Onsdag den 10.4.2013 kl. 8,30 til 11 på UUV’s center, Ølbycenter 53, 4600 Køge.
Parkering: Kør ind på P-pladsen ved Ølby Nord (Svømmeland m.m.)

Afbud fra: Han s Severinsen, Køge Handelsskole, Anton Svendsen, Stevns Kommune, Anne
Jensen, Greve Gymnasium, H. C. Pedersen, Solrød Gymnasium, Ole Petersen, Solrød Erhverv,
Christian Wolff, Køge Arbejdsgiverforening, Peter Christensen, CPH West, Monika Kromann,
Slagteriskolen og Jacob Christelnsen, RTS.

Dagsorden:
1) Velkomst v. Peter Rasmussen, herunder præsentation.
1. tema:

Fællestilmeldingen til ungdomsuddannelserne pr. 15.3.13. Præsentation af
de unges valg 2013. v. Mark Jensen

2. tema:
Jakup Heinesen ny forstander for Greve og Høje Taastrup
Produktinsskole.
Oplæg om Greve og Høje Taastrup Produktionsskole, Produktionsskolernes
aktuelle opgaver og udfordringer. V. Jakup Heinesen
3. tema:

UUV Servicestationen – et nyt projekt målrettet unge 15 – 18 årige med
en base på Tangmosevej og en praktiktræningsbane på lokale virksomheder for
unge, der ikke lige er til uddannelse. Der er indgået partnerskabsaftale
vedrørende projektet med Produktionsskolen Klemmenstrupgaard, Køge
Handelsskole og EUC Sjælland.
4You et projekt i Greve Kommune mellem Jobcenteret, LO, DA og UUV.
Orientering om projektforløb v. Margrethe Tovgaard, afdelingsleder, UUV

4. tema:

Ny mulig folkeskolereform og perspektiverne for faget uddannelses-,
erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering v. Peter Rasmussen, skoleleder
Munkekærskolen, Solrød

5. tema:

Præsentation af Skills Danmark satsning for grundskolen i Køge Bugt v.
Pia Hegner, UUV team skole

2) Meddelelser bordet rundt.

REFERAT:
Formanden for repræsentantskabet Peter Rasmussen bød velkommen
Kort præsentationsrunde
1. tema:
Fællestilmeldingen til ungdomsuddannelserne pr. 15.3.13.
Præsentation af de unges valg 2013. v. Mark Jensen
Link til Bilag
Overordnet er elevtallet svagt faldende og det samme ses med tilmeldingerne til
erhvervsuddannelserne fra 9. årgang, hvilket Mark beklagede. Stigningen til søgning af ”andet”
skal ses i sammenhæng med, at unge der ikke er uddannelsesparate tilbydes alternative
forløb, hvoraf produktionsskoleophold vil være det oftest benyttede tilbud.
Det er mål for UUV, at så få som muligt får prædikatet ”ikke uddannelsesparat”.
Midlet er at starte en vejledningsproces i tidligt med forskellige tiltag.
F.eks. kompetence afklarede brobygning til de gymnasiale uddannelser som med succes har
været gennemført for langt over 100 elever i Køge Bugt, 7. klasses projekt, særlig
vejledningsindsats m.m.
UUV er tilfreds med faldet i antallet af ikke uddannelsesparate og ser klart en sammenhæng
med de kompetenceafklarende brobygningsforløb, som er gennemført med de 5 gymnasiale
udbydere i Køge Bugt (Greve-, Solrød- og Køge Gymnasium, Køge Handelsskole (HHX) og EUC
Sjælland (HTX)).
Pdf bilag med UPV og FTU uddannelsesvalg vedhæftes.
2. tema:
Jakup Heinesen ny forstander for Greve og Høje Taastrup Produktionsskole.
Oplæg om Greve og Høje Taastrup Produktionsskole, Produktionsskolernes aktuelle opgaver og
udfordringer. V. Jákup Heinesen.
Takkede for invitationen
Ny forstander efter 12 år som viceforstander på Greve og Høje Taastrup Produktionsskole
Jákup har været i produktionsskoleverdenen i 20 år.
Der har været stor ekspansion på Greve og Høje Taastrup Produktionsskole i de sidste 12 år,
og der er sat mange skibe i søen - langt de fleste er kommet i havn.
Skolen er nu landets største. Jákup har ikke ambition om yderligere vækst. Vil derimod have
fokus på udvikling indadtil.
Der skal være fokus på sammenhængskraften, da den er under pres ved at have skolen på
flere matrikler.
Kursuscenteret har stor succes med 10. mio i årlig omsætning.
Jákup mener, at det er en virkelig god ide at drive virksomhed som en del at
produktionsskolen. Det er dog vigtigt, at virksomhedsdriften ikke bliver målet, men at det er et
læringslaboratorium, hvor pædagogikken er tænkt ind.
Greve og Høje Taastrup Produktionsskole har udover selve kerneydelsen gang i rigtigt mange
aktiviteter. Disse aktiviteter fremgår af bilaget – (link henvisning)
Produktionsskolerne oplever, at der er indbygget en del dilemmaer i forhold til lovgivningen på
området.
Den korte afklaringsperiode på max. 1 år er en daglig udfordring
Jákup tog udgangspunkt i nogle konkrete eksempler.
For at bløde op på de stive regler, mente Jákup, at en evt. forlængelse af opholdet skulle være
en del af uddannelsesplanen, og som sådan skulle beslutningen om forlængelse aftales i
samarbejde med UUV.
Denne procedure kunne sikre formålsløse forlængelser. Jákup understregede ,at det naturligvis
er en politisk afgørelse, men det er betydningsfuldt at få fokus på denne problematik.
Kompetencebeviset, som er lovpligtigt fik et par ord med på vejen.
Produktionsskolerne er ofte under pres fra bl.a. forældre i forhold til at tilbyde
skoleundervisning.

Det er en balanceøvelse. Produktionsskolerne er hverken grundskoler eller
voksenundervisning.
Produktionsskolerne kan ikke føre til prøve, man finder dog pragmatiske løsninger i
samarbejde med VUC.
I en afsluttende bemærkning roste Jákup det forbilledlige samarbejde med UUV
Mark takkede for oplægget, ønskede Jákup tillykke med jobbet og bød velkommen til
samarbejdet på vegne af alle uddannelser og kommuner i Køge Bugt.
Bilag slides
3. tema:
UUV Servicestationen – et nyt projekt målrettet unge 15 – 18 årige med
en base på Tangmosevej og en praktiktræningsbane på lokale virksomheder for
unge, der ikke lige er til uddannelse. Der er indgået partnerskabsaftale
vedrørende projektet med Produktionsskolen Klemmenstrupgaard, Køge
Handelsskole og EUC Sjælland v. Margrethe Tovgaard, afdelingsleder, UUV
Margrethes havde valgt at sætte fokus på nedenstående indsatser, som alle er et led i at nå
95% målsætningen. Se slides
• Praktikforløb
• Erhvervsklasse
• 4U projektet i Greve
• Virksomhedsformidling
• Servicestation
Margrethe oplyste, at der ligger partnerskabsaftaler omkring mange af projekterne og at
Solrød Prod. sammen med Greve og Høje Taastrup prod. vil blive tilbudt
partnerskabsaftaler med UUV Servicestationen.
4. tema:
Ny mulig folkeskolereform og perspektiverne for faget uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering
v. Peter Rasmussen, skoleleder Munkekærskolen, Solrød
Peter Rasmussen uddelte et bilag til et UEA undervisningsforløb på Munkekærskolen i Solrød.
Projektet er et samarbejde mellem Solrød kommune og UUV. Peter kunne berettede, at
projektet bliver fulgt tæt af borgmesteren.
Mark glædede sig over initiativet fra Munkekærskolen
Forsamlingen var enige om, at erhvervspraktik betyder rigtig meget for de unge, og at det
giver det oplevelser, der varer resten af livet.
Det er dog en stor udfordring at finde praktikpladser til alle.
Folkeskolereform
Peter nævnte dilemmaer i forhold til heldagsskole, arbejdstid.
m.m. Men lige nu, hvor alt står i konfliktens tegn, er det umuligt at give et bud på, hvad der
kommer til at ske på området.
Der var en kort drøftelse af problematikken og forskellige synspunkter blev luftet.
5. tema:
Præsentation af Skills Danmark satsning for grundskolen i Køge Bugt v. Pia Hegner
UUV team skole
Oplægget er vedhæftet referatet
Agendaen er overordnet at få flere og dygtigere elever til erhvervsuddannelserne
Pia fortalte om sit engagement i Skills bestyrelsen.
Det er for unge faglærte i hele verden.
Dk har fået flere medaljer!
Fortalte om historien bag Skills
Målet er også at få kendskabet til EUD bredt ud også til børn og unge.
Fortalte derefter om Skills stafetten for 9. klasserne.
9. klasserne konkurrerer på færdigheder.

Pia præsenterede planerne for næste års Skills stafet, hvor 9 .klasserne i UUV’s område er
med.
Forsamlingen så Skills filmen fra 2012.
Vi ser frem til at deltage i Skills Stafetten.
Vejlederene i team skole og team special tog turen til Skills arrangementet i Århus.
Det var en stor oplevelse.
3) Meddelelser bordet rundt.
Mark: UUV holder informationsmøder møder på Greve og Køge Handelsskole i november
Kirsten Rubæk Olsen er stadig tovholder. Mark orienterede om avisen Tjek på Fremtiden, som
vil udkomme i 100.000 ex. og fik fra repræsentantskabet accept til, at alle deltagende
udstillende institutioner kunne annoncere i avisen, som udgives inden messerne i samarbejde
med Sjællandsek Nyheder (Sydkysten, Køge Onsdag og Stevnsbladet).
Mark: Vi vil gerne lave arrangementer for vejledere og lærere på henholdsvis gymnasiet og
erhvervsskolerne.
Mark foreslår, at vi udvikler på konceptet sammen folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.
Skolekontaktgruppen er tovholdere og drøftelse og beslutning herom.
Ref. UUV/ Tove

