Samarbejde mellem UC Syd og Forsvaret
UC Syd har i mange år varetaget opgaven med undervisning af korporaler med afsæt i
voksenunderviseruddannelsen og undervist i Flyvevåbnets sergenter i 2 moduler fra akademiuddannelse i
ungdoms- og voksenundervisning. Forsvaret har ønsket at få vurderet sergentuddannelserne i forhold til
det formelle uddannelsessystem. UC Syd har vurderet alle 3 værns sergentuddannelser og anerkendt
udvalgte og eksamensbelagte uddannelseselementer jvnf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet
grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet for voksne) LBK. 578
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Marianne K. Hviid har været i kontakt med Fuldmægtig Kirsten Lippert fra Undervisningsministeriet om
fortolkningen af § 18 stk. 2.
På den baggrund har Forsvaret og UC Syd indgået en samarbejdsaftale den 29/9 2010. Formålet med
aftalen er at beskrive de af UC Syddanmark anerkendte elementer samt forpligtelser omkring det
fremtidige samarbejde. De anerkendte uddannelseselementer fra de tre værns mellemlederuddannelser
kan indgå i en fleksibel tilrettelagt videregående voksenuddannelse på akademiniveau. Forudsætningerne
for at et uddannelseselement kan indgå i en fleksibel videregående voksenuddannelse er at viden,
færdigheder og kompetencer samt indhold er på niveau med erhvervsakademi- og VVU graders og at
uddannelseselementet er afsluttet med en prøve.
Af aftalen fremgår det, at de mellemledere fra forsvaret som ønsker at gennemføre en fleksibel tilrettelagt
Videregående voksenuddannelse skal have udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med UC
Syd.
I hvert af de 3 værns over- og seniorsergentuddannelser (VUT I og VUT II) indgår desuden akademimoduler,
som værnene gennemfører i samarbejde med det lokale erhvervsakademi eller for det pædagogiske
fagområde med UC Syd.
Da den personlige uddannelsesplan udarbejdes af UC Syd skal afgangsprojektet ifølge ovenstående
lovbekendtgørelse § 17 stk. 2 gennemføres ved UC Syd.
UC Syd orienterer ifølge samarbejdsaftalen om civile uddannelsesmuligheder på hvert VUT I og VUT II hold.
I denne orientering indgår både en gennemgang af forskellige akademiuddannelser og moduler, herunder
www.ug.dk , kontaktadresser på det lokale erhvervsakademi samt www.smartlearning.dk .
Hvert år omkring december afholdes et evalueringsmøde og på mødet i december blev Forsvaret gjort
opmærksom på det uheldige i at de anvender begrebet merit i deres papirer, fordi der ikke er tale om merit
men en anerkendelse af enkelte uddannelseselementer, jfv. Ovenstående bekendtgørelse.

