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VUC Horsens,
Voksenuddannelsescentret,
Tordenskjoldsgade 23,
8700 Horsens.
Tlf. 75 62 96 66.

Antal kursister: Ca. 2000 pa årsbasis .

Varighed: Varigheden pa fagene
varierer fra 16 til 32 uger pa den almene
voksenuddannelse og fra et haivt til
halvandet år . pa Højere
Forberedelseseksamen.

Specialer: Almen Voksenuddannelse
med fag på 9. og 10. klasses niveau.

Højere Forberedelseseksamen.
Forskellige kursusforløb, bl.a. for det
offentlige og for erhvervslivet.

Opbygning: Fleksible forløb, hvor
kursisten selv sammensætter  sine fag
efter behov og tid.

Studiestart: Januar og august.Inspirerende miljø
Elev på VUC: Fri forviskelæder-skydning

og hvisken i krogene

Tekst: Lene Tingleff
Foto: Martin Ravn og Povl Klavsen

Når  man har været ude i det
”virkelige"  liv, får man et an-
det forhold til det at gå  i skole. Folk har
gjort op med sig selv, hvad de vil bruge
deres uddannelse til, og derfor bliver un-
dervisningen taget seriøst .

23-årige  Lenette Christoffersen fra
Horsens læser HF, højere forberedelses-
eksamen, på VUC, Voksenuddannelses-
centret i Horsens, og det er hun glad for.

- De fleste, der går her pa skolen, har
prøvet en masse forskelligt, og det giver et
godt og inspirerende miljø. Også i selve
undervisningen, hvor mange kan bidrage
med viden og oplysninger, når vi
gennemgår et emne eller en tekst. Vi har vidt
forskellige forudsætninger for at være
her, og den store spredning betyder, at vi
har et godt klima.

Af lyst
- Jeg kan godt lide, at der er tale om en

voksen-uddannelse. Vi har selv valgt
præcisde fag, viog vi er her af egen fri
vilje og lyst.

- Det betyder, at vi er fri for viskelæ -
der-skydning og hvisken i krogene om fe-

ster og tøj . Det betyder også, at vi laver
lektier for vores egen skyld og ikke for
lærerens, siger Lenette, der heller ikke
oplever noget karakter-ræs .

Har prøvet meget
Efter folkeskolen tog hun et år på efg

som maler. Herefter hun kom pa en rekla-
meskole i Århus, hvor hun var et år og
afsluttede med eksamen.

- Så kunne jeg søge en læreplads , men
det var svært at komme ind. Samtidig
begyndte jeg at spekulere på, at det måske
heller ikke lige var sagen bare at sidde og
repetere andres ting.

- Jeg fik i stedet arbejde i en hobbybutik
i Herning, hvor jeg var i et ar, inden jeg
flyttede tilbage til Horsens og fungerede
som instruktør  i et motionscenter i et år.

Efter et jobtilbud på Onsdags-Avisen
kom Lenette pa et 10 måneders  kursus i
kommunikation og journalistik, AOF af-
viklede i samarbejde med Horsens kom-
mune.

- Herefter var jeg med i et teaterprojekt
i syv-otte måneder i Aktivitetshuset, og
det var vældigt  spændende.

Efter alle disse gøremål  og ledigheds-
perioder af kortere varighed, fik Lenette
lyst til at tage en uddannelse.

- Jeg havde set i øjnene , at reklameteg-
ner ikke lige var mig. Det var mit oprinde-
lige plan, men efter at have prøvet  en
masse forskelligt, blev jeg klar over, at jeg
ville noget andet.

Grebet af kunst
Lenette har altid været interesseret i

hobby-ting, kunsthåndværk , keramik og
lignende. Hun kan også  lide at tegne og
male, og alle disse interesser  har i de sene-
re år samlet sig til en egentlig interesse
for kunst.

- Jeg elsker at gå på kunstmuseum.
Først kigger jeg, og så går jeg hjem og
tænker over, hvad jeg har set. Og så ender
det gerne med, at jeg skal tilbage til muse
et kort tid efter og se kunstværket en
gang til, siger Lenette, der næste år har
valgt at skrive sin 2. års opgave om dansk
surrealisme.

På et galleri
Lenette startede på sit HF-studium i

1993, og i skoleåret 93/94 havde hun
dansk, historie, biologi samt faget
billedkunst som selvstuderende.

I dette skoleår har hun filosofi, psykolo-
gi, religion, samfundsfag, geografi, en-
gelsk og tysk.

- Næste år supplerer jeg med tysk på
tilvalg og engelsk på højniveau  samt
fællesfags-matematik, siger Lenette, der der-
med håber at afslutte sin HF-eksamen.

- Min drøm er at læse kunsthistorie p
å universitet, og på længere sigt kunne jeg
godt tænke mig at få et job på et galleri
eller et kunstmuseum. Undervisning er
også en mulighed, siger Lenette, der dog i
første omgang koncentrerer sig om at g
øre sin HF-eksamen færdig.

- Lige nu befinder jeg mig rigtigt godt
her pa VUC, hvor vi har nogle gode og
inspirerende lærere , som har prøvet  en
masse. Det giver os en alsidig undervis-
ning, som Abner mulighed for at man kan
arbejde målrettet og selvstændigt .

Forstander Kim Sundbøll pa VUC ople-
ver i disse år  en stor tilslutning til voksen-
uddannelserne.

Spændende klima
- Her på stedet kommer der alle typer

mennesker, og de kommer med vidt for-
skellige forventninger. Det skaber et
spændende klima.

- Stedet bliver i høj grad brugt som be-
gyndelse til en ny uddannelse, og mulig-
hederne er mange, fordi vi kører  meget
individuelt og fleksibelt, siger Kim
Sundbøll og tilføjer, at gennemsnitsalderen på
skolen er 34 år.

VUC Horsens har også afdelinger i
Brædstrup, Hedensted, Nr. Snede,
Tørring-Uldum og Juelsminde.

Erhvervslivet
Souschef og studievejleder pa VUC,

Holger Kristensen, siger, at mange virk-
somheder efterhånden er begyndt at
forstå betydningen af efteruddannelse.

- Nu satser man på, at medarbejderne
får de almene fag, hvor det før drejede sig
mere om konkrete opgaver og emner.

- Vi har kørt VUC-forløb for offentlige
institutioner i lang tid, men nu er de pri-
vate ved at komme med, og det er glæde-
ligt.

- Generelt arbejder uddannelses-insti-
tutionerne sammen om forskellige forløb
og projekter, og det har vi gode erfaringer
med, siger Holger Kristensen og nævner
AMU-Centret, Handelsskolen og Teknisk
Skole som samarbejds-partnere omkring
uddannelse.
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- Vi oplever i øjeblikket  en vældig tilslutning
til voksen-uddannelserne, siger forstander
Kim Sundbøll, Voksenuddannelsescentret i
Horsens.
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