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TILSYNSBESØG FOR DRIFTSOVERENSKOMSTPARTER 
2018 

VUC Roskilde har foretaget tilsynsbesøg hos alle driftsoverenskomstparter i 
foråret 2018.  
 

 Roskilde Handelsskole (FVU, OBU) 

 Køge Handelsskole (FVU, OBU) 

 AOF Sjælland (OBU, FVU) 

 Clavis (OBU, FVU) 

 AOF Roskilde (OBU) 

 UCPlus (FVU) 

 Næstved Sprog og Integration (OBU, FVU) 

Emnerne og datoerne for tilsynsbesøgene var udmeldt på forhånd til instituti-
onerne og var:  
 

FVU 
Administrativ praksis 

- Lever jeres hjemmeside op til kravene for information om undervis-
ningstilbuddet? 

- Hvordan er jeres praksis i forhold til kursister, der anvender hjælpe-
midler til trinprøverne, jf de nye regler? 

- Hvordan forholder I jer til de nye muligheder for at lave FVU-digital og 
FVU-engelsk til virksomheder? 
 

Pædagogisk praksis 
- Diskussion af indførelse og praksis i forhold til den nye VLV-2-test fra 

UVM.  
- Hvordan anvender I it som en del af FVU-undervisningen? 
- Er undervisere i FVU-start særligt uddannet i dansk som andetsprog for 

voksne? 
- Hvordan evaluerer I kursisternes progression i undervisningen? 
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OBU 
Administrativ praksis 

- Lever jeres hjemmeside op til kravene for information om undervis-
ningstilbuddet? 

- Hvordan går det med implementering af den nye visitationstest ”Den 
tværgående ordblindetest”? 

- Hvordan administrer I oprettelsen og informationen omkring virksom-
hedshold? 

- Hvordan vil I beskrive jeres interne praksis mht. revisitationer  
 

Pædagogisk praksis 
- Dialog om kompetenceudviklingsplanen, særligt mhp. it 
- Dialog om et udpluk af testrapporter (jeg medbringer dem) 
- Dialog om undervisningsplaner (jeg medbringer et udpluk) og målene 

for OBU 
- Hvordan forholder I jer til det kommende FGU? 

 
Besøgene 
Alle besøg blev gennemført i spændende og givende dialog og med stor åben-
hed og ønske om samarbejde og fastholdelse samt højnelse af kvaliteten FVU- 
og OBU-tilbuddene i vores fælles geografiske dækningsområde. VUC og drifts-
overenskomstparterne har hver især deres målgrupper, som kun har et be-
grænset overlap og det er med til at sikre en god og bred dækning med fint 
specialiserede tilbud til borgerne. 
 
VUC bemærker sig det store engagement og høje faglighed blandt ledelse og 
medarbejdere hos driftsoverenskomstparterne.  
 
Eventuelle anmærkninger og relevante diskussionspunkter blev drøftet i positiv 
dialog og med ønske om godt gensidigt samarbejde. 
 
Bemærkninger 
Marie W. Bertelsen fra VUC Roskilde takker for gode besøg med spændende og 
givende dialog.  
 
Næste tilsynsbesøg forventes planlagt til februar-marts 2019 
 
 
VUC Roskilde 
8/6/2018 
 
 
Marie W. Bertelsen, uddannelsesleder for OBU og driftsoverenskomstparter 


