AARHUS TECH og VUC Aarhus styrker samarbejdet
De to uddannelsesinstitutioner har netop underskrevet en samarbejdsaftale. Aftalen
sigter mod at sikre flere og bedre forberedte VUC Aarhus-kursister som ansøgere til
AARHUS TECHs erhvervsuddannelser, og den betyder også, at VUC Aarhus fremover
varetager særlige undervisningsfunktioner på AARHUS TECH.
Det ene element i samarbejdet handler om Forberedende Voksenundervisning (FVU),
som er dansk og matematik på faglige niveauer under 9. klasse. FVU bliver i dag
gennemført som en nicheaktivitet på AARHUS TECH, men nu har de to institutioner
aftalt, at FVU på AARHUS TECH fremover vil blive varetaget af VUC Aarhus, for hvem
FVU er en kerneaktivitet. Samtidig vil VUC Aarhus, ligeledes som et helt nyt tiltag,
varetage ordblindeundervisningen (OBU).
”Vi mener, at tilbuddet til vores studerende bliver styrket og udbygget med denne
samarbejdsaftale, hvor vi bl.a. fremover vil kunne tilbyde ordblindeundervisning på små
hold som en integreret del af uddannelsen. Med aftalen opnår skolen ligeledes en
større fleksibilitet og kapacitet i forhold til op- og nedgange i antal studerende, der har
behov for FVU og/eller OBU. Og måske allervigtigst: Eleverne vil ikke opleve de store
ændringer og vil fortsat blive undervist her på AARHUS TECH i vores egne lokaler og
med vores eget udstyr, men bare af undervisere fra VUC Aarhus,” siger direktør for
AARHUS TECH, Anette Ernst Lauridsen.
Rektor for VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, glæder sig også over det andet element i
samarbejdsaftalen, som sigter mod at styrke overgangen for kursister på VUC Aarhus’
almene voksenuddannelser (AVU) på 9. og 10. klasses niveau til erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH. ”Vi gør med aftalen en række spændende karriereveje mere
synlige for vores AVU-kursister. Det gør vi bl.a. gennem gæsteundervisning her på
skolen og gennem studiebesøg på AARHUS TECH. Det vil betyde, at kursisterne både vil
komme til at opleve en endnu mere varieret undervisningshverdag, og at de får bedre
muligheder for at orientere sig om de videreuddannelsesmuligheder, der ligger efter
deres AVU-forløb”.
Vil du have flere oplysninger, så kontakt kommunikationskonsulent på VUC Aarhus, Erik
Højerslev: eh@vucaarhus.dk eller mob. 6130 8642.

Direktør for AARHUS TECH, Anette Ernst Lauridsen, og rektor
for VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, ved underskrivelsen af
samarbejdsaftalen, som fandt sted på Folkestedet på Carl
Blochs Gade.

OM AARHUS TECH: Med tre tekniske gymnasier og 11 faglige centre med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse spænder
AARHUS TECH vidt og tilbyder en lang række uddannelser. Skolen har årligt ca. 3.700 årselever, studerende og kursister og beskæftiger 625
medarbejdere.
OM VUC AARHUS: VUC Aarhus er et af Danmarks største VUC’er. Vi tilbyder eksamensundervisning for unge og voksne til Almen Voksenuddannelse
(AVU), Højere Forberedelseseksamen (HF), Gymnasial Supplering (GS), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU). Skolen
har årligt ca. 6.000 kursister svarende til knap 2.000 årskursister og beskæftiger 330 medarbejdere.

