ERFA-DAG OBU/FVU, Comwell Kolding 04.02.20

PROGRAM
Videndeling i grupper tager udgangspunkt i de indsendte emner og foregår i 3 grupper af 12.
Grupperne dannes på dagen. Der er booket 3 lokaler til dagen, så hver gruppe kan sidde uforstyrret.
Fælles videndeling tager udgangspunkt i opsamling fra grupperne og herefter emner indgivet til
ønsker undervisning.

kl. 09.30

Ankomst og morgenmad

kl. 10:00
Velkomst v/Sisse Jacobsen
Praktiske oplysninger. Præsentation af ordstyrer, deltagere samt forventningsafstemning for dagen
og udbyttet heraf.

kl. 10:15


Videndeling i grupper

FVU/OBU virksomhedshold, Netundervisning, aktivitet for kursister i forbindelse med årsskifte
(framelding)



FVU.: Tilmelding som selvstuderende på Læsning, trin 4. Hvad gør andre!!



FVU/OBU vs. FGU - målgruppen efter undtagelsesreglerne under 25 år - praksis?



Den administrative arbejdsgang for FVU-digital og FVU-engelsk (faglig
dokumentation/standpunkt/prøve/beviser)



Controlling i forbindelse med indberetning af FVU - hvad skal man være opmærksom på/tjekke



Gengangeri på FVU (samme trin flere gange)



Procedurer i forbindelse med opfølgning på OBU. Hvordan gør man rundt omkring.



FVU indberetning, hvordan får man nemt i LUDUS præsenteret de kursister, som skal tælle
med eller ej?



Hvordan håndteres FVU-forløb, når kursisten overflyttes fra ex. trin 2 til trin 3, set i forhold til
de 36 lektioner? Idet der ved overflytning kan ske at blive mindre end 36 lektioner.



Løbende optag på FVU (f.eks. 1 hold på mere end 80 lektioner - hvordan administreres?)

kl. 11:45

Frokost
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kl. 12:45

Opsamling på grupperne og fælles videndeling



Hvilke dele af OBU udviklingen i Studievejledning virker ikke i Kursistadm



Hvordan kan man adskille virksomhedskursister fra ordinære kursister - ikke ved hjælp af
tilskudsmærket (så man se, hvor de kommer fra)



OBU opfølgnings værktøjet i forhold til den ny programmering i Kursistadm



Visning af FVU Trinplacering på holdoversigten inden holdstart



Beviser og håndtering heraf, til alle de forskellige typer fx. standpunktsbedømmelser, faglig
dokumentation, lokalt stillede prøver og centralt stillede prøver



"5.FVU indberetning, kursister som er tilmeldt senere endt holdstart, hvordan søger man deres
tælledato frem?"



"2.Hvordan håndterer vi FVU-kursister uden fremmøde skal kursisten udmeldes og flueben
fjernes i bidrag? "



OBU - tilmelding og opfølgning i forbindelse med aktivitetsindberetning. Hvordan er det tænkt
og hvor skal man passe på.

kl. 14:15

Pause - Kaffe og kage

kl. 14:15
Fremtiden for OBU/FVU og Ludus Web
Hvordan kan arbejdsgangene i systemet blive optimeret – hvilke mangler udløser de største
administrative arbejdsbyrder.
Opsamling for dagen – ramte vi forventningen? Skal der være en ny dag og hvad skal evt. være
anderledes her?

kl. 15:00

Tak for i dag

