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Godt nytår!
Alle UUV’s samarbejdspartnere ønskes et godt nytår.
Januar er måneden for åbent hus dage på ungdomsuddannelserne,
som vi gennem vejledere på skolerne har slået på tromme for. Det
er altid godt, at elever og forældre ser den ungdomsuddannelse,
som valget måske falder på, inden der skrives den endelige ansøgning i Optagelse.dk.
Åbent Hus arrangementerne har længe været annonceret på UUV’s
hjemmeside: Se mere
Foruden opgaven med at få alle afgangselever orienteret om Optagelse.dk fortsætter Ung til Ung aftenerne i denne måned for 8. kl.
eleverne, og team skole har annonceret 7. kl. vejledningstilbuddet,
der løber fra marts til juni og er målrettet skoletrætte elever. Tilbuddet gælder elever, der visiteres gennem deres skole. Vores
erfaring med forløbet er, at vejledningsforløbet giver de deltagende
elever et mål med de sidste skoleår og dermed også en bedre
overgang fra skole til ungdomsuddannelse.
Endnu engang godt nytår til alle og velkommen til samarbejdet i
2017 om målsætningerne om ungdomsuddannelse til alle elever i
Køge Bugt, og at 25% vælger en erhvervsuddannelse direkte efter
grundskolen i 2020, og at det tal hæves til 30% i 2025.
Mark Jensen
UUV

Mark Jensen, Centerleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens
UddannelsesVejledning
Ølbycenter 53, 1. sal
4600 Køge
Kontaktmuligheder
Telefon: 56 67 26 52
uuv@koege.dk
www.uuv.dk
Åbningstider for sekretariatet
Mandag - torsdag: 08.30 - 15.00
Fredag: 08.30 - 12.00
Åbningstider for vejledningscafeen i Køge på
Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
Mandag - onsdag: 13.00 - 16.00
Torsdag: 13.00 - 18.00
Åbningstider for vejledningscafeen i Greve
Hundige Allé 11, 2670 Greve
Torsdag: 13.00 – 16.00, Samt efter aftale.
Åbningstider for vejledningscafeen i Solrød
Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand
Onsdag i ulige uger: 13.00 – 16.00, Samt efter
aftale.
Åbningstider for vejledningscafeen På
Campus Køge
Lyngvej 19, 4600 Køge
Mandag – onsdag - torsdag: 09.00 – 11.00
Se UUV på Campus Køge folderen

2

Det sker i denne måned

Månedskalender
Januar 2017
Mandag d. 2. januar
Mandag d. 2-3. januar
Tirsdag d. 3. januar
Onsdag d. 4. januar
Torsdag d. 5. januar
Tirsdag d. 10. januar
Mandag d. 16. januar
Torsdag d. 19. januar
Onsdag d. 25. januar
Torsdag d. 26. januar
Torsdag d. 26. januar

UURS møde 11:00-15:00 m. Mark mødelokale 5
Fremtidslinjen personaledage
Kommunemøde Greve (Margrethe)og
Køge (Mark) kl. 12:30-16:00
Introdag for nyansatte med Anne kl. 8:3015:30
Ung til Ung arrangement på Greve gymnasium kl. 18:00-20:30
Ung til Ung arrangement på Solrød gymnasium kl. 18:00-20:30
MED møde kl. 14:00-16:00 mødelokale 5
Ung til Ung arrangement på Solrød gymnasium kl. 18:00-20:30
Ung til Ung arrangement på Køge gymnasium kl. 18:00-20:30
Skolelederkontaktgruppen møde kl. 8:0010:00
Holmebækcup.

Februar 2017
Mandag d. 20. februar

Fremtidslinjen elever vinterferie

Onsdag d. 22. februar

Introduktion til uddannelsesvejen m. Margrethe kl. 14:00 – 16:00 mødelokale 2
Sisters Academy starter op på Fremtidslinjen 3 uger frem.
Kommunemøde Stevns m. Christel kl.
9:00-12:00

Mandag d. 27. februar
Tirsdag d. 28. februar
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Kursus og konferencetilbud
– se også www.uuv.dk

Nyt fra UUV’s center
Projekt 7. klasse vejledningstilbud til skoletrætte elever 29. marts til juni. Tilmeldingsfrist den 3.3.17
Igen gentager UUV succesen med et
kollektivt vejledningsforløb for skoletrætte elever i 7. klasse. Tilmelding
og visitering foregår gennem skolerne, der også betaler de 6.000 kr. et
forløb koster. UUV’s lokale vejledere
på skolerne er klar med information
om forløbet.
Målgruppe og formål
Dette vejledningsforløb er tænkt som
en øjenåbner og inspirationskilde for
normaltbegavede elever, der har
mistet lysten til at gå i skole. Eleverne har begrænsede forventninger til
deres job- og uddannelsesfremtid, og de har svært ved at se formålet med
undervisningen i grundskolen.
Målet med forløbet er at give eleverne oplevelser og viden, der vil motivere
dem til at gå i skole og blive klar til at starte på en ungdomsuddannelse
efter 9./10. klasse.
Eleverne som indstilles til forløbet, skal være interesserede
i at deltage i forløbets aktiviteter sammen med elever fra andre 7. klasser.
Link til program
Yderligere information kontakt:
André Michaelsen
Vejleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
M: 2879 2722
Mail: andre.michaelsen@koege.dk
Web: www.uuv.dk

Besøg på EUC's Praktikcenter i Haslev!
Team Skole var i tirsdag den 6.12.2016 på tur til Haslev for at se på praktikcenteret. Centerleder Karin Parbst tog imod, og to unge fortalte om deres
veje i uddannelsessystemet. Et super informativt besøg, der kastede lys på
de mange muligheder, som et praktikcenterforløb giver muligheder for. Der
er faktisk ingen unge i dag, der gennemfører hele deres praktikforløb i et
praktikcenter. Det fungerer nærmest som et pitstop, hvor man får tanket
op på de faglige, personlige og sociale kompetencer, inden man igen er
køreklar til næste delaftale, kortaftale eller restaftale. Praktikcenteret fremstod meget professionelt og som et rigtig godt sted at være for både de
unge og medarbejderne.
Se mere
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Nyheder fra UUV - Juni
UUV nyheder
– se også www.uuv.dk
Tilbud fra HF søfart i Svendborg
Se mere
UUV

To år senere: ”Klar til Start” med
jobgaranti i fem virksomheder i
hele landet
”Jeg har fået en grund til at stå op hver dag” –
sådan siger kursisterne i ’Klar til Start’-konceptet.
En metode og et koncept som i samarbejde med
stadig flere og flere UU-centre og jobcentre gør
det muligt for unge med autisme igennem et
individuelt tilrettelagt uddannelses- og praktikforløb med efterfølgende garanti for job hos flere
større danske virksomheder – inklusiv faktakoncernen og Catering Engros.
Læs mere

Fordelingsregler for det almene gymnasium
Den 2.1.2017 havde vi (UURS’ ledergruppe) et godt møde med repræsentanter fra Region Sjælland, der uddelte flyers om optagelsesreglerne til det
almene gymnasium. I år er det afstandskriterium i stedet for transporttid.
Kortest afstand kommer ind.
Der er flyers til alle i team skole, som uddeles i løbet af i dag. Herunder link
til regionens regler som ligger på hjemmesiden.
Hermed link til Regionens hjemmeside om fordelingskriterier, herunder link
til flyeren i PDF:
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/uddannelse/gymnasie-og-hfoptagelse/Sider/Saadan-vurderer-vi-din-ansoegning.aspx
Mark

Inspirationshæfte til karrierelæring for vejledere og
lærere
Bo Klindt Poulsen fremsender et spritnyt inspirationshæfte til karrierelæring
– ”På vej mod karrierekompetence”.
Bo skriver:
Hæftet er tænkt som inspiration til vejledere og lærere, som gerne vil arbejde med karrierelæring, og det sætter fokus på, hvordan man stiller gode
spørgsmål, der kan understøtte karrierelæring. Derudover indeholder det
lidt grundlæggende og letfordøjede teoretiske perspektiver på karrierelæring og spørgeteknik.
Hæftet er udarbejdet af Randi Skovhus og mig selv i samarbejde med to
norske kolleger, samt en række danske og norske vejledere, og udkommer
i begge lande. Det vil inden længe kunne findes på Broen/Unge på tværs og
på EMU’en.
Jeg håber, I vil synes om det og har lyst til at dele det i skole- og vejlederverdenen.
Mange hilsner
Bo
Bo Klindt Poulsen
Lektor og programleder VUE - Program for karrierevejledning, VIA University College
& Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, DPU
VIA Efter- og videreuddannelse
Campus Aarhus N
Link til inspirationshæftet: vedhæftede pdf
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Lokalt

Lokale nyheder
– se også www.uuv.dk

Uddannelses- og Vejledernyt i Køge Bugt
Transportens Udviklingsfond er på banen med et godt
tilbud: Uddannelsesvejledning indenfor transportfaget

Det er muligt at få en bus ud til en skole, hvor der informeres om transportuddannelserne. Målgruppen er 9. og 10. klasse. Hele arrangementet
virker gennemtænkt med mulighed for, at eleverne i en simulator prøvekører med lastbil og så suppleres informationen af film og et spil – Cargo
Dynasty – der også virker spændende.
Måske skulle vi kontakte tilbuddet fælles over nogle dage, hvor bussen
kunne køre fra skole til skole her i Køge Bugt – et UU arrangement?
Projektchef Magnus Købke, Andkærvej 19 D, 7100 Vejle mail mk@tu.dk
mobil 2261 5960 kontaktes for et besøg.
Bussen har med succes været forbi en del efterskoler.
www.tu.dk
www.transportuddannelser.dk
www.cargodynasty.dk
www.jobitransport.dk
Bussen er et samarbejde mellem fagbevægelse (3F) og arbejdsgiverorganisationer indenfor transport. Der kommer også til at mangle chauffører i
fremtiden.
Materiale er overladt til Margrethe.
Mark

SOSU SJÆLLAND ÅBENT HUS FOR UNGE
Hej UU Centre.
Hermed information om SOSU Sjællands åbent hus arrangementer 25 + 26
januar 2017.
Vær OBS på at ÅBENT HUS i år henvender sig til UNGE max. 20 år og deres
forældre. Man skal tilmelde sig arrangementet via www.sosusj.dk
Vi håber at opslag om arrangementet kan slås op på forældreintra på skolerne. Vedhæftet er også A3 plakat til ophængning.
Interesserede over 20 år har mere glæde af vores tre andre tilbud: Telefon/mail, Åben Vejledning og Informationsmøder, som man kan finde mere
om her: https://www.sosusj.dk/kontakt-os/kontakt-en-vejleder/
Venlig hilsen
Hanna Lajer Højberg
Karrierevejleder
Link til plakat
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Invitation til smørrebrød den
10.1.2016
Kære alle
NEXT Uddannelse København vil gerne invitere på
smørrebrød og en uformel snak – se vedhæftede
invitation.
Tilmelding til min sekretær Susanne Willer –
suw@nextkbh.dk
Venlig hilsen
Ole Heinager
Direktør, NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
Link til invitation

Køges Byråd godkendte studieboliger ved CAMPUS Køge på møde den
20.12.2016 og ønsker at styrke
samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i Campus
70 nye ungdomsboliger på Campus Køge. Campus skal være et attraktivt sted at uddanne sig.
Derfor har Byrådet nu vedtaget, at der skal bygges 70 nye ungdomsboliger i Campusområdet.
Dette er den konkrete udmøntning af lokalplanen
for området, og placeringen af studie- og ungdomsboliger i området har været en vigtig sag for
uddannelsesinstitutionerne og Byrådet. Nu kan
arbejdet med at opføre boligerne gå i gang.
Læs mere

Nyt land – ny tilværelse
Filimon Yemane flygtede fra Eritrea for to år
siden. Siden sin ankomst har han kæmpet for at
få fod på tilværelsen i Danmark gennem omsætning af sin uddannelse til danske forhold med
sprogundervisning og praktik.
Læs mere

Sisters Academy overtager Fremtidslinjen
Invitation til Åbent hus d. 13. marts kl. 10:00-15:00

Styr på (EUX) Business
Kulminationen på et projekt for 1. årgang på EUX
Business på Køge Handelsskole fandt sted få
dage før juleferien. Siden efterårsferien har de
arbejdet med projekter indenfor erhvervsfag og
særligt med fokus på området innovation.
Læs mere

Studenter klar til lærepladser
Sisters Academy
Fremtidslinjen STU
Karlemosevej 48,4600 Køge
Det er med den største fornøjelse at invitere jer til åbent hus i anledning af
at Sisters Academy overtager Fremtidslinjen.
Vi åbner dørene og viser, hvad der sker når en performancekunstgruppe
overtager ledelsen.
Fra den 6. marts til den 15. marts vil performancegruppen Sisters Hope
fokusere på og udforske en mere sanselig måde at lære på, at være på, og
at være sammen med personalet og eleverne på Fremtidslinjen.
I skal tilmelde jeres besøg til åbent hus til nana@sistershope.dk, og når du
har tilmeldt dig, vil du modtage en mail på, hvad tid du skal komme den
pågældende dag, og du vil ligeledes få en guidet rundvisning på skolen
(Fremtidslinjen).
Sisters Academy er et nordisk projekt som blev igangsat i 2014- som danner rødder i performance-kunst, forskning, pædagogik og aktivisme. Det
tager sigte på proaktivt at manifestere et mere sanseligt og poetisk
uddannelsessystem.
For yderligere læsning om Sisters Academy kan du besøge:
www.sistersacademy.dk
For mere information om Fremtidslinjen besøg venligst:
http://fremtidslinjen.dk
Venlig hilsen
Morten Ellehauge, leder af Fremtidslinjen STU

Telefonændring til studievejledningen på Solrød
Gymnasium
Kære UUV.
Jeg vil blot meddele at vi her på Solrød gymnasium er flyttet sammen alle
tre studievejledere.
Det betyder, at vores telefonnummer nu er: 56184011 gældende for hele
studievejledergruppen.
Med venlig hilsen og glædelig jul.
Lektor
Jens Sund
historie/idræt/Studievejleder
Solrød Gymnasium
56184012 eller
Mobil:26810427
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Ønsker man at gå i lære efter sit studenterforløb,
skal man først en tur på et EUD Student forløb.
Forleden fejrede EUX & EUD Business på Køge
Handelsskole et nyt hold, der var kommet gennem forløbet.
Læs mere

Fremtidig fusion kan skabe en stor og robust
erhvervsskole
Bestyrelserne på ZBC og Selandia har besluttet at påbegynde det arbejde,
der kan føre frem til en fusion af de to skoler. Hvis fusionen bliver en realitet, vil den skabe en stor og robust erhvervsskole, der bliver en konkurrencedygtig og attraktiv leverandør af fremtidens medarbejdere til de lokale
virksomheder.
- Vi har valgt at sætte processen i gang, da vi umiddelbart kan se nogle
muligheder, som vi ønsker at undersøge nærmere. For eksempel vil en
skole af den størrelse skabe et bedre og bredere uddannelsesudbud til unge
på Sjælland. Som en stor skole er det også nemmere at fastholde og udvikle uddannelser bredt i Region Sjælland og dermed sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft i hele regionen. Vi ville som en eventuel fusionsskole også
blive endnu bedre til at styrke udviklingen af det lokale erhvervsliv, siger
bestyrelsesformand for ZBC Vagn Sanggaard Jakobsen.
Bestyrelsesformand for Selandia Arne Petersen er også godt tilfreds med, at
processen er sat i gang, da han mener at en mulig fusion skaber bedre
muligheder for at udvikle fleksible undervisningsformer og utraditionelle
fremtidssikrede læringsmiljøer.
- Når man er større, kan man bedre udnytte vores ressourcer fuldt ud og
dermed skabe rum til at eksperimentere og gå nye veje. Vi sætter processen i gang på grund af et stærkt og fælles ønske om at bevare og udvikle
attraktive uddannelser og læringsmiljøer, der vurderes til at være blandt
Danmarks bedste, pointerer bestyrelsesformand for Selandia Arne Petersen.
Endelig beslutning i maj
Bestyrelserne på de to skoler skal træffe beslutning om en fusion i april/maj
2017. Frem til april/maj 2017 skal der foregå et analysearbejde, der blandt
andet skal være afsæt for en beslutning om, hvordan organisationen skal
sammensættes.
Spørgsmål stiles til bestyrelsesformand for ZBC Vagn Sanggaard Jakobsen
(2095 0344) eller bestyrelsesformand for Selandia Arne Petersen (5852
1342).

Efterskolernes Aften onsdag den 11. januar kl. 18 – 21
På Efterskolernes Aften er der åbent hus på efterskoler i hele landet. Efterskolernes Aften foregår hvert år den anden onsdag i januar klokken 18.00
til 21.00.
Næste Efterskolernes Aften er 11. januar 2017.
Husk at du altid er velkommen til at kontakte en efterskole og aftale besøg
på et andet tidspunkt, som passer dig.
Find den efterskole du vil besøge her.

UUV
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Nationalt
Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og konferencer
Planlagt systemarbejde på UG i januar ´17
Kære alle UU-centre
Der skal foretages en række systemmæssige justeringer på UG.dk.
Det vil ske torsdag d. 5. januar 2017, i tidsrummet fra kl. 08:00 til kl.
11:30.
I dette tidsrum vil I kunne tilgå en midlertidig version af UG.dk. Vær opmærksom på at værktøjerne på ’Mit UG’ ikke vil gemme de oplysninger,
som indtastes i dette tidsrum.
Vi forventer opdateringerne forløber planmæssigt og uden problemer, så
UG.dk er klar igen kl. 11:30.
I det tilfælde, at der er udfordringer som påvirker planen, vil vi selvfølgelig
informere jer om det.
Undervisningsministeriet

INDVANDRERE I DANMARK 2016
Unge ikke-vestlige efterkommere i alderen 20-29 år er i gang med en uddannelse i samme grad som personer med dansk oprindelse. Blandt alle
mandlige 20-29-årige ikke-vestlige efterkommere er 39 pct. under uddannelse, hvilket er samme andel som 20-29-årige mænd af dansk oprindelse.
Blandt alle 20-29-årige kvindelige ikke-vestlige efterkommere er 47 pct.
under uddannelse, hvilket er 2 pct. højere end kvinder af dansk oprindelse.
Andelen under uddannelse varierer meget mellem de enkelte alderstrin i
aldersgruppen 20-29 år og falder med alderen.
Link til nyhed fra Danmarks Statistik
Mark

Lov og følgelove om gymnasiale uddannelser er vedtaget
Mandag den 19. december blev forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og følgelovene vedtaget. Vi modtager mange henvendelser fra vejledere, lærere, forældre og elever med spørgsmål om de nye regler. Jeg har
derfor i vedhæftet brev kort redegjort for, hvornår reglerne træder i kraft
og på hvilke områder.
Kontor for voksenuddannelse og overgange vil løbende i foråret 2017 udsende informationer til UU-sektoren om implementeringen af lovændringerne ligesom UU vil blive inddraget i løsning af konkrete initiativer.
Kontor for voksenuddannelse og overgange vil samtidig benytte lejligheden
til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Se mere
/Mark
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Nationale nyheder
– se også www.uuv.dk

Sådan vurderer vi din ansøgning
Behandling af din ansøgning afhænger af plads
på skolen.
Læs mere

Nyheder om implementering af erhvervsuddannelsesreformen, december 2016
Udbudsrunde 2017 – håndtering af elever på
skoler, der mister udbudsgodkendelse Afslutning
på den tekniske arbejdsgruppe Revideret vejledning til Erhvervsuddannelse for voksne (euv).
Status for ændring af lov om røgfri miljøer (rygeloven). Rådet for Ungdomsuddannelser: Avu og
produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig
opgave. Danmarks Læringsfestival den 1. marts
2017 har fokus på fremtidens kompetencer på
erhvervsuddannelserne!
Læs mere

25 år med Struktøruddannelsen
I 2016 er det 25 år siden, at struktøruddannelsen
blev skabt. Det faglige udvalg for struktøruddannelsen har valgt at markere jubilæet med udsendelse af en bog. Bogen på 44 sider fortæller om
baggrunden for uddannelsen og består blandt
andet af en række interviews med nogle af de
personer, der arbejder i faget, og med virksomheder inden for branchen.
Læs mere

Helt nye uddannelsesmuligheder hos ZBC
Kære samarbejdspartnere
Efter sommerferien kommer der helt nye uddannelsesmuligheder på ZBC’s
skoler. Der kommer både flere til, og nogle uddannelser udvider vi til flere
byer. Så fra august 2017 er der endnu større muligheder for de
unge inden for erhvervsuddannelserne.
Vi opruster uddannelserne inden for fødevarer, industri, service og det
merkantile område samt supplerer med helt nye uddannelser inden for
træfag og bygningsmaler. Det er skolerne i Roskilde, Ringsted, Næstved
og Vordingborg, der bliver påvirket af denne udbudsrunde, og fordelingen
af uddannelser varierer fra skole til skole. Se mere

LEGO Koncernen gentager succesen
med at arrangere en uddannelsesdag i virksomheden, der bliver afholdt lørdag d. 28. januar 2017 kl.
10.00 – 15.00.
Uddannelsesdagen vil blive i form af et åbent hus
arrangement, hvor forældre og elever fra landets
9. og 10. klasser og andre uddannelsessøgende
inviteres til at komme og høre om de uddannelser, som LEGO Koncernen udbyder, samt høre
om, hvorfor en uddannelse er vigtig.
Læs mere

Debat om Erhvervsuddannelser
”Debatten om fremtidens faglærte toppede, da forsker Camilla Hutter fra
Danmarks Evalueringsinstitut aflivede myten om erhvervsuddannelsers
dårlige ry og gav sine råd til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.”
Link til hele artiklen
Maj-Britt L.

Vejleder- og institutionsoversigt
Her kan du finde telefonnumre og mailadresser til vejledere, institutioner i
Køge Bugt og samarbejdende institutioner. Klik her
Har du ændringer til listen eller bidrag/nyheder til Ultimo kontakt da venligst uuv@koege.dk
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PISA 2015: Danmark ligger over
gennemsnittet i OECD
Danske skoleelever ligger for første gang over
gennemsnittet blandt OECD-landene i både matematik, naturfag og læsning i forhold til PISA.
Det viser de nye tale fra PISA 2015, der er blevet
offentliggjort i dag.
Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning nyt
– se også www.uuv.dk

