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UUV den 17.9.2014
Til:
UUV’s repræsentantskab 2013/14
REFERAT FRA repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt
Tirsdag den 30. september 2014 kl. 8,30 til 11 på UUV’s base på Greve Videncenter,
Greve Videncenter, Hundige Alle 11
2670 Greve
Dagsorden:
1)
2)
3)

Velkomst v. Allan Lund
Valg af formand (Allan Lund, Greve Kommune, er villig til genvalg) og næstformand (Benny Frederiksen, LO er villig til genval g)
Mødets temadrøftelser:

1. tema:
Vejlednings- og erhvervsuddannelsesreformen.
(8,45)
a. Vejledningsreformens målgrupper i Køge Bugt i forhold til de objektive kriterier med gennemsnitskarakteren ”4” i 8. klasse og karakteren ”2” i dansk og
matematik i forbindelse med adgang uden optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne. v. Christel Jørgensen, UUV
b. Den fælles EUD 10 planlægning i Køge Bugt. Orientering om arbejdet v. Pia Hegner, UUV.
c. Der er indgået en 1 årig aftale om, at vejledere fra UUV overtager undervisningen i folkeskolens § 7 emnefag om Uddannelse og Job. Team skole er gået i
gang med opgaven pr. august. Målet er bl.a. at der fokuseres på emnefaget, der har fået en ny central rolle, at vejledere fra UUV fastholder relationer til de
enkelte skoler og at vejledernes kompetencer sættes i spil. Orientering ved Pia Hegner, UUV
d. KUU, den Kombinerede Ungdomsuddannelse. Forstander Elisabeth Dolmer, Produktionsskolen Klemmenstrupgaard orientere om møder og fremtidsplaner for
uddannelsen i det gamle Roskilde amt, hvor der er 107 årspladser til rådighed.
e. Orientering om informationsmateriale vedrørende reformen v. Mark Jensen, UUV
2. team
(10,00)

Orientering om Skills projekt som en del af introduktionsforløbet.
I perioden den 8. – 16. september deltog godt 2.000 elever fra 8. årgang i Køge Bugt i Skills projekt på EUC Sjælland.
Orientering v. Pia Hegner og EUC Sjælland
Info box:
Fakta om SkillsStafet og Skills fra EUC’s hjemmeside:
Fra d.8.-23. september afvikles SkillsStafet på EUC Sjællands afdelinger.
I Køge kommer ca. 300 8.klasses elever på besøg hver dag fra d.8.-16. september
I Næstved er det d.14.-23.september.
Det allerbedste hold fra dagene i Køge og det allerbedste hold fra dagene i Næstved skal til SkillsStafet i BellaCenter januar 2015, hvor
de skal dyste mod elever fra hele landet.
Fakta – Skills Stafet
Mere end 4000 elever fra 8. klasser i området UUV Køge Bugt og UU Sjælland Syd dyster i praktiske færdigheder i Skills Stafetten.
Skills Stafetten løber af stablen ved syv dage på EUC Sjælland i Køge, og syv dage på EUC Sjælland i Næstved.
Skills Stafetten arrangeres i Køge af EUC Sjælland og UUV Køge Bugt, mens det i Næstved arrangeres af ZBC, EUC Sjælland og UU
Sjælland Syd.
De bedste hold fra hele landet konkurrerer i finalen, der afholdes 9. januar 2015 i Bellacentret som en del af DM i Skills, hvor
erhvervsuddannelseselever fra hele landet kæmper om at blive den bedste inden for deres fag.
Fakta – DM i Skills
DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne.
Omkring 260 unge deltager og de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.
Næste DM i Skills finder sted den 8.-10. januar 2015 i Bella Center i København, hvor der forventes omkring 50.000 besøgende

3. tema:

Praktikpladssituationen i Køge Bugt. V. Astrid Dahl (EUC Sjælland) og praktikpladskonsulent Michala Duvier og Hans Severinsen (Køge
Handelsskole)

(10,15)
4) Bordet rundt –

Afbud fra: Charlotte Kølle Jørgensen, SUSU og Anne Jensen, Greve Gymnasium. Peter
Christensen, CPH West, Hanne Legaard, VUC, Jaküp Heinesen, Greve og Høje Taastrup
Produktionsskole
Fraværende: Finn Løbner-Olsen, Solrød Kommune, , Flemming Cederhold, Solrød
Produktionsskole, Anton Svendsen, Stevns Kommune, Niels Hansen, arbejdsgiverrep. Greve,
Christian Wolff, arbejdsgiverrep. Køge og Ole Petersen, arbejdsgsiverrep. Solrød.
Referat:
Ad. 1
Allan bød alle velkommen til repræsentantskabsmødet.
Ad. 2
Allan Lund blev genvalgt som formand med akklamation
Benny Frederiksen blev genvalgt som næstformand med akklamation. Benny har siddet som
næstformand i 10 år – tillykke!
Ad. 3 teamdrøftelser:
Ad. 3, 1a:
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Afdelingsleder Christel Jørgensen, UUV, gav repræsentantskabet en orientering om elevgruppen
der ligger under ”4” i 8. klasse og som dermed er i målgruppen for UUV’s individuelle vejledning.
Gruppen er på 26,7% i Køge Bugt med udsving mellem de fire kommuner. I Greve er der 24%, i
Køge 29%, i Solrød 20% og i Stevns 35%. Sammen med en vurdering af elevernes personlige og
sociale forudsætninger, vil der være fokus på denne elevgruppe fra 8. klasse og ud af folkeskolen
i forhold til deres parathed til at overgå til en ungdomsuddannelse.
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse i 2015 skal man have en gennemsnitskarakter på
2 i både dansk og matematik. Christel Jørgensen kunne oplyse, at tal fra 2014 viser, at der var
156 9. kl. elever og 60 10. kl. elever, der forlod skolen med en karakter under ”2” og som
dermed ikke ville kunne komme ind på en erhvervsuddannelse.
PP bilag
Ad. 3, 1b og c:
Pia H. fra UUV orienterede om et godt udvalgsarbejde på tværs i Køge Bugt om et EUD 10 tilbud
og om arbejdet med UUV’s undervisningsbaserede vejledning i grundskolen.
PP bilag
Ad. 3, 1d:
Elisabeth Dolmer fra Produktionsskolen Klemmenstrupgaard orienterede om KUU (Den
kombinerede Ungdomsuddannelse), der er et nyt uddannelsestilbud fra august 2015. I det gamle
Roskilde amt er der er et tæt institutionssamarbejde. Der kommer 107 årspladser fra august og
Klemmenstrupgaard bliver tovholderinstitution med base på Campus Køge, oplyste Elisabeth
Dolmer.
PP bilag
Ad. 3, 1e:
Mark Jensen orienterede om Undervisningsministeriets planlagte informationsmateriale om
vejledningsreformen. Bilag uddelt på mødet og vedhæftes referatet.
Ad. 3, 2:
Pia Hegner orienterede om 178 læreres og 2060 elevers deltagelse i Skills på EUC Sjælland. Der
var en tilfredshedsprocent på 98 blandt de deltagende lærere og der var stor ros til EUC
Sjælland.
Film fra EUC Skills: https://www.youtube.com/watch?v=vHOGdnrciro
Ad. 3, 3:
Direktør Astrid Dahl (EUC) orienterede sammen med praktikkonsulent Michala Duvier (Køge
Handelsskole) om praktikpladssituationen. Der er ledige elevpladser som struktør, murer og
smed og der er gennem praktikcentrene mulighed for alle hvis man er EMMA klar, hvilket vil sige
Egnet, Mobil, Motiveret og Aktivt søgende efter en elevplads. Udmelding var, at virksomhederne
efterspørger unge der er fagligt og socialt egnede.
Astrid Dahl gjorde opmærksom på, at der er tale om et paradigmeskifte fra fastholdelse til
gennemførsel på erhvervsuddannelserne.
PP bilag
Ad. 4
Kort runde og mødet sluttede kl. 11
Næste møde: onsdag den 8. april 2015 kl. 8,30 – 11 på UUV’s Center i Ølby.
Ref. Mark
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.

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

