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Som følge af etableringen af FGU udsendte Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet 20. december 2018 et brev til VUC-bestyrelser og regionsråd 

om regler og procedurer, der skal følges, hvis et VUC påtænker lukning 

af en afdeling.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har efterfølgende modtaget rede-

gørelser fra de VUC'er, der har en forventning om at lukke en eller flere 

afdelinger. 

 

Det fremgår af det politiske forståelsespapir Retfærdig retning for Danmark, 

at det vil være et vigtigt fokuspunkt for regeringen at sikre, at de luk-

ningstruede VUC kan fortsætte.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ser derfor et behov for at følge 

udviklingen med lukningstruede afdelinger endnu tættere. Formålet med 

dette brev er at tydeliggøre procedurerne for lukning af en afdeling og 

præcisere, hvilken information styrelsen har brug for i denne forbindelse.  

 

Styrelsen skal som tilsynsmyndighed påse, at institutionens ønske om at 

lukke en afdeling ikke er i strid med reglerne i de pågældende uddannel-

seslove om mindstekravene til uddannelsesdækningen. 

 

Som tidligere oplyst er VUC’s bestyrelser forpligtet til at sende en rede-

gørelse til styrelsen, såfremt et VUC påtænker en lukning af en eller flere 

af institutionens afdelinger. Redegørelsen skal forholde sig til, hvordan 

uddannelsesdækningen kan opretholdes i det givne geografiske dæk-

ningsområde.  

 

Styrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på det tidligere fremsendte 

brev for nærmere beskrivelse af procedurerne herfor. 
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Som noget nyt vil styrelsen anmode VUC’s bestyrelser om tidlig inddragelse 

af styrelsen, dvs. allerede inden regionsrådet udtaler sig og parallelt med el-

ler umiddelbart efter bestyrelsens behandling af overvejelser om en even-

tuel lukning. 

 

I den forbindelse anmodes om yderligere oplysninger, som tidligt doku-

menterer, hvordan gældende kriterier omkring ”rimelig geografisk af-

stand” opfyldes efter en eventuel lukning.  

 

Helt konkret skal bestyrelsen beskrive, hvor meget transporttiden for-

øges for avu- og hf-kursister, herunder dokumentere rejsetider via rejse-

planen. I de respektive bekendtgørelser for FVU og OBU er ”rimelig 

geografisk afstand” defineret som ”maksimum 75 minutters befordrings-

tid med nærmeste offentlige transportmiddel fra kursistens bopæl, med-

mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej”. 

For FVU- og OBU kursister bedes VUC’s bestyrelse ligeledes dokumen-

tere via rejseplan, hvordan dette krav opfyldes enten ved VUC’ets egne 

udbud eller ved driftsoverenskomstparters. 

 

Spørgsmål til dette brev kan rettes til chefkonsulent Susanne Anthony på 

tlf. 2329 3626 eller e-mail Susanne.Anthony@stukuvm.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hansen 

Direktør 
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