Aarhus Business College og VUC Aarhus
indgår nyt samarbejde
De to uddannelsesinstitutioner har netop underskrevet en samarbejdsaftale,
der bl.a. etablerer et adgangsgivende uddannelsesforløb til EUX- og EUD
ansøgere, som står og mangler fag og niveauer for at kunne komme ind på en
erhvervsuddannelse.
Med erhvervsskolereformen stilles der skærpede adgangskrav for at komme ind på en
erhvervsuddannelse. Det mærker man på Aarhus Business College, hvor man står med
ansøgere, der ikke lever op til de nye adgangskrav. Derfor har VUC Aarhus og Aarhus
Business College indledt et samarbejde om at skabe et uddannelsestilbud, hvor
ansøgere til uddannelser på Aarhus Business College kan tage de nødvendige,
adgangsgivende fag og niveauer.
”Vi synes, det er vigtigt, at vi sammen med VUC Aarhus får skabt et sammenhængende
uddannelsessystem for den gruppe elever, som ikke har opnået karakteren 02 i dansk
og matematik, eller som mangler adgangsgivende fag. Det er en opgave, vi glæder os
til at løfte i fællesskab, ligesom vi også glæder os til generelt at samarbejde mere med
VUC Aarhus”, siger Gitte Nørgaard, direktør for Aarhus Business College.
Også rektor for VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede glæder sig over samarbejdet: ”Der er
ingen tvivl om, at vi sammen har en vigtig opgave at løse i forhold til de skærpede
adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Vores samarbejde vil få stor betydning for en
gruppe elever, der ellers ville risikere ikke at kunne komme videre i
uddannelsessystemet. Vores samarbejdsaftale skal desuden også bruges til at
igangsætte fælles projekter og anden form for samarbejde for at skabe faglig udvikling
og inspirere hinanden. Det ser vi også rigtig meget frem til.”
For yderligere oplysninger kontakt kommunikationskonsulent på VUC Aarhus, Erik
Højerslev: eh@vucaarhus.dk, mob. 6130 8642 eller kommunikationsmedarbejder på
Aarhus Business College, Johan Hammelev: jha@aabc.dk, tlf. 8936 3627

AARHUS BUSINESS COLLEGE er placeret
på seks forskellige adresser i Aarhus og
udbyder uddannelser til unge og voksne inden
for handel og administration, spændende fra
grundlæggende erhvervsuddannelser til kurser
inden for markedsføring, edb, ledelse og
sprog. Skolen har årligt ca. 3.300 årselever og
beskæftiger flere end 370 fuld- og
deltidsmedarbejdere.

VUC AARHUS er et af Danmarks største
VUC’er. Skolen 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 godt 2.000 årskursister og
beskæftiger 330 medarbejdere.

Tv. rektor for VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, og th. direktør for Aarhus Business College,
Gitte Nørgaard.

