Tilsynsplan vedr. udbud af FVU og OBU 2020
Indledning
I henhold til Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (BEK nr 1589 af 13/12/2016) og
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (BEK nr 1776 af
27/12/2016) fører Voksenuddannelsescenteret pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med OBU
og FVU, der udbydes af centerets driftsoverenskomstpartnere
Tilsynet gennemføres i overensstemmelse med Tilsynsvejledningen, december 2016 fra
Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet, og har til formål at sikre, at FVU
og OBU udbydes, tilrettelægges og gennemføres efter gældende regler samt at sikre korrekt
opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet og korrekt tilskudsudbetaling. Tilsynet skal
endvidere bidrage til løbende kvalitetsudvikling af FVU og OBU.
Følgende rutiner indgår i tilsynet:
Løbende kvalitetssikring:
•
•
•
•
•
•

Afstemning af indberetning
Kontrol af revisor påtegning
Godkendelse af (gen)visiteringer
Møder med lederne fra udbyderinstitutionerne 4 gange årligt
Erfaringsudvekslingsseminarer for undervisere
Indhentning af relevante supplerende oplysninger

Tilsynsbesøg:
•
•

Anmeldte tilsyn (temaer bilag 1)
Uanmeldte tilsyn

Såfremt tilsynet giver anledning til bemærkninger, kan dette resultere i:
Anbefaling til ændring af rutiner og procedurer, krav om supplerende indberetning, skriftlige påbud
om at bringe forhold i overensstemmelse med regelsættet. To skriftlige påbud om misligholdelse af
driftsoverenskomsten kan medføre opsigelse af overenskomst.
Efter tilsynsbesøg vil driftsoverenskomstparten i løbet af 14 dage modtage konklusionerne på det
gennemførte tilsyn.
En gang årligt afrapporterer VUC samlet til driftsoverenskomstparterne om konklusionerne på de
gennemført tilsyn

Tilsynsbesøg 2020
Som udgangspunkt gennemføres tilsynsbesøg som anmeldte besøg.
Der planlægges med tilsynsbesøg i 2020 hos alle driftsoverenskomstparter. Dato for tilsynet
meddeles hver enkelt driftsoverenskomstpart med min. 14 dages varsel.
Fokus for året tilsyn vil de samme som undervisningsministeriet har udmeldt i sin tilsynsplan.
https://www.stukuvm.dk/tilsyn/tilsynsplaner-og-tilsynsberetninger
•
•

Optagelse og målgruppe
Genvisitation

I forbindelse med besøget vil vi gerne se forskellig dokumentation for visitation, screeningstest,
trinindplacering, prøvedeltagelse (FVU). Det aftales nærmere i forbindelse med besøget.

Bilag 1

Temaer for tilsyn
-

.

Administrative rutiner
o Holdidentifikation: start og sluttidspunkt, antal aktive kursister, lærer mm.
o Fraværsregistrering og –opfølgning
Lærerkvalifikationer
Undervisningens gennemførelse
o Undervisningslokaler
o Undervisningens tilrettelæggelse og indhold
o Prøvedeltagelse FVU
Optagelse og visitation
o Genvisitation
Markedsføring
o Hjemmeside
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Geografisk dækningsområde

