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Referat fra repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt
Tirsdag den 24.9.2013 kl. 8,30 til 11 på UUV’s kontor i Greve, Greve Videncenter, Hundige Allé
11, 2670 Greve
Afbud fra: Charlotte Kølle Jørgensen (SOSU Sjælland), Christian Bille Larsen (Arbejdsgiverrep. fra Stevns)
Dagsorden:
1) Velkomst v. Peter Rasmussen, herunder præsentation. Vi gik direkte i gang.
1. tema:

VUC en vigtig brik i Uddannelse Til Alle. Oplæg fra VUC Greve/Køge v. afdelingsleder
Hanne Legaard m.fl. om VUC’s uddannelsesarbejde i Køge Bugt området.
Link til aktuel rapport fra DEA: http://dea.nu/nyhed/unge-overtager-voksenuddannelse
Referat
Uddannelseskonsulent Eva Louise Nilsson gennemgik VUCs forskellige tilbud, VUCs profil og
styrker samt målgrupper. Se vedhæftede præsentation VUC Præsentation.
VUC oplever at få flere unge, men gennemsnitsalderen på HF vurderes til at være 21 år. Der
er en stor udfordring i det løbende optag. Alle skal tale med en vejleder for at blive placeret
på rette niveau. HF kræver en 10. klasse eller tilsvarende niveau, hvilket kan være forskellige
grundforløb fra erhvervsuddannelserne eller andre relevante aktiviteter.
VUC har en gennemførselsrate på 80%, dog tælles de første frafald inden første tælledag ikke
med.
VUC har et tæt samarbejde med UUV, da UUV som institutionsuafhængig organisation er
gode til at se alternative forløb frem for udelukkende dem, som VUC kan tilbyde.

2. tema:

Kontanthjælpsreformen som træder i kraft pr. 1.1.2014. Jobcentrenes indsats skal
fremadrettet have fokus på uddannelse for unge under 30 år. V. Jobcenterchef Carsten
Schultz og Julie Kundby, Greve Jobcenter.
Referat
Julie gav os et fint overblik over reformen og den måde man har organiseret arbejdet med
den i Greve, se vedhæftede præsentation Jobcenter Greve. Derefter tog Carsten over og
betonede behovet for et styrket samarbejde på tværs af kommuner, med
uddannelsesinstitutioner og med UUV. Det er vigtigt at få alle unge samlet op inden for
tidsfristerne.
UUV’s deltagelse i FØP (Førtidspensionsudvalg/ rehabiliteringsteam) og arbejdet med
mestringskurser eksemplificeret ved samarbejdet i Greve Kommune v. Morten og Anette
fra UUV.
Referat
Morten Clausen, specialvejleder fra UUV fortalte om Greve-projektet Unge Mestrer, som er et
konkret eksempel på et helhedssamarbejde om unge, der skal have særlig hjælp for at
komme i uddannelse. Projektet har kørt som pilotprojekt, men det er vedtaget at fortsætte
med det. Morten uddelte en pjece om projektet.
Anette fortalte om arbejdet i rehabiliteringsteam i Køge Kommune, hvor man er kommet godt
i gang. Der arbejdes med formøde inden mødet med borgeren. Hun havde eksempler med på
de skemaer, som udfyldes for hver enkelt sag. Se vedhæftede præsentation Rehab-Køge.

3. tema:

Sekretariat:
Vejledningscafé:

UUV’s Ungepakkeindsats for unge 15 – 18 årige.
Ungepakken blev vedtaget 2009 og har været i gang fra 2010. UUV vil gennemgå nogle af de
lokale resultater som kan fremhæves fra ungepakken:
Uddannelsespligt
Uddannelsesparat
Uddannelsesindsats 15 – 17 år i kommunerne
Link: http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/I-fokus-paavejledningsomraadet/Ungepakken
Oplæg v. Mark Jensen
Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge. Tlf.: 5667 2652. Fax 5666 1398
E-mail: uuv@koege.dk
Mandag-torsdag: 8.30-15, fredag: 8.30-12
Mandag-onsdag: 13-16, torsdag: 13-18, fredag: lukket
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Referat
Mark gennemgik overordnet UUVs arbejde med uddannelsesparathedsvurdering og hurtigt
videre i nyt forløb ved frafald eller omvalg.
Herefter fulgte de konkrete tal for vores område, som er positive set i forhold til
landsresultaterne. Især skal det bemærkes at antallet af ikke-uddannelsesparate falder,
hvilket dels skyldes at vi er begyndt at vurdere allerede i 8. klasse, så der kan rettes op på
evt. barrierer, og dels at der fra 2012 er indført kompetenceafklarende brobygningsforløb
med gymnasierne, hvor eleverne får en ”kontant afregning” fra gymnasierne om deres
vurdering af egnethed, efter at have prøvet et realistisk forløb med undervisning og lektier.
Hvad angår de 15-17 årige er der også en positiv udvikling, idet andelen af unge i
vejledningsforløb, der altså ikke er i gang med egentlig uddannelse eller forberedende
aktiviteter, er faldet fra 4,9% i 2009 til 1,2% i 2013. Se vedhæftede præsentation Parat Pligt
og Indsats.
4. tema:

Overgangsvejledning for unge fra specialklasserne og specialskolerne:
Brobygningsforløb, besøgsdage, virksomhedsbesøg og ” Tag på kursus med dine elever” v.
UUV team special Tove Tranberg
Referat
Team Special har valgt vejledning i fællesskaber som et udviklingsområde.
Det betyder, at vejlederne udfordrer både lærere og elever i forhold til at komme ud i den
virkelighed, der venter efter grundskolen.
De elever, der overhovedet har mulighed, deltager i ordinære brobygnings- og introforløb på
erhvervsskoler.
Elever, der har brug for mere støtte, deltager i de brobygnings- og introforløb, som er
målrettet specialklasser/skoler. I disse forløb deltager én af klassens lærere.
Team Special har arrangeret besøgsdage på erhvervsskoler og produktionsskoler. Se folderen
på www.uuv.dk. Programmet er aftalt skolerne og vejlederne imellem. Lærerne står for at det
praktiske og deltager sammen eleverne. Besøgsdagene er lagt hen over efteråret.
Klasserne får tilbudt virksomhedsbesøg efter samme koncept som besøgsdagene.
Virksomhedsbesøgene tilbydes i foråret.
”Tag på kursus med dine elever”. Det nye tiltag erstatter tidligere klasselærerkurser.
Tilbuddet er udviklet på baggrund af nogle praktiske udfordringer. F.eks. var det vanskeligt
for skolerne at dække kursusdeltagerne ind med vikarer. Der en del mindre institutioner, som
ikke har mulighed for at sende medarbejdere og ledere på kursus en del dag, derfor vi måtte
i gang med at tænke nye tanker. Resultatet af dette arbejde er blevet udmøntet i et
kursusforløb med titlen: Tag med dine elever på kursus. Konceptet er udviklet af fire
vejledere i specialteamet.

5. tema:

Præsentation af SkillsDenmarks satsning på stafet for 9. klasser i Køge Bugt, afviklet
på EUC Sjælland 9. - 10. september. Uddannelsesmesserne den 5.11 på Greve Gymnasium
og den 7.11 på Køge Handelsskole, herunder Tjek på Fremtiden (avis m.m.) v. teamleder
Pia Hegner
Referat
Pia fortalte om SkillsStafetten, som blev afviklet for første gang i vores område på EUC
Sjælland med deltagelse af 300 elever fra 9. klasse i alle fire kommuner.
Pia beklagede, at der ikke var flere med, men konflikten i foråret og sen fagfordeling kom
desværre til at betyde, at mange ikke kunne melde sig til. Det bliver helt sikkert bedre til
næste år.
Arrangementet var stort anlagt med både stafetten, skolekonkurrencer i flere fag, åbne
værksteder, mange med små konkurrencer for eleverne fra grundskolen, og pølser til alle
som afslutning. To hold blev kåret som vindere, og de er nu inviteret med hele deres klasse
og lærere til finalen i Ålborg den 24. januar 2014 samtidig med DM i Skills.
Derudover orienterede Pia om Tjek på Fremtiden og tillægget til lokalaviserne, som UUV
producerer med temaet Fremtidens Arbejdsmarked.

2) Meddelelser bordet rundt. Jeg har ikke noteret nogen.
Referat: Pia Hegner
Sekretariat:
Vejledningscafé:

Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge. Tlf.: 5667 2652. Fax 5666 1398
E-mail: uuv@koege.dk
Mandag-torsdag: 8.30-15, fredag: 8.30-12
Mandag-onsdag: 13-16, torsdag: 13-18, fredag: lukket

