netop til et stort projekt med de håndholdte medier. (…) det handler jo netop også om hele
tiden at være på forkant i forhold til, hvad det der er for hjælpemidler og ting, som kunne betyde rigtig
meget for de her mennesker (…). (Afdelingsleder).
Hertil følger opkvalificering af medarbejderne – hvilket også kan ske gennem intern vidensdeling på teammøder. I tråd hermed mener 67 % af OBU underviserne, at deres undervisning er baseret på nyeste viden
(se figuren på næste side). Data fra interview med ordblindekoordinator og afdelingsleder understøtter
dette gennem fortælling om, at tilegnelse af nyeste viden på området er noget, der prioriteres og opfordres
til, og som er et vigtigt element i deres strategi og undervisningstilbud.
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- (…) vi har en klar holdning her på stedet om, at vi vil være fagligt dygtige, og der bliver ofret midler på,
at vi kan være det. (…) vi har teamsamarbejde halvanden time hver uge, og det har vi altid haft i vores
afdeling. Det er også et sted, hvor vi holder hinanden opdateret på ting og viden deler (…). (Ordblindekoordinator).
Figur 5: OBU undervisere afdeling Thisted: ’I hvilken grad mener du, undervisningen på dit VUC er kendeegnet ved
følgende’.

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Har et godt ry

50

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Er baseret på nyeste viden

33

67

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Giver adgang til nyere it-hjælpemidler
50

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Finder sted i gode fysiske rammer

17

33

67

25%

0%
I meget høj grad

I høj grad

6

33

83

I hvilken grad mener du, at undervisningen på
dit VUC: - Har undervisere hvis kompetencer er
opkvalificeret via efteruddannelse

6

17

50%
I nogen grad

17

6

17

6

17

6

75%
I mindre grad

100%
Slet ikke

Ved ikke

Diagrammet viser, at 50 % af underviserne på OBU mener, at deres VUC har undervisere, hvis kompetencer er opkvalificeret via efteruddannelse, mens 33 % svarer i høj grad, og 17 % svarer i nogen grad.
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Figur 6: FVU undervisere afdeling Thisted: ’I hvilken grad mener du, undervisningen på dit VUC er kendeegnet ved følgende’.
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I mindre grad

100%
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Tilsvarende for FVU ses det af ovenstående diagram, at 80 % af underviserne her svarer i høj grad til
spørgsmålet om, hvorvidt deres undervisning er baseret på nyeste viden, mens 20 % svarer i nogen grad.
Desuden mener 40 %, at undervisningen i meget høj grad giver adgang til nyeste it-hjælpemidler, mens
60 % svarer i høj grad.
10.1.2

Undervisningsformer

Måden, hvorpå undervisningen tilrettelægges og gennemføres, er et væsentligt element. Den frie undervisningsform med plads til fremskridt i eget tempo og inddragelse af de elementer, som kursisterne er
optaget af, er vigtig for kursisterne.
På ordblindeområdet stemmer kursisternes besvarelser godt overens med undervisernes på den måde, at
80 % af dem, der tager mere end et kursus samme sted svarer, at her er dygtige undervisere, og 72 % svarer, at undervisningen er af god kvalitet. Ligeledes svarer 76 %, at undervisningen er tilpasset deres niveau
og 60 %, at de nu ved, at de kan lære noget (se figur 7 på næste side).
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Figur 7: OBU kursister, der tager mere end et OBU kursus samme sted: ’Hvad fik dig til at tage endnu et kursus her?’
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Hos de ordblindekursister, der skal tage et forløb ved afdeling Thisted for første gang, svarer 60 %, at undervisningen er tilpasset deres niveau, 54 % at de kunne starte på hold med det samme, 31 % svarer, at de
har hørt, at undervisningen er af god kvalitet, mens 29 % svarer, at de har hørt, her er dygtige undervisere
(spørgeskema OBU kursister afdeling Thisted).
Kursisterne uddyber i interviews, hvordan OBU undervisningen har ændret deres liv og gjort mange ting
nemmere for dem:

Den største forandring er jo, at man tør gå i gang med ting. Det var sådan en lidt sjov måde, jeg startede
med ordblindeundervisning. Jeg har fire børn selv, den yngste er 19 år. Så fik vi en dreng i pleje. Vi fik ham
som nyfødt. Da han var 4 år gammel, begyndte han at læse lidt. Og der kunne jeg se, at jeg ikke kunne
hjælpe ham, Der begyndte jeg på ordblindeundervisningen. (…) Så det var faktisk ham, der satte det hele
i gang, fordi han var så kvik. (…) Nu tør jeg også tage på kurser, der ikke har noget med arbejdet at gøre.
Der har jeg været på flere kurser med plejefamilie og sådan noget. Det har jeg aldrig været før (OBU kursist afdeling Thisted).
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Også en af tingene, der er godt hernede, det er, at man får lov at sidde og arbejde med tingene i den tid,
man har brug for det. Det er ikke sådan noget med, at man springer hurtigt videre til noget nyt, fordi nu
har vi ikke mere tid til det her. Overhovedet ikke. Du får tid til at arbejde med det, du har brug for. (OBU
kursist afdeling Thisted).
Det, der er anderledes, end det plejer, er, at det nu har været en leg. Vi prøver en masse sjove og dumme
ting. Nogle ting kan du bruge og andre ikke. Men man ser en hel masse ting. Så lige pludselig når du står i
et problem på dit arbejde, så tænker du: ’Hov, der var noget, det kunne bruge derfra’. Det er jo en øjenåbner for alting, synes jeg i hvert fald. Det hjælper mig utrolig meget. (OBU kursist afdeling Thisted).
Som citaterne viser, har undervisningen stor betydning for kursisterne. Også måden, hvorpå de bliver tiltalt af underviseren, har stor betydning.

Det betyder i hvert fald meget, at underviseren taler til os som voksne mennesker. At man ikke får den
følelse, at hun er lærer. Hun tror ikke, hun er mere end os andre. Det betyder rigtig meget. (OBU kursist
afdeling Thisted).
Spørgeskemaundersøgelsen blandt OBU kursister viser, at 91 % af de adspurgte svarer, at de ville anbefale
ordblindeundervisning på dette udbudssted til andre, fordi det er et godt sted at være, man lærer meget
og udvikler sig, det er et godt sted socialt at være, der er dygtige undervisere, og det opbygger ens selvtillid.
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Et caseeksempel fortalt af ordblindekoordinator illustrerer ligeledes, hvordan et godt tilrettelagt forløb
kan være med til at ændre hverdagen for nogle:

Vi har jo forsøgt at lave noget meget målrettet undervisning for nogen i et vognmandsfirma, som vi var i
gang hos med nogle meget læse- og skrivesvage chauffører. Så siger vi, hvordan vi ligesom kan optimere dem
ift. deres jobfunktion og så støtte op om det med ordblindeundervisning, men i et meget tæt samarbejde
med virksomheden, for hvis de skulle kunne lykkes, så var der nogle ting, de skulle ændre i deres hverdag. De
skulle ind og ændre nogle ting i deres praksis og i deres administration, hvis vi skulle kunne kompensere de
her chauffører bedst muligt. Så det er ikke bare noget med at tage patienten ud og give ham noget medicin,
og at han så nok bliver helbredt. Nej, vi skal ind og ændre på nogle ting i virksomheden, hvis det virkelig skal
kunne lykkes at kompensere. Da havde jeg et forløb med det her firma. Det var iPhones, vi brugte, og det var
det, jeg underviste dem i i ordblindeundervisningen, og at bruge iPhones præcist ift. deres arbejdsfunktion,
som er at køre rundt i en stor del af Jylland. Den ene han arbejdede mere fast med noget med nedbrydning
af bygninger og sådan noget, og de to andre kørte rundt. Den ene var så dårlig til at læse, at de sms’er han
fik fra kontoret, dem sendte han hjem til sin kone, som så ringede ham op og fortalte ham, hvad der stod.
Hans dagsedler kunne han slet ikke udfylde, så dem tog han også med hjem, og så udfyldte hun.
Det var to funktioner, hvor vi ligesom kunne sige, hvordan kan vi få iPhonen gjort brugbar ift. at løse de
der to opgaver, for dem skal han kunne løse. Det giver for det første manden selvtillid, men vognmanden
skønnede også, at det ville spare cirka halvanden time om ugen på kontoret, hvis de her mennesker blev
gjort selvhjulpne. Der ligger jo også en motivation til en besparelse ved at gå ind i det her. Hende, jeg havde
det tætteste samarbejde med på kontoret, hun brugte noget tid på at ændre nogle ting, bl.a. omkring
hvordan de skulle få dagsedlen til at fungere. Det, vi troede, vi kunne gøre med at indtale en besked, det
viste sig ikke at du. For det første var de ikke særligt velartikulerede, så telefonen kunne ikke genkende det,
de sagde, og så dur den heller ikke til stedbetegnelser, så vi måtte ligesom sige, at det vi troede, der skulle
ske, da vi aftalte projektet, det duede ikke. Hvad kan vi så gøre i stedet for? Så var det, at de var inde og
ændre nogle arbejdsgange og nogle procedurer, så vi fik det til at lykkes.
På FVU området er det de samme overordnede temaer, der er af betydning i forhold til kvalitet i undervisningen - herunder undervisningsformer. Hvad angår kursisternes villighed til at anbefale stedet til andre,
svarer 67 % af FVU kursisterne her, at de ville anbefale det. Primært fordi de oplever, at man lærer noget
og bliver dygtigere.
I afdeling Thisted er der 15 FVU kursister, der har besvaret spørgeskemaet, og for dem gælder, at ni af
disse ikke tidligere har taget et FVU hold (figur 8). Den tilpassede undervisning er også her af betydning
- 44 % angiver dette som årsagen til, at de har valgt at tage et FVU kursus på dette udbudssted. Samtidig
har 56 % skrevet kommentarer i ’Andet’ feltet, og flertallet af disse kommentarer refererer til henvisning
fra jobcenter.
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Figur 8: FVU kursister, der ikke før har taget kursus på Thy-Mors HF&VUC – afdeling Thisted: ’Hvad fik dig til at vælge
dette kursussted?’
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For dem, der tidligere har taget et FVU hold ved afdeling Thisted (figur 6), er den primære begrundelse for
at vælge endnu et hold samme sted, at de nu ved, de kan lære noget (100 %), samt at undervisningen er
tilpasset deres niveau (60 %). Desuden ser de dygtige undervisere ud til også at tiltrække kursister (40 %
svarer dette), mens venner udgør en tilsvarende begrundelse for valg af udbudssted (40 %) - se diagram
på næste side).
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Figur 9: FVU kursister der tager mere end et FVU kursus samme sted: ’Hvad fik dig til at tage endnu et kursus her?’
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Kursisterne på FVU oplever således lige som OBU kursisterne at få noget ud af undervisningen og værdsætter den individuelt tilpassede undervisningsform. Det, at kursisterne oplever, at de kan lære noget, kan
antages at hænge sammen med undervisernes opkvalificering, om undervisningen er baseret på nyeste
viden, og hvorvidt nyere it-hjælpemidler er tilgængelige. Figur 10 nedenfor illustrerer, at underviserne i høj
grad mener at være opkvalificerede via efteruddannelse (80 %), i meget høj grad (20 %) og i høj grad (80
%) at basere deres undervisning på nyeste viden, og 40 % mener i meget høj grad, at deres undervisning
giver adgang til nyere it-hjælpemidler.
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Figur 10: FVU undervisere: ’I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit VUC er kendetegnet ved følgende’
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Hurtig start og løbende optag

En undervisning, der er gearet til det løbende optag, kræver dygtige undervisere, der kan differentiere
undervisningen efter individuelle behov. Ovenstående afsnit om undervisningsformer giver et billede af,
at det er underviserne i stand til. Kursisterne oplever at få en undervisning, der er tilpasset deres niveau.
Ovenstående diagrammer fra spørgeskemaundersøgelse viser desuden, at det er af større betydning for
OBU kursisterne med en hurtig start, end det er for FVU kursisterne. Ca. 20 % af FVU kursisterne markerer
mulighed for hurtig opstart som værende af betydning, mens tallet er det dobbelte (ca. 40 %) for OBU
kursisterne. Generelt går der kort tid fra screening/test til opstart for begge grupper. En konsulent fra
afdeling Thisted fortæller, at de på OBU området arbejder med hurtig opstart og meget bevidst arbejder
på at smede, mens motivationen er der og ikke tabe nogen mellem to stole. Tilsvarende fortælles, hvordan
de også på FVU området arbejder med hurtig opstart:

Hvis vi får nogen, der ligger inden for FVU området eksternt, som ikke skal have anden undervisning som
sådan, så vil de gå på vores værksted, og det er der, vi vil rekruttere dem. De kan komme direkte til os eller
gennem jobcentret. Vi har en aftale med jobcentret om, at de hver torsdag har mulighed for, hvis de støder
på en ledig i deres samtaler, som måske har vanskeligheder med læsning eller matematik, at sende dem
ned til os. Vi har torsdag fra klokken 12 til screening på FVU. Det kan være en eller to, og nogle gange er
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der måske ikke nogen, men de kommer her direkte via det samarbejde med jobcentret. De forlader ikke
huset, hvis de er inden for målgruppen med enten matematik eller læsning, så bliver de tilmeldt den torsdag til start tirsdagen efter. Erfaringen er, at så længe vi har dem i huset, og de er inden for gruppen, så er
det undervisning. Så vi bager, mens brødet er klart. (Konsulent).
En OBU kursist siger: (…) der kan jeg godt se, det er en kæmpe fordel, at man kommer i gang, når først
man har mod på at gøre det, for det er jo det, man skal have. (OBU kursist afdeling Thisted).
Udbuddets strategi med at ’bage, mens brødet er klart’, stemmer således godt overens med kursisternes
behov.
10.1.4

Fysiske rammer og faciliteter

De fysiske rammer ser ikke ud til at spille nogen afgørende rolle for kursisternes valg af udbudssted, mens
den geografiske nærhed er af større betydning. Figur 7 viser, at 36 % af de OBU kursister, der før har taget OBU kursus i afdeling Thisted, vælger det igen, fordi det ligger tæt på, hvor de bor, mens 20 % har
angivet de fysiske rammer som værende af betydning. For den tilsvarende gruppe FVU kursister svarer
20 %, fordi det ligger tæt på, hvor jeg bor, mens ingen nævner de fysiske rammer som årsag (figur 9). Af
dem, der vælger afdeling Thisted som udbudssted for første gang, peger 22 % af FVU kursisterne på den
geografiske beliggenhed, mens 11 % krydser af i de fysiske rammer (figur 8). Tilsvarende svarer de OBU
kursister, der vælger dette udbudssted første gang, i 51 % af tilfældene, at årsagen er, at det ligger tæt på,
hvor de bor, mens kun 20 % sætter kryds ved de fysiske rammers betydning (spørgeskema, OBU kursister
afdeling Thisted).
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10.2

Case 2: VUC&HF Nordjylland - afdeling Mariagerfjord

10.2.1

Kvalitet i undervisningen

Kvalitet i undervisningen er også i case 2 blandt andet at give kursister adgang til og viden om, hvordan
nyeste it-hjælpemidler kan anvendes i egen hverdag.
Af de FVU kursister i case 2, der ikke tidligere har modtaget FVU undervisning, svarer 31 %, at årsagen til,
at de valgte netop dette kursussted, var, at undervisningen er tilpasset deres niveau, lige som 31 % også
svarer ’andet’, hvilket her primært henviser til, at de venter på at starte på anden uddannelse. 19 % har sat
kryds ved, at de har hørt, at undervisningen er af god kvalitet, og tilsvarende svarer 19 %, at de har hørt,
at her er dygtige undervisere. Udbudsstedets ry får ingen svar. Lige bortset fra det sidste vedrørende ry, er
der ikke de store forskelle mellem OBU og FVU svar (se figur 11 nedenfor).
Figur 11: OBU kursister, der ikke før har taget kursus på VUC&HF Nordjylland – afdeling Mariagerfjord: ’Hvad fik dig til at
vælge dette kursussted?’
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Når der tilsvarende sammenlignes med hvad de, der tager endnu et kursus samme sted, svarer, så er det,
at man nu ved, at man kan lære noget og de tilpassede undervisning, der får flest svar, mens de dygtige
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undervisere og den hurtige holdopstart kommer tæt efter. Der skal her tages højde for, at besvarelserne
baserer sig på meget få besvarelser.
Figur 12: OBU kursister, tager endnu et kursus på VUC&HF Nordjylland – afdeling Mariagerfjord: ’Hvad fik dig til at tage
endnu et kursus her?’
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10.2.2
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Undervisningsformer

Det helt store spring fra førstegangskursister til dem, der før har taget et kursus samme sted, er for både
FVU og især OBU, at de nu ved, de kan lære noget. Dertil kommer, at førstegangskursister ofte har hørt,
at der er dygtige undervisere, at undervisningen er af god kvalitet og tilpasset deres niveau.
84 % af OBU kursisterne og 90 % af FVU kursisterne i case 2 ville anbefale stedet til andre (resten har
svaret ’ved ikke’). Hovedårsagerne er, at de oplever at blive bedre fagligt - at de rykker sig. De siger, at
undervisningen er tilpasset den enkelte, hvilket virkelig hjælper, og at det er et godt sted at være. Dette
understøttes af interviews, hvor kursisterne på OBU fortæller, at det gavner dem både fagligt og personligt at gå til ordblindeundervisning. Kursisterne giver udtryk for en oplevelse af, at deres livskvalitet stiger,
fordi de nu både privat og på arbejdet klarer sig meget bedre. De har nu både redskaberne og modet til
at påtage sig nye og anderledes opgaver. En fortæller, at man bliver helt afhængig af undervisningen, fordi
man hele tiden rykker sig, og der åbner sig nye muligheder. Derfor bliver man heller ikke færdig med at gå
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til ordblindeundervisning, og flere har også gået samme sted i længere perioder. Dette skyldes ikke mindst
dygtige undervisere, der kender til de muligheder, der findes for ordblinde, og som har en undervisning,
der er kendetegnet ved ligeværdighed, anerkendelse og gensidig respekt. Desuden oplever kursisterne, at
der er stor frihed til at arbejde med egne relevante materialer, såsom arbejdsmanualer, timesedler, nemid,
netbank eller andet, og dette sætter de stor pris på. Det gør undervisningen vedkommende, relevant og
nærværende. De små hold med den individuelt tilpassede undervisning er helt ideel til denne målgruppe.
Underviserne på ordblindeundervisning i case 2 oplever ligeledes, at undervisningen er af høj relevans for
kursisterne, hvilket svarer godt til kursisternes oplevelser. Underviserne oplever på både OBU og FVU i høj
grad, at deres kursister kommer igen. På FVU området tilskrives det primært hurtig holdstart, og på OBU
området tilskrives det primært - foruden mulighed for hurtig holdstart - oplevelsen af, at de lærer noget,
og at undervisningen er tilpasset den enkeltes niveau. Igen stemmer dette helt overens med kursisternes
svar. Underviserne mener desuden, at udbudsstedet i høj grad har et godt ry, men det er ikke det, der ser
ud til at påvirke kursisternes valg. Adgang til nyere it-hjælpemidler er især inden for ordblindeundervisningen et væsentligt element for kursisternes oplevelse af udbyttet af undervisningen og af undervisningens kvalitet, og her mener 38 % af underviserne på OBU i meget høj grad og 25 % i høj grad, at udbudsstedet giver adgang til dette :
Figur13: OBU undervisere afdeling Mariagerfjord: I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit VUC er kendetegnet
ved følgende:

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Har et godt ry

25

50

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Er baseret på nyeste viden

12

38

38

8

25

12

8

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Giver adgang til nyere it-hjælpemidler

38

25

25

12

8

I hvilken grad mener du, at undervisningen på
dit VUC: - Har undervisere, hvis kompetencer er
opkvalificeret via efteruddannelse

38

25

25

12

8

I hvilken grad mener du, at undervisningen på dit
VUC: - Finder sted i gode fysiske rammer

12

0%
I meget høj grad

44

25%
I høj grad

Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport

8

38

50

50%
I nogen grad

75%
I mindre grad

100%
Slet ikke

Ved ikke

10.2.3

Hurtig start og løbende optag

Det er også i afdeling Mariagerfjord af stor betydning for især OBU kursisterne, at der er hurtig opstart.
En kursist fortæller, at det var vigtigt, at der ikke gik flere uger - op mod en måned - før hun kunne
starte. ’Så tror jeg, at jeg var bakket ud eller noget. Der er her og nu, hvis det er’ (OBU kursist afdeling
Mariagerfjord). 43 % af OBU kursisterne, der tog endnu et kursus på samme kursussted, vurderer den
hurtige opstart som værende af betydning for deres påbegyndelse af uddannelsen, mens det gælder for
48 % af dem, der tager mere end to kurser samme sted (spørgeskemaundersøgelse OBU kursus afdeling
Mariagerfjord). Dette gælder ligeledes for 33 % af FVU kursisterne, der tager endnu et kursus samme sted,
og 44 % af dem, der tager mere end to kurser samme sted (spørgeskemaundersøgelse FVU kursus afdeling
Mariagerfjord). 55 % af FVU kursisterne siger desuden, at det er meget vigtigt/vigtigt, at de kan starte på
kursus max. 2 uger efter screening, mens dette tal er 89 % for OBU kursisterne.
10.2.4

Fysiske rammer og faciliteter

For både FVU og OBU i afdeling Mariagerfjord gælder det, at kursisterne vægter den geografiske placering
højere end i første case. 56 % af de FVU kursister, der vælger dette udbudssted for første gang, har sat
kryds i dette som værende af betydning for deres valg (spørgeskema til FVU kursister). For de OBU kursister, der vælger Mariagerfjord for første gang, svarer 70 %, at det er fordi, det ligger tæt på, hvor de bor.
FVU kursister tillægger i spørgeskemaundersøgelsen ikke de fysiske rammer nogen væsentlig betydning.
Ingen af dem, der tager endnu et kursus samme sted, nævner de fysiske rammer som værende af betydning, mens blot 6 % af dem, der tager kursus i afdeling Mariagerfjord for første gang, nævner de fysiske
rammer. For OBU kursisterne afkrydser 26 % af førstegangskursisterne i denne afdeling dette som værende af betydning, mens dette kun vægtes hos 14 % af dem, der tager endnu et kursus samme sted (spørgeskema OBU kursist afdeling Mariagerfjord).

10.3

Sammenfatning programteori 3

Uddannelsesstedets fysiske rammer og faciliteter er ud fra ovenstående ikke et element, som kursister
eller undervisere tillægger større betydning – hverken på OBU/FVU niveau eller på afdelingsniveau. Det er
således ikke det, der tillægges betydning i forhold til udbudsstedernes relativt høje andel af OBU og FVU
kursister.
Undervisningsformer er derimod et væsentligt element. Den individuelt tilpassede undervisning, der gives
i et undervisningsmiljø præget af ligeværdighed og gensidig respekt, opleves af kursisterne som væsentlig.
Kursisternes tilfredshed og udbytte hænger ligeledes sammen med den frie undervisningsform, hvor
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relevante materialer fra kursisternes hverdag både privat og arbejdsmæssigt kan inddrages efter ønske.
Ligeledes er kvalitet i undervisningen, dygtige medarbejdere, der er opdateret på nyeste viden og adgang til
de it-hjælpemidler, der er tilgængelige, vigtigt for især OBU kursister. Undervisernes engagement er også
en vigtig faktor.
Endelig vægtes en pædagogisk praksis, der er gearet til løbende optag. Hurtig opstart er for kursisterne
på både FVU og OBU i begge afdelinger vigtigt. Når motivationen er der, er det vigtigt, at der kan gives et
tilbud om hurtig opstart, så motivationen ikke når at forsvinde. Her er det vigtigt, at der ikke går meget
over en uges tid eller to, før der kan startes op, og at undervisningen er tilrettelagt således, at den løbende
opstart integreres naturligt i undervisningen.
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11. Konklusion
Hvilke faktorer har haft en positiv effekt på Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og
VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - relativt høje andele af FVU og OBU
kursister?

Programteoriernes hypoteser er alle verificerede. Dette betyder, at besvarelsen af evalueringsspørgsmålet
– nemlig hvilke faktorer der har en positiv effekt på to udvalgte udbudssteder med relativ stor succes med
rekruttering af kursister til OBU og FVU undervisning – kan besvares ved at sammenfatte fund fra hver del
af undersøgelsen.
Casestudiet viser, at der er forskelle og ligheder mellem de udvalgte cases. Den relative succes, udbudsstederne oplever, beror på forskellige måder, hvorpå der arbejdes systematisk med ledelse, strategi,
arbejdsorganisering, rekruttering, eksternt samarbejde og koordinering.
Effekten er den samme: forholdsvis mange kursister og stor tilfredshed med kvaliteten af tilbuddet.
Forskellene kan findes i de veje, der vælges for at skabe denne effekt.
Som den første væsentlige forskel skal nævnes den måde, hvorpå samarbejdet med jobcentre er etableret.
I den ene case er der valgt en enstrenget model, hvor indgangen til jobcentret er centreret meget omkring
en funktion i VUC regi - nemlig ordblindekoordinator, og hvor modtagelsen internt på jobcentret på tilsvarende vis er centreret omkring en enkelt funktion – nemlig koordinator for FVU og OBU midler internt
på jobcentret.

Ordblindekoordinator

team

Koordinator
for OBU og
FVU-midler på
jobcenter

sagsbehandlere
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Ordblindekoordinator og koordinator for OBU og FVU på jobcenter har en opgave med at informere og
koordinere forløb internt i egne organisationer.
Case 2 har valgt at lade knudepunkterne i den koordinerende indsats fastholde i et skema, der omslutter
og strukturerer en fast arbejdsgang fra screeningen til jobcenter og videre internt på jobcenter og tilbage
til VUC. Det fremhæves, at det er en forudsætning for, at skemaet kan fungere efter hensigten, at der er
stærke relationer mellem de forskellige aktører.
At arbejde med virksomheder som rekrutteringsbase for kursister til OBU og FVU er en fællesnævner for
case 1 og 2. Der arbejdes systematisk med opsøgende arbejde i forhold til virksomheder. Case 2 er tilsyneladende følsomme over for konjunkturers betydning for ordrer i virksomhederne og måske derfor optaget
af hurtig reaktion med besøg og informationer, der fører til, at flere fyringstruede medarbejdere inden
fyringen kan påbegynde et uddannelsesforløb. Undersøgelsen viser ikke, om case 1 arbejder på samme
måde, men sikkert er det, at rekrutteringsarbejde, der er så tæt på lokale forhold, har en stor chance for
at lykkes.
Fælles for de to cases er en række forhold, som kan siges at bidrage til en forklaring på, hvorfor netop
disse udbudssteder oplever en relativ høj tilmelding af kursister til OBU og FVU.
Omkring det strategiske arbejde med tilrettelæggelse af indsatsen på VUC-centrene er etableringen af
teams en væsentlig faktor. Her tænkes der både i god drift og i mere langsigtede planer og visioner for
udvikling af arbejdet med at rekruttere kursister og sikre dem gode undervisningsforløb. Undersøgelsen
kan ikke vise, om en mere systematisk udvikling af en strategi ville kunne styrke arbejdet, men interviewene
tyder på, at der i feltet er forventninger til, at en skriftliggørelse af strategier på længere sigt ville kunne
styrke indsatsen.
Det opsøgende arbejde og arbejdet med dannelse af aktive netværk er en stor del af forklaringen på den
relative succes med rekrutteringen, og undersøgelsen tyder på, at denne måde at arbejde på slet ikke har
nået sin grænse endnu. Der findes mange lokale miljøer, hvor der kan tænkes i netværk og opsøgende arbejde. Et eksempel er opsøgende arbejde i fritidslivet inspireret af case 1´s besøg i en fodboldklub. I case
2 nævnes der i interview, at konsulenter aldrig holder fri fra rekrutteringsopgaven, men bringer tilbuddet
om informationer om OBU og FVU i spil i alle kontekster – også i de foreninger, hvor man selv er medlem.
En anden, men meget afgørende faktor, er prioritering af fuldtidsansatte konsulenter, der ikke er bundet
af undervisning og andre opgaver, men derimod er i stand til at imødekomme forskellige logistiske krav
som samarbejdsparterne giver udtryk for.
Omkring markedsføring er der konsensus om, at de traditionelle markedsføringsmedier så som aviser
og brochurer slet ikke slår til, når det gælder denne målgruppe. Således fremgår det af spørgeskemaundersøgelsen, at hovedparten af kursisterne har fået kendskab til tilbuddet gennem jobcenter og arbejdsplads.
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Markedsføring, som benytter sig af de moderne medier som fx Facebook sider og den gode fortælling,
vægtes højt. Men det mest effektive er informationsmøder og åbne vejledninger, hvor virksomheder,
A-kasser, jobcentre, sagsbehandlere, skoleledere, UU vejledere og fagforeninger kan møde op og få viden
om, hvad tilbuddet går ud på, hvordan det fungerer, og hvad kursisterne får ud af det. En meget vigtig
detalje, der fremhæves af samtlige samarbejdspartere, er VUC konsulenternes viden om, hvordan finansieringen og regelsættet omkring økonomisk støtte til undervisningen og IT–udstyr er skruet sammen.
For den enkelte virksomhedsejer og borger er det en helt uoverskuelig skov af regler og betingelser, der
skal overholdes og tages hensyn til, inden et undervisningsforløb kan igangsættes. I begge cases er der
stor opmærksomhed på dette, og fagligheden italesættes i begge teams og hos ledelsen som kendskab til
både regelsæt, finansiering, målgruppen, screeningen, undervisning og samarbejde. I begge cases er der
en høj bevidsthed om, at tilbuddene er lokalt forankrede og derfor meget følsomme over for positiv og
negativ omtale blandt borgere. Det fremhæves, at det at blive dygtigere skriftsprogligt for de fleste giver
helt nye muligheder både på arbejdet og i livet generelt. Undersøgelsen viser at undervisningen, med den
store vægt på at lære at bruge hjælpemidler som CD-Ord og værktøjer i IT-rygsækken, er uhyre vigtig. Kursisterne bliver ambassadører for tilbuddet, når de oplever at kunne bruge fx nemid, netbank og de andre
digitale offentlige systemer. Det store fokus og de gode resultater betyder også, at det gamle tabu om
svage skriftsprogkundskaber og ordblindhed er ved at blive brudt.
Undersøgelsen viser at den hurtige responstid, fra første samtale/screening til at kursisten sidder på
skolebænken, er af allerstørste betydning. Dette gælder især på OBU området, fordi kursisten måske
har kompenseret for sit handicap i mange år og har udviklet strategier til at overkomme arbejdsopgaver
og udfordringer i hverdagslivet uden at afsløre sit handicap. Der må i en sådan situation ikke opstå for
mange pauser i forløbet, der kan få kursisten til at miste modet og troen på, at man rent faktisk kan gøre
noget ved problemet. I den sammenhæng fremhæves det af kursisterne, at det ligeværdige forhold mellem
undervisere og kursister og det fokus, der er på hver enkelt, opleves som noget positivt, der står i modsætning til erfaringer fra tidligere skoleforløb.
Et gennemgående resultat af undersøgelsen er, at involverede konsulenter, koordinatorer og ledelser er
meget motiverede – de brænder for sagen – ikke alene fordi målgruppen for undervisningen åbenlyst får
mere livskvalitet – men også fordi samfundsudviklingen og den stigende globalisering presser målgruppen
længere ud på kanten af samfundet, og eksklusion fra arbejdsmarkedet er en reel trussel. En måde at
imødegå denne trussel på er at dygtiggøre sig – her på det skriftsproglige område.
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12.

Idekatalog

Idekataloget er resultatet af en undersøgelse af best practice på to VUC-afdelinger, hhv. Thy-Mors
hf&VUC afdeling Thisted samt VUC&hf Nordjylland afdeling Mariagerfjord. Netop på disse afdelinger er
det lykkedes at rekruttere kursister til OBU og FVU undervisning i et antal, der ligger over det forventede
i forhold til det geografiske områdes befolkningstæthed og -sammensætning.
Hensigten med idekataloget er at give inspiration til andre VUC-afdelinger og driftoverenskomstparter, så
der kan sættes gode processer i gang, som øger rekrutteringen af OBU og FVU-kursister.

12.1

Koordineret indsats

At indsatsen skal være koordineret betyder i praksis, at der er tænkt over og gennemført arbejdsgange
internt i huset og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. Ekstern koordineret indsats betyder konkret,
at der indledes og opbygges samarbejdsprocedurer og samarbejdsrelationer med de vigtigste eksterne
samarbejdspartnere, og at disse løbende justeres og kvalitetssikres. De vigtigste samarbejdspartere er
fx jobcentre, A-kasser og sagsbehandlere. Det styrker koordineringen og dermed rekrutteringen, når de
eksterne samarbejdspartnere prioriterer opgaven i egne organisationer og i dialog med VUC afprøver forskellige modeller. Men det er lige så vigtigt, at den koordinerende indsats også omfatter procedurer for
informationsstrømme, samarbejde og arbejdsdeling internt på VUC. En sådan koordineret intern indsats
omfatter fx faste møder og manualer for, hvem der skal have besked om hvad, hvornår og i hvilket medie.

12.2

Hurtigt optag

Hurtigt optag er en meget væsentlig faktor i at få succes i forhold til rekruttering af nye kursister. Målgruppen er ofte præget af dårlige erfaringer med at gå i skole og kan miste inspirationen og motivationen
til at komme i gang ved selv forholdsvis små sten på vejen. Det viser sig, at tidshorisonten med hensyn til
deltagelse i undervisningen set fra kursistens side er af afgørende betydning. Hovedreglen er, at desto
kortere tid der er mellem optagelsen og kursusstart, desto højere er antallet af kursister, der både begynder
og afslutter. Det er således en barriere for en vellykket rekruttering, hvis det fx er usikkerhed om, hvornår
kursisten kan begynde, eller hvis der går for lang tid, inden undervisningstilbuddet bliver en realitet. At
praktisere et hurtigt optag har som konsekvens, at undervisningen på udbudsstederne bør tilrettelægges
meget fleksibelt og med mulighed for at sætte nye kursister ind på en læringsbane løbende. Et kort og
præcist formidlet tidsmæssigt forløb fra screeningen til undervisningens start er uhyre vigtigt.

50

Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport

12.3

Opsøgende arbejde på virksomheder

Systematisering af det opsøgende arbejde på virksomheder har vist sig at give gode resultater. Der kan
være tale om en systematik med tilbagevendende besøg på virksomheder med tilbud om screening efter
aftale med ledelse og fagforening. Det kan også være en systematik, der er bygget op omkring et stort
lokalt kendskab til og netværk med virksomheder i området. Kontakter bliver skabt enten ved, at konsulenter tager til initiativ til besøg på virksomhederne og derfor løbende holder sig orienteret om væsentlige
forhold på de lokale virksomheder, eller kontakten skabes ved, at virksomhedsledere tager kontakt til
konsulenter, der arbejder med OBU og FVU. For at det skal lykkes at få kontakten til at gå begge veje,
er det en forudsætning, at virksomhederne har et opdateret kendskab til, hvad VUC kan tilbyde. Uanset
hvordan systematikken i det opsøgende arbejde praktiseres, er det vigtigt at intensivere samarbejdet i de
perioder, hvor virksomhederne oplever produktionsnedgang, eller der sker andre væsentlige forandringer
i virksomhedens drift og fremtidsperspektiver. Derfor er den tætte systematiske kontakt mellem parterne
meget værdifuld.

12.4

Opsøgende arbejde i lokalområdet

Det opsøgende arbejde i lokalområdet drejer sig om at få adgang til foreninger og andre forsamlinger i
lokalområdet. Det kan fx være fodboldklubben, skolen eller lokale engangsarrangementer. VUC kan med
fordel være proaktiv og tilbyde foredrag, screening og besøg af tidligere kursister. Foreningslivet er præget
at stor udskiftning på bestyrelsesposter o.l., så det opsøgende arbejde skal hele tiden holdes i kog, da
kontakter ellers nemt kan gå tabt. Det har vist sig at være en god ide med visuelt materiale - fx en lille film,
hvor skriftsvage borgere fortæller om egne oplevelser med udfordringerne som skiftsvag, men også om
hvordan OBU/FVU undervisningen har ændret deres livsbetingelser til det bedre. Det opsøgende arbejde
er med til at afmystificere tilbuddet om OBU og FVU og gøre det nærværende samtidig med, at der tales
åbent og fordomsfrit om selve fænomenerne skriftsvaghed og læsesvaghed.

12.5

Synlighed i medierne

Synlighed i medierne er først og fremmest sket i de visuelle medier og IT medier. Der har været gennemført kampagner med spots i biografer, på facebook sider og hjemmesider. Synlighed i medierne er vigtig,
men kan slet ikke stå alene. Fx har de store annoncekampagner en meget lille effekt i sig selv, men hvis det
kombineres med opsøgende arbejde og/eller virksomhedsbesøg giver det muligheder for bedre rekruttering. Hver gang skriftsvaghed omtales i medier er det med til at afmystificere problemet og dermed med
til at åbne for mere accept af udfordringerne. En pointe her er, at kursisters egne fortællinger har stor
gennemslagskraft, da disse giver muligheder for identifikation og tilhørsforhold. Det er uvist, hvordan
facebooksider over tid kommer til at virke som rekrutteringsplatform, men det er sandsynligt, at unge i
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målgruppen for OBU/FVU er nemmere at få i tale ad denne vej.

12.6

Fagligt dygtige konsulenter og koordinatorer på fuld tid

Konsulenter ansat på fuld tid er sandsynligvis den enkeltstående faktor, der har størst betydning for succes
med rekrutteringen. Dette skyldes slet og ret, at konsulenten kan have fokus på opgaven uden afbrydelser og på den måde over tid opbygger knowhow om målgruppen og undervisningens tilbud. Det viser sig
også, at konsulenter på fuld tid proaktivt opsøger viden om nye regelsæt og ny lovgivning både i egen organisation og hos de vigtigste samarbejdspartnere. Da rekrutteringens succes i høj grad bygger på hurtig
reaktion på fx lokale virksomheders behov eller ændrede politikker i arbejdsmarkedspolitik eller kontanthjælp er det af allerstørste vigtighed, at konsulenterne kan være meget fleksible med hensyn til at iværksætte
og gennemføre processer, der sikrer løbende kontakt med de mange samarbejdsrelationer.

12.7

På forkant med teknologi og brugen af den

Oplysninger om It – rygsæk og andre IT baserede hjælpemidler er uhyre vigtige i rekrutteringsarbejdet. De
Det viser sig, at konsulenternes viden om ny teknologi og praktisk anvendelse af teknologi er afgørende
for succesfuld rekruttering. Både ved foredrag og oplæg på møder hos samarbejdspartnere kan konsulenter formidle viden om ny teknologi og vise i praksis, hvordan de nye muligheder fungerer. Desuden er
formidling af viden om adgang til muligheder for hjælp ved anvendelse af It–rygsæk og andre IT-baserede
hjælpemidler uhyre vigtige i rekrutteringsarbejdet. De nye muligheder, der er opstået ved anvendelse af
Iphones og Ipad i hverdagen, skal gøres konkrete fx med tidligere kursisters hjælp. Det er ligeledes vigtigt
og nyttigt, at konsulenter løbende opkvalificerer undervisere, så denne gruppe tæt på kursisten kontinuerligt er på forkant med udviklingen indenfor teknologien – helt ned til viden om de nyeste Apps.

12.8

På forkant med regelsæt og finansiering af tilbuddet

Konsulenter og ledelse på VUC-centre kan med fordel tage ansvaret for at sætte sig ind i og formidle viden
om regelsæt og dermed muligheder for finansiering af undervisningstilbuddet. Det er naturligvis vigtigt
for kursisterne at have eget forsørgelsesgrundlag på plads for at kunne engagere sig i optimalt i undervisningstilbuddet. Som eksempel kan nævnes den nye kontanthjælpsreform, som skaber nye betingelser
for rekrutteringen. Dette gælder også, når de sker ændringer i arbejdsmarkedspolitikker og med konkrete
aktiveringsregler. Ved at tage initiativet på dette felt banes veje for koordinering og synergi mellem forskellige regelsæt, og der kan med en fælles viden skabes et afsæt for fælles løsninger. Vigtigheden af denne
del af arbejdet kan ikke overdrives, og det indebærer stor opmærksomhed både i VUC-regi og hos samarbejdspartnerne.
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12.9

God undervisning af kompetente undervisere

God undervisning i OBU/FVU regi handler først og fremmest om at vise respekt for den enkelte kursist.
Respekten viser sig ved, at kursistens hverdagsproblemer og livserfaringer bringes med ind i undervisningen og gøres til genstand i undervisningen. Fx det at kunne anvende forældreintra eller bruge offentlige
websider. Ved at gøre kursistens aktuelle behov for læring til omdrejningspunkt i planlægningen af undervisningen øges motivationen for læring. At levere en god undervisning drejer sig også i høj grad om at sikre
løbende efteruddannelse af underviserne om evidensbaserede metoder og om ny teknologi. Den faglige
dygtighed kan ikke overvurderes, men det respektfulde møde med kursisten, hvor denne blive inddraget i
beslutninger om både form og indhold, er om muligt endnu vigtigere.

12.10

Teamorganisering

Internt på VUC-centre kan det anbefales at arbejdet med rekruttering og drift af OBU/FVU undervisningen organiseres i teams. Dette skyldes dels, at der så er skabt et rum, hvor aktiviteter hurtigt og effektivt kan koordineres, og dels, at der er skabt et rum for systematisk videndeling. Den nyeste teknologi og
den nyeste lovgivning kan nævnes som områder, der er vanskelige at have overblik over som enkeltpersoner. Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om team organiseringen gennem rammesætning, men også ved
at sørge for at nye tiltag og lovgivninger hurtigt formidles til behandling på teamniveau. Teamorganiseringer understøtter ligeledes det respektfulde møde med kursister med forventningen om at kunne undervisningsdifferentiere, så hver kursist mødes i nærmeste udviklingszone.
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