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Så er det deadline for tilmelding til ungdomsuddan-

nelse efter grundskolen. 

 
Den 1. marts er alle uddannelsesparate (håber vi) tilmeldt en ungdomsud-
dannelse i IT systemet ”Optagelse.dk” og senest den 15. marts følger alle 
”ikke uddannelsesparate”. 
 
Der er tale om ca. 2.400 elever fra 9. og 10. klasse fra de fire kommuner i 
Køge Bugt, som skal tilmeldes en ungdomsuddannelse eller et 10. skoleår. 
 

UUV, Tal på Vejen 2016 
 

”Tal på vejen 2016” viste, at vi i Køge Bugt havde knækket kurven med den 
faldende søgning til erhvervsuddannelserne, så vi er mange, der er spænd-
te på, om vi formår at fastholde en stigning frem mod de 25%, som er 
målet i 2020 og senere mod de 30%, som er målet for 2025. 
 
UUV’s vejledere er som led i en lokalaftale med kommunerne til rådighed 
for såvel de parate som de ikke-parate afgangselever frem til august. I 
Køge Bugt er der fokus på den gode overgang og målet om, at vi skal have 
alle med! 
 
Mark 
UUV Køge Bugt 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
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  
 

 

 

 

 

 
 

mailto:uuv@koege.dk
http://www.uuv.dk/
http://www.uuv.dk/uploads/ultimo/20160513_uuv_campus_folder.pdf
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Det sker i denne måned 

 

Månedskalender  

Marts   

Torsdag d. 2. marts Dialogforum, Greve Videncenter kl. 13.30-
16.00 

Mandag d. 6-15 marts Sisters Academy overtager Fremtidslinjen 

Onsdag d. 8 marts  Introduktion til uddannelsesvejen kl. 
14:00-16:00 tovholder Margrethe  

Fredag d. 10. marts Åbent hus på Fremtidslinjen i forbindelse 
med Sisters Academy kl. 10:00-
14:00(tilmelding påkrævet) 

Fredag d. 10. marts UUV styregruppemøde kl. 8:30-10:30 m. 
Mark og Christel 

Fredag d. 10. marts  Rektormøde de 3. almene gymnasier kl. 
11:30-13:30 m. Mark  

Mandag d. 13. marts MED møde kl. 14:00-16:00 mødelokale 5  

Fredag d. 17. marts Vejledningsfaglig møde kl. 12:00-14:00 
team Skole og team Unge 

Mandag d. 20. marts  UXG hold 2 opstart (20. marts til 7. april) 
Morten K og Susanne  

Tors-fredag d. 23 marts Fremtidslinjen personaledage.  

April  

Tirsdag d. 4. april Årsmøde for skoleledere og vejledere 

Fredag d. 7. april-17 april Fremtidslinjen elever påskeferie 

Torsdag d. 13-17. april Påskeferie UUV  

Onsdag d. 19. april Produktionsskoleforstandermøde kl. 14:00-
16:00 tovholder Mark  

Mandag d. 24. april EGU møde tovholder Dorte 

Tirsdag d. 25. april  Kommunemøde Greve(Margrethe)og Kø-
ge(Mark) kl. 12:30-16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kursus og konferencetilbud 

– se også www.uuv.dk    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uuv.dk/
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Nyt fra UUV’s center 

 

UUV’s seniorgruppe, Seniorprogram for torsdag den 

30.3.2017 

Kl. 9,30: Gruppen mødes på UUV’s center, Ølbycenter 53, mødelokale 2 til 
fælles morgenmad. 
Bordet rundt siden sidst  
Kl. 11: Vi skal være på Havnekontoret Skandinavisk Transport Center / 
Køge Havn, Baltic Kaj 1, DK-4600 Køge. 
Her vil direktør Thomas Elm Kampmann og formand for havneudvalget 
René Jespersen tage os med på en rundtur i vores egne bus (busser) med 
fortælling om alt det nye, der sker på Havnefronten i Køge. 
Link: http://stc-koege.dk/  

 
Kl. 13: Frokost på Praktikpladsen, Tangmosevej 85 J, Køge. Her er vores 
gæster også inviteret til smørrebrød. 
Vi spiser sammen og efterfølgende får I tid sammen til at snakke om efter-
årets arrangement og alt muligt andet. 
Tilmelding til Else senest den 10.3.17 (af hensyn til bilreservation og trak-
tement). 
Masser af hilsner 
Else og Mark 
Else: Elsepeter@oncable.dk   
 
 

Politireception i Greve Videncenter den 21.2.2017 – 

nye naboer til UUV’s kontor i Greve 

Sikkerheden var i top ved politiets reception i Greve Videncenter og selvføl-
gelig var citronmånerne på plads.  

   

Marianne B. og Morten K deltog i receptionen og bød politiet velkommen. 
Fremover deler vi køkken med politiet, så nu er der vel ”ta’ selv citronmå-
ner” hver dag…? 
UUV ser frem til samarbejdet. 
UUV 
 

Nyheder fra UUV - Juni 

 

 

UUV nyheder 

– se også www.uuv.dk    
 

 

8 vellykkede Ung til Ung aftener! 

 
UUV har været vært for 8 Ung til Ung aftener for 
elever i 8. klasse og deres forældre.  Aftnerne 
fungerede som introduktion til ungdomsuddan-
nelserne og en slags kickstart til, at man hjemme 
ved spisebordene får taget hul på snakken om 
fremtidens valg af uddannelse og job. 
40 unge fra forskellige ungdomsuddannelser 
udgjorde vores ungeguider, og det har været en 
fornøjelse at møde de unge mennesker, de frem-
stod allerede dedikerede til deres kommende 
profession.  
Vi har alle fundet dem meget dygtige og kompe-
tente til at performe, ”stille op” og fortælle deres 
historier. Flere af fortællingerne var lige frem 
både rørende og humoristiske, nogen nærmest 
som stand-up. Vi var generelt både tilfredse og 

imponerede. Derudover fik vi bygget et godt 
fællesskab op omkring opgaven og gruppen, 
hvilket tydeligvis har fået stor betydning for del-
tagerne. 
Forældre og elever har generelt givet udtryk for 
stor tilfredshed med arrangementerne. 
Margrethe 

 

 

 

 

Thomas Petersen, Pædagogisk ud-

viklingskonsulent på skoleområdet 

i Solrød stopper som repræsentant-

skabsmedlem 

Thomas har fået job tom viceskoleinspektør på en 
stor skole i Høje Taastrup pr. 1.3. og stopper 
derfor som næstformand og medlem af UUV’s 
repræsentantskab. 
Vi siger tillykke med stillingen og tak for et godt 
samarbejde med Thomas som næstformand for 
repræsentantskabet. 
Mark 

 

 

 

http://stc-koege.dk/
mailto:Elsepeter@oncable.dk
http://www.uuv.dk/
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Dialogforum  

Tid: torsdag d. 2. marts 2017 kl. 13.30 – 16.00,  
Sted: Greve Videncenter, afdeling: Kompetencecenter lokale 6,  
Hundige Allé 11, 2670 Greve  
 
Velkommen til Dialogforum.  
De seneste år har medierne haft mange fortællinger om inklusion i folke-
skolen eller mangel på samme. I sommeren 2016 vedtog man at droppe 
målet om at inkludere 96 % af børnene i folkeskolen, da det havde fået den 
kedelige effekt, at det blev målet, der var i fokus i stedet for det enkelte 
barns behov. Inklusionsbørn er børn, der er udfordrede med alt fra ord-
blindhed til autisme og nogle af børnene kommer på specialskoler. Nogle af 
børnene klarer sig gennem 9. og 10. klasse og videre ud på ungdomsud-
dannelserne, hvor de som oftest vil have brug for støtte for at kunne gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. 
Link til indkaldelse til lukket gruppe 
Maj-Britt Wille, UUV 
 
 
 
 

Lokalt 

Uddannelses- og Vejledernyt i Køge Bugt 

 

Ny INFO fra SOSU Sjælland om EUX Pædagogisk  

Assistent uddannelse 

Vi kan desværre ikke oprette hverken EUX Pædagogisk Assistent Grund, 
eller Hovedforløb til august 2017, som vi ellers havde håbet.  
 
Det skyldes, at: 
-vi havde et ønske om at samarbejde med de andre SOSU-skoler, dette 
lykkedes ikke 
-vi havde en forventning om, at der var flere, der søgte GF2 EUX PA 

-vi ikke vidste, at der ville komme en markant nedgang i pladser på hoved-
forløbet på den pædagogiske assistentuddannelse 
 
Det er vi rigtig ærgerlige over. De elever der lige NU går på GF2 EUX PA og 
deres forældre er blevet informeret om det, og eleverne kan nu enten: 
-blive på GF2 EUX PA og dermed færdiggøre deres C-niveau fag, der stiller 
dem godt i andre sammenhænge, fx adgang til pædagogstudiet 
-skifte til GF2 EUX SSA 
-skifte til GF2 PA EUD 
 
Vi kommer ikke til at tilbyde nye Grundforløb EUX PA til sommer, da der i 
øjeblikket ikke er grundlag for at oprette bæredygtige hold. Hverken pæda-
gogisk eller økonomisk. Vi håber på, det ændrer sig i fremtiden. 
Læs alt om vores EUX SSA forløb her 
OBS: EUX SSA uddannelsen fortsætter som hidtil!! 
/Hanna Lajer Højberg 
 
 
 

FIF - Forberedelseskurser for flygtninge og  

indvandrere – på UCC 

Kurserne er et tilbud til flygtninge og indvandrere, der ønsker at uddanne 

sig til pædagog eller lærer, har min. en gymnasial baggrund og danskfær-
digheder svarende til min. FVU. 
Se nærmere for ansøgning, undervisning 
Læs om forberedelseskurset  
Hent ansøgningsskemaet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale nyheder 

– se også www.uuv.dk    

 

Fremtidslinjen gør klar til 2-3 uger 

med sanselighed og æstetik på 

dagsordenen 
I disse uger er Fremtidslinjen i fuld gang med at 
forberede elever og hele huset på, at de snart får 
besøg af 10 performere fra hele verden. 
Læs mere 

 

 

 

 

SOSU Sjælland går med i  

fusionsproces 
Bestyrelsen på SOSU Sjælland har besluttet at gå 
med i et analysearbejde, der skal føre frem til en 
beslutning om en eventuel fusion med ZBC og 
Selandia. Hvis fusionen bliver en realitet, er det 
første gang nogen sinde, at en social- og sund-
hedsskole fusionerer med andre typer af er-
hvervsuddannelser. ZBC og Selandia har siden 
december været i en proces, hvor de undersøger 
mulighederne ved en fusion, og de byder SOSU 
Sjælland velkommen i processen. 
Læs mere 

 

 

 

 

På jagt efter lærepladser og elever 
EUX & EUD Business på Køge Handelsskole dan-
nede torsdag den 26. januar kulisse for det tilba-
gevendende arrangement Job- og karrieredag for 
alle skolens merkantile elever. Det er nu vinduet 
for sensommerens lærepladser er blevet åbnet. 
Læs mere 

 

 

http://www.uuv.dk/uploads/ultimo/20170215_dialogforum.pdf
https://www.sosusj.dk/sosu-sjaelland-ung/
http://www.uuv.dk/uploads/ultimo/20170227_forberedelseskursus.pdf
http://www.uuv.dk/uploads/ultimo/20170227_Ans%C3%B8gningsskema.pdf
http://www.uuv.dk/
http://www.uuv.dk/news/371/130/Fremtidslinjen-gor-klar-til-2-3-uger-med-sanelighed-og-astetik-pa-dagsordenen.html
http://www.uuv.dk/news/370/130/SOSU-Sjalland-gar-med-i-fusionsproces.html
http://www.uuv.dk/news/368/130/Pa-jagt-efter-larepladser-og-elever.html
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Nationalt 

Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og kon-

ferencer 

 
 

Søren Moses er ny leder af UU Halsnæs Hillerød. 

Søren er 56 år og har i de sidste 25 år arbejdet inden for børne- og unge-
området. 
Det er blandt andet blevet til en spændende tid i Dansk Røde Kors asylafde-
ling og efterfølgende en del år som lærer i 10. kl. 
”Da UU Nordvestsjælland blev etableret i 2004, sprang jeg til og blev vejle-
der, koordinator og projektleder, indtil jeg i 2010 blev afdelingsle-
der/projektleder i UngHolbæk. 
Siden har jeg i en periode været konstitueret leder og haft en kort afstikker 
som konsulent. 
Jeg er glad for at være tilbage i UU og glæder mig til samarbejdet med jer 
og andre gode kræfter om, at få de unge til at finde deres uddannelsesvej.” 
 
Søren Moses' kontaktoplysninger: 7232 5704 - smos@hillerod.dk  
Vi byder Søren velkommen tilbage til UU verden. 
Mark 
 
 

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 ven-
ligst uuv@koege.dk  

 

 

 

Nationale nyheder 

– se også www.uuv.dk    
 
 

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal 

hjælpe unge på rette kurs 
Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdoms-
uddannelse giver i dag deres anbefalinger til, 
hvordan flere unge kommer godt videre efter 
grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny 
forberedende uddannelse skal erstatte en række 
forberedende tilbud. Den anbefaling vil regerin-
gen følge. 
Læs mere 

 

 

 

 

 

Politisk aftale om at indføre en 

praksisfaglig dimension i  

uddannelsesparathedsvurdering 
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige 
om, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 
skal have en ny praksisfaglig dimension. 
Læs mere 

 

 

 

 

 

 

Uddannelses- og erhvervsvejled-

nings nyt 

– se også www.uuv.dk    

 

 

mailto:smos@hillerod.dk
http://www.uuv.dk/uploads/ultimo/20161130_vejlederoversigt.pdf
mailto:uuv@koege.dk
http://www.uuv.dk/
http://www.uuv.dk/news/373/130/Ekspertgruppe-Ny-uddannelse-skal-hjalpe-unge-pa-rette-kurs.html
http://www.uuv.dk/news/372/130/Politisk-aftale-om-at-indfore-en-praksisfaglig-dimension-i-uddannelsesparathedsvurdering.html
http://www.uuv.dk/

