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Kære Verner Rylander-Hansen, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler  
 
Tak for jeres brev vedrørende situationen på landets VUC'er.  
 
Jeg vil gerne understrege, at VUC-sektoren hverken er glemt eller over-
ladt til sig selv. VUC'erne løfter en central uddannelsespolitisk opgave i 
forhold til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i befolk-
ningen. Derfor følger jeg udviklingen og VUC'ernes situation tæt, ikke 
mindst i forhold til betydningen af etableringen af FGU'en fra august i 
år.  
 
Jeg er meget optaget af, at vi i Danmark har et geografisk bredt udbud af 
almene voksenuddannelser og er enig i, at det er vigtigt at have fokus på 
fremadrettet.  
 
Det afspejler regeringens udspil Mod på livet – Vejene til uddannelse og job 
også.  Med udspillet har regeringen lagt op til, at der gennemføres en 
'temperaturmåling' af institutionsstrukturen, som blandt andet skal af-
dække aktivitetsudviklingen og søgemønstre i hele landet på VUC’er, 
erhvervsskoler og almene gymnasier. Temperaturmålingen skal bl.a. være 
med til at sikre, at vi har den viden, der skal til for løbende og fra centralt 
hold at fremme en bred uddannelsesdækning.  
 
Derudover har regeringen besluttet at gennemføre et eftersyn af taxame-
ter- og tilskudssystemet med fokus på, hvordan dette kan understøtte en 
hensigtsmæssig balance mellem kvalitet, aktivitet, effektivitet og geogra-
fisk nærhed.  
 
I forhold til den økonomiske situation på landets VUC'er, anerkender 
jeg, at der kan være institutioner, som er udfordrede økonomisk - fx for-
di de har afdelinger i yderområder, hvor antallet af kursister fremover vil 
blive relativt lavt pga. FGU'en.  
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Men det er også min opfattelse, at VUC'erne samlet set fortsat udgør en 
velkonsolideret, stærk sektor. VUC'erne har haft en god økonomi i man-
ge år. Derudover er den samlede aktivitet på VUC'erne steget kraftigt 
siden overgangen til selveje. Den lange årrække med stor vækst i antallet 
af kursister betyder, at sektoren har et godt udgangspunkt for at håndtere 
den aktivitetsnedgang, som nu tegner sig.  
 
I forhold til aktivitetsnedgangen som følge af FGU'en afsatte aftalekred-
sen 60 mio. kr. i årene 2019-2021 til VUC’er, som efter udspaltningen af 
aktiviteter til FGU har betydelige tilpasningsbehov for at kunne opret-
holde udbud i landdistrikter.  
 
Aftalekredsen havde en god drøftelse af kriterierne for udmøntningen af 
VUC-midlerne d. 26. februar 2019. Kriterierne vil de blive udmeldt sna-
rest med henblik på, at institutionerne kan indgive ansøgninger.  
 
Strukturtilpasningsmidler skal kanaliseres derhen, hvor behovet og ud-
fordringerne er størst. Derfor er det nødvendigt, at vi kender det samlede 
udfordringsbillede, som udspaltningen af aktiviteter fra VUC til FGU 
giver anledning til, førend der kan tages endelig stilling til udmøntningen.    
 
Udover de institutionelle strukturtilpasninger aktualiserer etableringen af 
FGU'en også en række spørgsmål vedrørende VUC'ernes uddannelses-
politiske rolle. Bl.a. indebærer etableringen af FGU, at målgruppen for 
avu vil ændre sig markant. Dette får betydning for, hvilken opgave avu 
som enkeltfag fremadrettet skal løfte, og det får også konsekvenser for 
hf-enkeltfag. Samtidig benyttes både avu og hf-enkeltfag i stigende grad 
som fuldtidsuddannelse.  
 
Der er i mine øjne behov for, at vi får tilvejebragt et overblik over disse 
tendenser. Derfor vil regeringen tage initiativ til at igangsætte et grundigt 
eftersyn af de almene voksenuddannelser i form af avu og hf-enkeltfag. 
Eftersynet vil blive gennemført i tæt dialog med sektoren, herunder med 
inddragelse af det forslag vedrørende avu, som VUC-sektoren udforme-
de i efteråret 2018.  
 
Ambitionen er, at det samlede eftersyn kan afsluttes i efteråret 2019. 
Herefter kan vi på et oplyst grundlag få drøftet, hvilken uddannelsespoli-
tisk rolle de almene voksenuddannelser skal spille fremadrettet og hvilke 
ændringer, der måtte være behov for.   
 
  
 

Med venlig hilsen 
 
 

Merete Riisager 


