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REFERAT FRA UUV’s REPRÆSENTATNSKABSMØDE DEN 
8.4.2015 
 
Mødeindkaldelse til repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt 

Onsdag den 8. april 2015 kl. 8,30 til 11 på UUV’s center i 
Ølby, Ølbycenter 55, indgang fra siden og indkørsel til 

parkering fra Stensbjergvej ved OK tanken 
  

Indgang mødelokalet Ølbycenter nr. 55 
Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.4.2015 

 
Dagsorden:  

1) Velkomst v. Mark Jensen 
2) Valg af formand og næstformand. 

Da Allan Lund (formand) er stoppet som skoleleder Greve og Benny Frederiksen (næstformand) har trukket sig 

som repræsentantskabsmedlem for LO, skal der vælges ny formand og næstformand.  

Uddannelseschef Hans Severinsen, Køge Handelsskole, og skoleleder Brian Venneberg, Munkekærskolen, Solrød 
Kommune, stiller sig til rådighed som kandidater til henholdsvis formand (Hans) og næstformand (Brian). 

      3) Orientering om aftale med kommunerne i Køge Bugt vedrørende folkeskolens § 7  

          emnefag: Uddannelse og Job, v. Pia Hegner, UUV team skole 
      4) Tal fra dette års opotagelse.dk v. Ove Christensen, vejleder UUV 

      5) KUU – Den kombinerede Ungdomsuddannelse. Orientering om antal pladser, linjer og  
          visitationsproceduren til KUU’en lokalt v. afdelingsleder Margrethe Tovgaard, UUV 

      6) Første år med Uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Hvordan er det gået på Køge Bugt  
          kommunernes skoler v. Pia Hegner, UUV 

7) Dagens tema: Overgangsvejledning fra skole til ungdomsuddannelse lokalt. 
a) Fra grundskole til ungdomsuddannelse med ønske om SPS (Specialpædagogisk Støtte). Hvad gør skolerne, 

UUV’s vejledere og hvordan modtages / opfanges ansøgernes SPS ønsker på ungdomsuddannelserne. 
Teamlederne Dorte Henriksen (UUV special) og Pia Hegner (UUV skole) vil præsentere eksempler på afsendelse af 

ansøgning med SPS og de deltagende ungdomsuddannelser må gerne overveje/ have undersøgt hvordan disse 
ansøgninger modtages  og hvordan processen med iværksættelse af SPS er på den enkelte uddannelsesinstitution.   

Der vil desuden blive informeret om en ny ordning med ordblindetest og fremtidig overgang fra skole til 
ungdomsuddannelse  i denne forbindelse. 

b) Fra grundskole til ungdomsuddannelse via EUD 10. De to 10. klasser med EUD 10 (Solrød 10. klasse og 10. 
kasse Campus Køge) præsentere kort deres tilbud. 

Vi forsøger at få oplæg fra skolelederne, alternativt orienteres der om tilbuddet i Køge Bugt.  
Dialog om overgang fra skole til ungdomsuddannelse – vi er gode, men kan vi blive bedre? 

8) Bordet rundt (hvis tid) – 

 

Ad. 1) Mark bød velkommen og der var en præsentationsrunde. 
Ad. 2) Hans Severinsen blev valgt som formand og Brian Venneberg blev valgt som næstformand. Begge med 

akklamation.  
Ad. 3) Pia Hegner orienterede om en aftale med de fire kommuners folkeskoler, hvor UUV’s lokale vejleder fremover skal 

undervise 36 lektioner i hvert ”spor” fra 7. – 9. klasse i folkeskolens § 7 fag om Uddannelse og Job. 
PP fra oplægges vedhæftet. 

Ad. 4) Vejleder Ove Christensen gennemgik afgangselevernes 1. prioritetsvalg til ungdomsuddannelse. Fortsat stigende 
søgning til de gymnasiale uddannelser og et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne. 

PP vedhæftet fra oplæg. 
Ad. 5) Margrethe Tovgaard, UUV, orienterede om en aftale mellem UU Roskilde Lejre og UUV Køge Bugt om fordeling af 

pladser på KUU og aftalt visitationsprocedure. 
PP fra oplæg vedhæftet. 

Ad. 6) Pia Hegner, UUV, orienterede og 8. årgang uddannelsesparathedsvurdering og uddelte oversigt over fordelingen 
mellem parate og ikke parate på skole og kommuneplan. 

Pp vedhæftet referat. 
Ad. 7) Der blev orienteret om punkt 7 a og –b og orienteringsmateriale vedhæftes referatet. Det blev besluttet, at UUV 

ved centerledere skulle skrive ud til alle repræsentantskabsmedlemmerne (ungdomsuddannelserne) for at få en oversigt 

over uddannelsesinstitutionernes SPS medarbejdere. (Dette er gjort). 
PP vedhæftet. 

Ad. 8) Ros til Hans for mødeledelse – en god start! 
Kommende møder for arbejdsåret 2015 / 16 blev aftalt: 

UUV Repræsentantskabsmøder 2015 – 16: 
1. møde tirsdag den 29. september 2015 kl. 8,30 – 11 i Greve Videncenter 
2. møde onsdag den 6. april 2016 kl. 8,30 – 11 på UUV’s Center i Ølby, Ølbycenter 55 lokale i stueetagen. 

 


