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Referat fra UUV’s repræsentantskab 2015/16 Tirsdag den 29. september 2014 kl. 8,30 til 11 på
UUV’s base på Greve Videncenter,
Dagsorden:
1) Velkomst v. Hans Severinsen
2) Mødets temadrøftelser:
A. tema:
Vejlednings- og erhvervsuddannelsesreformen.
Dette års optagelsesproces med overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse evalueres, med
udgangspunkt i samarbejdet mellem UUV og de lokale ungdomsuddannelser beliggende i Køge Bugt:
3 x minipaneldebat med 5 min. oplæg fra hver og efterfølgende dialog
1. runde) HG/merkantil (Køge Handelsskole), SOSU Sjælland og EUC Sjælland– optagelse til EUD med
optagelseskrav på 2 i dansk og matematik og optagelsesprøve.
Link til nyhedsbrev fra Undervisningsministeriet: http://www.uvm.dk/~/UVMDK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Sep/150915-Fald-i-tilgangen-til-erhvervsuddannelsernesgrundforloeb
2. runde) Erhvervsgymnasierne: HHX og HTX (EUC Sjælland og Køge Handelsskole)
3. runde) De almene gymnasier og HF: Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium og Køge Gymnasium.
Pia Hegner og Christel Jørgensen fra UUV deltager i alle tre paneldebatter og kommer med
optagelsesvinklen fra UUV’s side.
B. Team: Mulighederne for unge, der ikke kan optages på en erhvervsuddannelse:
UUV’s muligheder for unge der ikke kan optages på EUD (EGU, STU, KUU,
UXG, VUC, Produktionsskole etc.) ved Margrethe krydderet med ”Hvor er afgangseleverne juni
2015 her i august/ september”ved Margrethe Tovgaard, UUV
C. AFLYST Team Uddannelse og beskæftigelsessituationen i området ved Bjarne Andersen
Vi har fået arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen fra Køge Kommune til at give et oplæg om
beskæftigelsessituationen, ”byggeriet” og de mange andre tiltag, der er i – og omkring – Køge.
3) Tour de table med nyt fra medlemmerne.
4) evt.
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.
Afbud: Jakúp Heinesen, Flemming Cederholm, Jannick Stæremose, Anders Dahl, Christian Bille, Susanne
Herbst, ChristisnWolff, Ole Petersen, Peter Christensen, Brina Høj dencker.
Referat:
Referat af Repræsentantskabsmøde d. 29. september 2015
1) Velkomst og præsentation bordet rundt
A. Tema: Vejlednings og erhvervsuddannelsesreformen
EUD og EUX Køge Handelsskole:
Anmærkninger i uddannelsesplanen, giver anledning til en samtale med den unge og herefter
samarbejde med UUV.
Der var en elev, der blev vejledt til sommerskole, 13 elever til optagelsesprøve, 6 blev optaget. Det
er en udfordret gruppe. Det er trægt arbejde og eleverne udebliver.
EUC Sjælland:
192 til optagelses prøve 50 procent blev afvist – det er usikre unge, der var flere, der havde meget
store vanskeligheder ved at komme til en fremmed skole og gå til prøve. Fremover vil alle unge
blive sprogtestet.
SOSU:
De fleste unge kommer ikke direkte grundskolen, 44 direkte fra grundskolen, ¼ mødte ikke op på
SOSU Sjælland, 150 kom på hele Sjælland, men kun 43 samtaler i Køge.
3 elever kom på sommerskole i Holbæk, alle 3 elever blev optagede efterfølgende.
UUV:
UUV har holdt åben hele ferien, for at stå klar for de unge, men vi har ikke haft travlt i ferien. UUV
har haft svært ved at vide, hvem der havde brug for vejledning.
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RTS:
40% dukkede op og ½ bestod. De unge fik vejledning om resultaternes konsekvenser. Mange kom
uforberedte til prøven. De der nu går på RTS er meget dedikerede og mødestabile.
HTX og HHX:
Ikke uddannelsesparate elever og elever til optagelsesprøver inviteres til samtaler med vejleder, de
kommer til kommer til resurseperson. 27 elever kom til optagelsesprøve, 2 mødte ikke, 9 bestod.
64 % af de unge på HTX er blevet sprogtestet, og de vil ikke for nuværende kunne bestå en
studentereksamen.
NB! Det er ikke det sammen at være uddannelsesparat til EUD som til EUX.
Udtrykt generelt ønske om, at forskellen på disse uddannelser bliver præciseret.
STX:
Færre elever til optagelsesprøver. Flere elever ved 8. klassebesøg viste manglende kendskab til de
gymnasiale uddannelser!
God debat i dag – bred debat om lovgivning, tolkning af lov og den oplevede praksis både hos
elever, forældre og lærere.
Mere samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med den åbne skole
– det skal fortsat udvikles.
B. Tema: Margrethe gennemgik hvor de sidste unge er gået hen.
Se vedlagt PP.
C. Tema: Uddannelse og beskæftigelsessituationen i området ved Bjarne Andersen
Bjarne var forhindret i at komme – punktet udgik,
Bordet rundt med forskellige tilbagemeldinger om stort og småt.
Næste møde d. 6. april 2016
Ref. v. Margrethe Tovgaard, UUV
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