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Regelgrundlag ved lukning af afdelinger på VUC 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i den senere tid fået en række 

henvendelser om påtænkte lukninger af VUC-afdelinger, som følge af 

forventet aktivitetsfald bl.a. i forbindelse med etableringen af FGU fra 

august 2019. 

 

I den forbindelse henledes institutionernes og regionernes opmærksom-

hed på relevante regler og hensyn og på, hvilken information styrelsen 

har behov for i den forbindelse. 

 

En beslutning af en bestyrelse for et VUC om lukning af en eller flere af 

VUC’ets afdelinger kræver formelt ikke styrelsens godkendelse. Det gæl-

der også, hvis beslutningen træffes af VUC’ets leder efter bemyndigelse 

fra bestyrelsen.  

 

Styrelsen skal imidlertid som tilsynsmyndighed påse, at VUC’ets ønske 

om at lukke en afdeling ikke er i strid med reglerne i de pågældende ud-

dannelseslove om mindstekravene til uddannelsesdækningen. 

 

Følgende er således fastsat i avu-lovens § 2: 

 

 ”Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 18 år, inden for 

en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl kan modtage undervisning i 

henhold til denne lov”.   

 

Tilsvarende bestemmelser er fastsat i § 5 i lov om forberedende voksen-

undervisning og ordblindeundervisning for voksne.  

 

I forhold til FVU og OBU er begrebet rimelig geografisk afstand nær-

mere reguleret i bekendtgørelserne for de to uddannelsestilbud, idet ”ri-

melig afstand” er defineret som maksimum 75 minutters befordringstid 

med nærmeste offentlige transportmiddel fra kursistens bopæl, medmin-
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dre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. Ende-

lig er det fastsat, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i tilfælde, hvor 

særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan fravige bestemmelsen. 

 

Foruden hensynet til den geografiske dækning skal styrelsen påse, at 

VUC’et har overholdt bestemmelsen om den regionale koordinering – 

og i den forbindelse forholdt sig sagligt til eventuelle bemærkninger fra 

regionsrådet, jf.§ 10 i lov om forberedende voksenundervisning og ord-

blindeundervisning for voksne, samt § 10 i lov om institutioner for al-

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

 

Styrelsen vil endelig efter omstændighederne skulle forholde sig til, om 

en lukning af en afdeling skal have udbudsmæssige konsekvenser, fx om 

VUC’ets geografiske dækningsområde skal begrænses, og et andet VUC’s 

område udvides tilsvarende, eller om andre mulige udbydere skal god-

kendes til udbud i det område, som den pågældende afdeling har dækket. 

 

På denne baggrund skal styrelsen generelt anmode VUC’ernes bestyrelser 

om følgende: I de tilfælde, hvor et VUC påtænker en lukning af en eller 

flere af institutionens afdelinger, sender bestyrelsen en redegørelse til sty-

relsen om dens overvejelser om uddannelsesdækning, samt kopi af regi-

onsrådets udtalelse herom. Redegørelsen skal sendes til styrelsen, når ko-

ordineringen med regionsrådet er afsluttet, og så betids, at styrelsen har 

passende tid til at forholde sig til ovennævnte forhold, inden bestyrelsen 

tager stilling til sagen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvornår bestyrel-

sen påtænker at træffe beslutning i sagen. 

 

Redegørelsen sendes til Kontor for Voksenuddannelse og Overgange 

EUTKVO@stukuvm.dk.  

 

Styrelsen skal samtidig generelt anmode regionsrådene om at informere 

styrelsen om deres koordinering med institutionerne om påtænkte luk-

ninger af VUC-afdelinger, så snart der skønnes at være behov for at 

sikre, at styrelsen tilsynsmæssigt har den fornødne information om en 

påtænkt lukning, herunder navnlig om regionens eventuelle bemærknin-

ger hertil og det pågældende VUC’s reaktion herpå. 

 

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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