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Referat fra repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt
Tirsdag den 9.4.2014 kl. 8,30 til 11 på UUV’s center i Ølby, Ølbycenter 53, 4600 Køge
Afbud fra: Anton Svendsen (Stevns Kommune), Lone Svarre Petersen (Ellemarkskolen), Jacüp
Heinesen (Produktionsskolen Greve og Høje Taastrup), Niels Brøgger Jensen (Solrød
Produktionsskole), Peter Brink Thomsen (Køge Gymnasium), Thomas Overgaard (LO Køge Bugt),
Niels Hansen (Arbejdsgiverrepræsentant Greve Kommune), Ole Petersen
(Arbejdsgiverrepræsentant Solrød Kommune), Monika O. Kromann (UCR).
Dagsorden
1) Velkomst v. kst. formand Benny Frederiksen
2) Valg af ny formand i forbindelse med at Peter Rasmussen stopper
Allan Lund valgt som ny formand
Repræsentantskabet takker Peter Rasmussen for hans arbejde som formand.
3) Mødets temadrøftelser:
1. tema:

Erhvervsuddannelsesreformen – generel og specifik orientering ved de
lokale erhvervsuddannelser.

Erhvervsuddannelsen i store træk præsenteret af Køge Handelsskole/Hans Severinsen, EUC
Sjælland/Vibeke Pakkenberg og SOSU Sjælland/Charlotte Kølle Jørgensen
Præsentationen tog udgangspunkt i en serie slides fra Undervisningsmininsteriet, som vedlægges
som bilag.
Her skal derfor kun gengives supplerende bemærkninger:
 Grundforløb 1 er kun for elever direkte fra folkeskolen eller inden for det første år. Skolen
kan vælge at udbyde GF1 i samarbejde med andre erhvervsskoler.
 De faglige udvalg har ingen indflydelse på GF1, men på GF2 og hovedforløbet. Der kan
komme optagelseskrav på GF2, og kvoterne vil også ligge ved indgangen til GF2.
 Hvis man falder fra en uge inde i GF1 og falder fra, kan man IKKE starte igen, men man har
tre forsøg på GF2.
 Når man starter på GF1 går man i gang med sin uddannelse, ikke først når man starter på
hovedforløbet.
 Man kan fortryde sit eux-valg, men ikke den anden vej rundt. Eux skal vælges allerede efter
14 dage på GF1.
 Eux bliver et krav for at blive kontor- og finansuddannet. Der kan komme forskydninger
mellem HHX og EUX, da virksomhederne kan have eleverne længere tid med eux.
 På SoSu skal mange flere gennem grundforløb, men uddannelsernes samlede indhold og
niveau ændres ikke. Særregel om optagelse forsvinder. I fremtiden skal kommunerne selv
beslutte, hvem de vil ansætte. Eux bliver en udfordring for SoSu, fordi arbejdsgiverne måske
ikke vil være så interesserede i at ansætte en elev, der allerede fra start har et
videreuddannelsesperspektiv.
 Nye eud-udd. for voksne: Der vil blive nogle standardforløb, der tager højde for forudgående
erfaringer. Der må ikke samlæses mellem de unge og de voksne.
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2. tema:

Vejledningsreformen – en del af aftalen om Erhvervsuddannelsesreformen.
Mark Jensen og Pia Hegner, UUV

Mark introducerede reformen via præsentation som vedlægges som bilag. Han indledte med at
konstatere at UUV skulle spare omkring 4 mio, og at der derfor vil være store begrænsninger i
vejledningsressourcerne, især på skoleområdet. Vi står derfor over for en kæmpe udfordring.
Der blev udtrykt bekymring over serviceniveauet fra Hanne Legaard. Bjarne Andersen påpegede
at budgetforhandlingerne endnu ikke er afsluttede, så det derfor stadig er uafklaret hvad de fire
kommuner vil udmønte.
3. tema:

Optagelse.dk 2014 i Køge Bugt – resultat
Christel Jørgensen, UUV

Christel redegjorde for uddannelsesvalg efter optagelse 2014 ifølge slides, som vedægges som
bilag. Der er ikke de store forandringer i forhold til sidste år. De små årgange har endnu ikke
ramt afgangsklasserne, det sker først om et par år.
Ifølge Undervisningsministeriets opgørelsesmetode, hvor kun de elever der forlader skolen tælles
med, ligger vi samlet på omkring 20% der vælger en erhvervsuddannelse.
4. tema:





Orientering om samarbejde mellem Jobcentre og UUV efter
kontanthjælpsreformen
Margrethe Tovgaard, UUV

Ny struktur og tilstedeværelse i JC
Mere koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunerne
Samarbejdet med JC åbner for nye samarbejdsflader og udfordringer

Margrethe orienterede om samarbejdet med JC, se præsentationen, der vedlægges som bilag.
Især arbejdet med unges motivation er et vigtigt omdrejningspunkt, og derfor bliver det også
vigtigt at alle indsatser iværksættes og koordineres i forhold til den unges behov.
5. tema:

Garantiskolen – Kan vi finde fælles fodslag i Køge Bugt?
Margrethe Tovgaard, UUV

UUV har efter den indledende projektperiode overtaget koordineringen af Garantiskolen, og
arbejder nu på at den udvides til formelt set at inkludere hele Køge Bugt området. Debat rundt
om bordet udtrykte stor interesse og vilje til at få udbredt samarbejde, så det er en klar
anbefaling fra Repræsentantskabet.
Margrethe påpegede, at der findes flere fora, hvor de samme uddannelsesinstitutioner er
repræsenteret ved forskellige personer, og at vi måske skal omstrukturere mødestrukturen lidt,
så vi undgår parallelle drøftelser. Margrethe uddelte en liste over repræsentanter fra de
forskellige institutioner i forskellige samarbejdsfora, og det ser ud til at man med fordel kunne
samtænke Garantiskolen og UUVs Dialogforum.
I arbejdet med Garantiskolen skal vi fastholde perspektivet om, at det er de sidste procent, vi
samarbejder om at fastholde i uddannelse.

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

UUV - Køge Bugt Greve – Køge – Solrød – Stevns
Ungdommens UddannelsesVejledning
www.uuv.dk
4)

Bordet rundt

Solrød Gymnasisum: Lektiefri HF, der ser ud som om det er en succes. Faldende søgetal.
Roskilde Handelsskole: Er gået fra 2 til 4 studenterforløb (12-ugers forløb), regner med at det
er en følge af kontanthjælpsreformen. HHX i stigning, mens eud er uændret
SOSU Sjælland: Optag er generelt vigende, mangler også grundforløbselever. Optagelse.dk
giver problemer, fordi det er svært for ansøgerne at få søgt den rigtige uddannelse, fx
starttidspunkt.
Stevns arbejdsgiverrep: Glæder sig over reformen.
Køge Handelsskole: Rekordoptag på HHX, 1.100 i alt, 15 klasser. På Merkantil ungdom
vigende søgning, men stigning på merkantil voksen. Stigende samarbejde med JC om
afklaringsforløb.
Roskilde Tekniske Skole: Reformen fylder meget og man er godt i gang med efteruddannelse
af ledelsesniveauet. Stigning på EUX, lille nedgang på HTX, uændret på eud.
Klemmenstrupgaard: Lille afdeling på Campus Køge, to linjer - idræt og event, kan give
mulighed for øget samarbejde med erhvervsskolerne. Meget fokus på eud-reformen.
CPH West: Stor fremgang på alle eud-udd., HHX tilbagegang. CPH10 går godt og er udbredt til
alle nærkommunerne. Fusioneret med Kongsholm Gymnasium. LP-modellen som pædagogisk
værktøj.
Køge arbejdsgiverrep: Ansætter en elev per halvår. Det er gang i butikken rundt omkring i
Danmark.
Bjarne Andersen, Køge Kommune: Færre ledige, så udviklingen går den rette vej. Godt
samarbejde mellem de fire kommuner ifm kontanthjælpsreformen og mange andre tiltag.
Allan Lund, skolerne i Greve: Reformen fylder meget. Er bekymret over vejlederreformens
nye vejlederrolle til lærerne, og venter med spænding på UUVs tilbud.
Referat Pia Hegner
UUV Repræsentantskabsmøder 2014 – 15:
1. møde tirsdag den 30. september 2014 kl. 8,30 – 11 i Greve Videncenter
2. møde onsdag den 8. april 2015 kl. 8,30 – 11 på UUV’s Center i Ølby.

Forretningsorden for UUV’s repræsentantskab.

1) Repræsentantskabet afholder ordinært møde 2 gang årligt.
2) Mellem møderne kan formandskabet (formand og næstformand) træffe afgørelser på
repræsentantskabets vegne.
3) Formand og næstformand vælges for 2 år på repræsentantskabets møde i 2. halvår på
lige årstal.
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4) UUV undersøger op til sommerferien hver år, om institutioner og organisationer vil
nybesætte eller bekræfte deres indstilling af person til UUV’s repræsentantskab.
5) Hvis formand eller næstformand stopper i utide, vælges der en ny person på
førstkommende ordinære repræsentantskab. Indtil genbesættelse består formandskabet
af 1 person.
6) Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Kommissorium udvalg og
arbejdsgrupper foreligger.
7) Formanden udarbejder i samarbejde med centerlederen for UUV dagsordener til
repræsentantskabets møder.
UUV’s repræsentantskabsmøde den 25.3.08

Søren Egebo, formand
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