Ekspertudvalgets anbefalinger
Der er masser af forholde sig til i forbindelse med, at Regeringens
Ekspertudvalg har fremlagt deres bud på den fremtidige
ungdomsuddannelsesindsats.
Nu afventer vi Regeringens udspil, og så må vi se. Ingen tvivl om, at der
er masser af gode intentioner, men også masser af nye organisationer,
som både vi i kommunerne og folk, der arbejder i de nuværende
ungdomsuddannelsesforberedende tilbud skal forholde sig til.
Alle siger, at der bliver brug for vejledning i fremtiden, og det er næsten
svært af forestille sig andet. Vejledningen har en central position i
forbindelse med parathedsvurderingen i 8. klasse, og med
gymnasiereformen bliver opgaven ikke mindre.
Nu må vi afvente den politiske beslutningsproces, og som vanligt vil
man opleve at Ungdommens UddannelsesVejledning går positivt ind i
opgaven – både lokalt og nationalt.
Ny leverandør af det regionale hæfte med præsentation af ungdomsuddannelserne:
I forbindelse med vores lokale Uddannelsesavis/Forlaget KSI’s konkurs i begyndelsen af december 2016, har
de 6 UU centre i Region Sjælland besluttet at indgå aftale med firmaet Compass Fairs, der ligger i Rødekro,
men har en afdeling i Roskilde hvor de folk, der skal producere vores nye informationshæfte til alle elever i 8.
– 9. og 10. klasse, har deres arbejdsplads.
En tværregional arbejdsgruppe med Ulla Petersen som er leder af UU Lolland Falster er i gang med
produktionen, og jeg er sikker på, at vi alle kan se frem til det nye hæfte, med nyt lay-out til august.
7. klasse projektet for skoletrætte elever:
Den 29.3. startede UUV igen en gruppe elever op, på tværs af skoler og kommuner, som over 10 hele dage
spredt frem til sommerferien, skal arbejde med sig selv, med hinanden og som vil modtage inspiration udefra
og selv tage på besøg på ungdomsuddannelser m.m.m.
En af vejlederne på projektet – Susanne Kaare Andersen – har løftet på sløret og informeret om, at følgende
besøg allerede er aftalt: EUC Sjælland, Søfartsskolen i Marstal og ”Den grønne Boks” i Odense.
Mere info om projektet her

Nyt look på Ultimo
Emil Sahin der sidder som IT Konsulent hus UUV Køge Bugt, synes at tiden er inde til et nyt look for Ultimo.
Det præsenteres her i aprilnummeret, og vi håber at alle tager vel imod den nye version af Køge Bugts største
vejledernyhedsbrev
Masser af hils
Mark

Det sker i denne måned
Månedskalender
April
Torsdag d. 6. april

Repræsentantskabsmøde kl. 8:30-11:00

Torsdag d. 6 april

MED møde kl. 14:30-16:00

Fredag d. 7. april-17 april

Fremtidslinjen elever påskeferie

Torsdag d. 13-17. april

Påskeferie UUV

Onsdag d. 19. april

Produktionsskoleforstandermøde kl. 14:0016:00

Tirsdag d. 20. april

Årsmøde for skoleledere og vejledere

Mandag d. 24. april

EGU møde m. Dorte

Mandag d. 24. april
Tirsdag d. 25. april

UXG hold 3 uge 17.18 & 19(24. april til 11. maj)
Martin og Anette
Kommunemøde Greve(Margrethe)og
Køge(Mark) kl. 12:30-16:00

Maj
Torsdag d. 4. maj
Fredag d. 5 maj
Fredag d. 5. maj
Tirsdag d. 9. maj

Introdag i mødelokale 2 m. Anne kl. 8:00-15:30
UUV styregruppe kl. 8:30-10:30 Mark og
Christel deltager
Solrød kommunemøde(Margrethe) Stevns
kommunemøde(Christel) begge kl. 9:00 12:00
Vejledningsfagligmøde – Team skole og Team
unge kl. 13:00-16:00

Mandag d. 15-19 maj

Fremtidslinjen elever studietur

Torsdag d. 18. maj

Skolelederkontaktgruppen møde kl. 8:00-10:00

Mandag d. 22. maj

STU visitationsudvalg møde m. Dorte

Nyt fra UUV’s center
Besøg af studerende på modul 1
professionsuddannelsen – administrationsbachelor
Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ)
Tirsdag d. 7/3-2017 havde vores praktikant Philippa besøg af 4 studerende, der fik en orientering om
praktikdelen af uddannelsen, som den foregår på UUV. Ydermere var Christel inde og fortælle om UUV som
organisation, og Ernad fortalte om hans praktikforløb, og hvad han arbejder med nu. Philippa er nr. 2
praktikant på UUV. Den første var Ernad, der nu ”hænger fast” i et studenterjob samtidig med, at han
færdiggør sin uddannelse.
Under praktikbesøget orienterede Philippa om sit praktikforløb, hvor hun sidder i sekretariatet
– arbejdsopgaverne indeholder dele af personaleadministrationen, servicere vejledere og følger en vejleder,
Allan i 10Solrød.
Se mere

Repræsentantskabsmøde i UUV den 6.4.2017
Se dagsorden
Medlemmer af repræsentantskabet
Mark

Godt møde her på UUV med EUC Sjællands nye direktør John
Norman der gæstede UUV’s center den 14.3.2017
Der var enighed om, at vi ser frem, og John fortalte, at der bliver foretaget en
opdatering af EUC’s Køgeafdeling på såvel undervisningsplan som for inventar
og undervisningsmidler.
UUV bakker fuldt op bag vores lokale EUC center og ser frem til et godt
samarbejde.
Så glade som vi ser ud, kan der kun komme et godt samarbejde ud af det.

Travl måned med mange tilmeldinger til
ungdomsuddannelserne 2017
Første prioritetsvalgene er registreret med nedenstående resultat.
I forhold til sidste års valg, er der for hele Køge Bugt området et fald i søgningen
til erhvervsuddannelserne på 0,4%-point. Det er den forkerte vej i forhold til den nationale målsætning om, at
25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020, og tallet skal være 30% i 2025. Som
det fremgår er tallet for elevernes søgning til erhvervsuddannelserne 2017 fortsat 3,3%-point over niveauet i
2015. Jeg vælger at se positivt på tallene for 2017, hvor vi fastholder fremgangen fra 2016.
Vi skal arbejde for de politiske mål med de redskaber, der er stillet til rådighed, men en erkendelse af, at det
er svært, håber jeg på forståelse af.
Se mere

Mark Jensen

Besøg i Fakta i Solrød
Et dejligt besøg i Fakta i Solrød hvor Klar-til-start projektet er i fuld gang. Jeg
havde en flot rundvisning med Christoffer og fik et godt indblik i de unges
hverdag. Marco og Patrick var der selvfølgelig også, og de var i fuld gang med at
sætte varer på plads – for sådan er det om tirsdagen i Fakta.
De unge var glade og engageret og gik op i deres arbejde. Jeg er rigtig stolt af, at
vi har et tilbud som Klar til Start i UUV regi og Charlotte og Kirsten gør et
fantastisk stykke arbejde med de unge, hvor det sjældent er den lige vej frem.
Vi har 4 unge i Solrød og 3 unge i Hårlev – et par undervejs til udslusning og
dermed beskæftigelse i Fakta, og et par stykker ser ud til at være på vej ind.
Kontakt Kirsten eller Charlotte hvis I har unge, som kunne være i målgruppen for
et Klar til Start forløb.
/Christel

Årsmøde for skoleledere og UUV 20.4.2017
Solrød Gymnasium, Lokale B31, Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand
Det er med stor fornøjelse, at vi, UUV Køge Bugt, hermed inviterer til det
årlige og lovpligtige møde mellem grundskolerne og UUV. Her vil vi først og
fremmest orientere om de mange indsatser, som grundskoler og UUV i
fællesskab har arbejdet med i årets løb. Der vil under dette punkt være
tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne og mulighed for spørgsmål og
dialog. Efterfølgende vil der være oplæg om karrierevejledning og
virksomhedssamarbejde, to af årets store fokusområder:
UU Lolland-Falster fortæller om deres gode erfaringer med at flytte fokus fra
afklaring og valg til karrierelæring og dermed til også at inddrage de mange forudsætninger, der skal til for at
kunne træffe uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag.
Aff Hjarnø, projektleder og lærer på Stevns, fortæller om, hvordan det er lykkedes at få etableret et
velfungerende samarbejde med lokale virksomheder i de tre kommuner.
Se samlede program for dagen

Åbent hus EUC
Til jeres orientering: Der holdes åbent hus i EUC Sjællands praktikcenter den 6. april.
Se mere
Margrethe

UU Lillebælt afholdt kursus for team ung den 6.3.2017 på
Praktikpladsen

Team Ung er i gang med at give UXG en afpudsning, og i den forbindelse er UU Lillebælt kontaktet for at give
inspiration til nytænkning. Den 6. – 7. marts blev der afviklet en kursusdag på Praktikpladsen og at dømme
efter billederne, var der gang i den.

Invitation fra Skoleskibet DANMARK torsdag den 18. maj
Kære vejledere,
MARTEC inviterer alle interesserede til at besøge Skoleskibet DANMARK. Vi afholder Vejlederbesøg torsdag
d. 18. maj kl. 10-12, hvor I kan mærke stemningen om bord, møde eleverne, bliver klogere på uddannelserne
og nyde en lækker frokost.
Årets togt har bragt de 80 elever over Atlanten til dansk-Vestindien og retur til Danmark. Det er samtidig første
gang, at skibet er tilbage i danske farvande efter sidste års togt til OL 2016 i Rio de Janeiro.
Der er mange gode historier om bord, som I vil få lejlighed til at høre.
Vi håber at se mange til en hyggelig formiddag i København, hvor skibet ligger langs kaj tæt ved A.P. MøllerMærsk.
Mere information i vedhæftede information. I kan også læse mere om skibet på www.martec.dk
Lidt film fra livet om bord:
HF Søfart - Se mere
OL-togtet 2016 - ”The island” - Se mere
Flere film kan se på skibets YouTube kanal - Se mere
Se invitation
Best regards / Venlig hilsen
Peter Møller Rasmussen
Kommunikation og Marketing

Lokalt
Uddannelses- og Vejledernyt i Køge Bugt

Oplæg hos Psyk info om ”ADHD – hvad med skole og uddannelse?”
mandag d.6.3.2017 på produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i
Køge

UU vejledere Morten Nyborg Klausen og Anette Håkonsen var blevet inviteret til at lave et oplæg om
mulighederne for unge med ADHD i uddannelsessystemet. Tilhørerne blev informeret om
Uddannelsesparathedsvurderingen, og hvordan man som UU vejleder indgår i samarbejdet med lærerne om
at gøre den unge uddannelsesparat. Præsentation af forskellige muligheder som praktik, produktionsskole,
efterskole, VUC og forskellige typer af 10. klasses tilbud, som kan gøre den unge uddannelsesparat til en
ungdomsuddannelse.
SPS (specialpædagogiskstøtte): Mulighederne for SPS på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale
uddannelser, som kan være med til, at den unge gennemfører den valgte ungdomsuddannelse, blev
gennemgået og præsenteret. Desuden kan det være en hjælp for den unge, at vi kan tilbyde en
overgangsmentor, som også sikrer fastholdelse i uddannelse.
Til slut blev de ungdomsuddannelser præsenteret, som ikke kræver, at man er uddannelsesparat som Den
kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og den særligt tilrettelagte
Ungdomsuddannelse (STU). De tre uddannelser kan være en vej til, at man kan blive i stand til at tage en
ordinær uddannelse.
Især de forældre, som har børn der er inkluderet i folkeskolen, viste stor interesse for oplægget, og der var
spørgsmål til Anette og Morten, der gik langt ud over den afsatte tid.
Se mere
UUV

Flot omtale på forsiden af Dagbladet den 8.3.2017 af Sisters Hope
på Fremtidslinjen
Sisters Hope har overtaget undervisningen på Fremtidslinjen 2 uger i
marts. Sanseligheden kom på dagsordenen med en helt anden
undervisning og et nyt undervisningsmiljø.
Sisters Academy last day den 14.3.:
Så er det sidste dag, at Sisters Academy har ”ledelsen” på
Fremtidslinjen. Elever, personale og performers har Exit rituel fra
9:15-12:00. Det har været et spændende, udfordrende og i den grad
gennemført projekt! I morgen torsdag bliver alle Sisters Academys
ting pakket ned og fredag kl. 10 kører flyttebilerne afsted mod kbh.

Et billede fra i går, hvor performerne var ”voksdukker" og gik baglæns hele dagen
Morten E.

Erhvervsskolernes dage på Campus Køge 2017 – 62 klasser er
tilmeldt
Så er koordineringen af de mange tilmeldinger til Erhvervsskolernes dag på Campus Køge den 9. 10. og 11,
maj tilendebragt (for mit vedkommende 😊)
Tak til UUV for medvirken til at følge op på tilmeldingerne og ”skubbe” lidt til skolerne således, at flere blev
tilmeldt og de fleste til og med i rette tid. Det var en klar forbedring ift. sidste år, hvor rigtig mange skoler ikke
respekterede deadline mv.
Vi kan notere os, at tilmeldingsantallet til Erhvervsskolernes dag på Campus Køge er steget med ca. 200
tilmeldinger ift. sidste år. Jeg noterer mig, at rigtig mange af de samme skoler (og lærere), som deltog sidste
år har valgt at komme igen.
Der er tilmeldt 62 6. klasser med et samlet elevantal på 1312 elever, som fordeler sig således:
Elevfordeling ESD 2017
SOSU Sjælland
Køge Handelsskole
EUC Sjælland
I alt pr. dato

9. maj
86
160
204
450

10. maj
94
258
172
524

11. maj
85
131
122
338

I alt pr. skole
265
549
498
1312

Med venlig hilsen
EUC Sjælland
Kenneth Smith
Afdelingsleder. Elevsucces

Nationalt
Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og kon-ferencer

Besøg af studerende på modul 1
professionsuddannelsen – administrationsbachelor
Hermed et eksemplar af TUBAs årsrapport for 2016. 2016 var et spændende år for os med åbning af 6 nye
afdelinger og aftaler med endnu flere kommuner. I årsrapporten kan du læse om resultaterne af den
behandling, TUBA i 2016 gav til knapt 3000 unge.
Effekten er høj på alle parametre. Målt på internationale, validerede skemaer havde de unge i gennemsnit en
belastningsgrad på 18. Under 10 er normalt og over 20 er meget kritisk. Men de unge, der gennemførte et
behandlingsforløb i TUBA, havde bagefter en belastningsgrad på kun godt 11.
Du kan også læse Mathias Myrfeld og Frederik Thestrups historier. Frederik Thestrups forældre var
’kvartalsdrankere’; ’Når de drak, evnede de ikke at være forældre. I de perioder var jeg overladt til mig selv og
lærte meget hurtigt at tage ansvar. Jeg fordybede mig i lektier, havde ikke venner med hjemme når de drak,
og brugte det meste af min tid og energi på at passe på dem”.
Først efter farens og dernæst morens pludselige død, får Frederik Thestrup mulighed for at tage sig af sig
selv. ”Venner og nære havde i lang tid sagt, at jeg skulle passe på mig selv, men jeg forstod ikke, hvad de
mente. Min proces i TUBA har i radikal grad ændret mit syn på mig selv. Jeg er ikke nær så hård ved mig
selv. Jeg har fået øje på, at mange af de mekanismer, der bor i mig, stammer fra min barndom. Før TUBA

kunne jeg ikke sige fra eller mærke og kommunikere grænser. Det kan jeg nu.”
Der fremgår også af rapporten, at






77% af de unge har oplevet forbedret evne eller meget forbedret evne til at gå på arbejde, i skole
eller på uddannelse efter de er startet i TUBA
91% af de unge har oplevet at få et meget forbedret eller noget forbedret forhold til sig selv i den tid,
de har gået i TUBA.
92% af de unge i nogen eller høj grad er blevet bedre til at håndtere egne problemer.
96% fik i nogen eller høj grad den hjælp, de havde brug for, fra TUBA.

Henrik Appel
Landsleder
TUBA
Link til årsrapport

Nyt fra Center for Ungdomsforskning
Et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning har analyseret Københavns Vestegns Politis
forebyggelsesprojekt 'Lokalnetværket for Unge', som er udmundet i rapporten 'Nye veje i det forebyggende
politiarbejde med unge i udsatte boligområder'. Rapporten understreger vigtigheden af, at politiet arbejder
forebyggende og peger på, at politiprofessionen kan skabe en særlig adgang til de unge, som kan være med
til at forebygge kriminalitet, afværge konfrontationer med unge i lokalområderne samt skabe større lokal
forståelse for politiets arbejde.
Se mere
Rigtig god læselyst!
Margrethe

Velkommen til WorldCareersTV
Jobfilm fra Det blå Danmark:
Hermed nyhedsbrevet fra Det blå Danmark med links til deres videoer.
Link: http://worldcareers.dk/tv/
Kom med når Sebastian besøger Det Blå Danmark.
Sebastian vil hver måned besøge forskellige maritime job, uddannelser og karriereveje, som vil give dig et
unikt indblik i Det Blå Danmark på en ny og utraditionel måde. Allerede nu ligger de første afsnit klar på
Youtube-kanalen, som vi naturligvis vil opfordre alle til at abonnere på:
Se mere

Sommerkurser, brugerundersøgelse m.m.
”Kære UU
Se venligst vedhæftede breve om brugerundersøgelse for 2017 og sommerkurser.
Jeg er blevet kontaktet af flere UU’er vedrørende ikrafttrædelse af ændringer på brobygningsbestemmelserne.
Som det fremgår af lovforslaget træder ændringerne først i kraft pr. den 1. januar 2018.
Med venlig hilsen
Hanne Woller
Specialkonsulent”
Beskeden er: Ikke flere sommerkurser og der afholdes ikke brugerundersøgelse i år.
Link sommerkurser
Link brugerundersøgelse
Mark

Nyheder fra UUV.dk
Marts 2017

Kampagne skal få flere unge ind på en erhvervsuddannelse
Undervisningsministeriet og Håndværksrådet lancerer en kampagne om Ny mesterlære, som er mere praktisk
end den traditionelle erhvervsuddannelse. Målgruppen er de elever, der godt vil have en mere praktisk
betonet uddannelse.
Læs mere

Unges valg af ungdomsuddannelse er stabilt
Undervisningsministeriets tal for dette års optagelse fra grundskolen til ungdomsuddannelserne blev
offentliggjort den 19. marts. Opgørelsen viser at Stevns, trods en mindre tilbagegang, har fastholdt den
nationale 2020-målsætning for afgangselevernes valg af erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen med
25,9.%.
Læs mere

Det skal være skidt, før det bliver godt
Hvis det er skidt, er der grund til at gøre noget, for vi ønsker alle, at det skal være godt, men er det nu så skidt
med uddannelse som Undervisningsministeriet fremstiller det? DR programmet Detektor har fanget
Ekspertudvalgets formand og Undervisningsministeriet i et ”falsk” udsagn om, at 20% af en ungdomsårgang 7
år efter grundskolen står uden job eller gennemført ungdomsuddannelse.
Læs mere

Fortsat stor søgning mod gymnasiet
74,0 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har i år valgt at søge mod gymnasiet, når de til sommer forlader
grundskolen, mens 18,5 procent har sat kryds ved en erhvervsuddannelse. I forhold til sidste år ser det ud til,
at søgningen til gymnasierne er stabiliseret, og at tidligere fald i søgningen til erhvervsuddannelserne er
stoppet.
Læs mere

Fantastisk fejring af fyrtårnet
Tirsdag den 14. marts fejrede Tim Christensen 25 års jubilæum som direktør på Køge Handelsskole.
Fejringen var et stort tilløbsstykke med masser af gæster, taler og god stemning.
Læs mere

Nyheder om implementering af erhvervsuddannelsesreformen,
marts 2017
Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse gav den 28. februar deres anbefalinger til, hvordan
flere unge kommer godt videre efter grundskolen.
Læs mere

En række erhvervsuddannelser giver gode muligheder for praktik
På trods af et lille samlet fald i antallet af praktikpladser var der en fremgang på hver anden
erhvervsuddannelse sammenlignet med året før. Det viser de seneste praktikpladstal fra december 2016.

Læs mere

DLF nyhedsbrev
Kære kollega. I tirsdags fremlagde et ekspertudvalg under regeringen en række anbefalinger, som skal gøre
op med, at omtrent en femtedel af alle unge ikke færdiggør en ungdomsuddannelse. Ekspertudvalget
fremlagde 47 anbefalinger, hvoraf nogle kan få stor betydning for dit arbejde som UU-vejleder. Du kan læse
ekspertrådets anbefalinger her:
Læs mere

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs
Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere
unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal
erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil regeringen følge.
Læs mere

Vejleder- og institutionsoversigt
Her kan du finde telefonnumre og mailadresser til vejledere, institutioner i Køge Bugt og samarbejdende
institutioner. Se mere
Har du ændringer til listen eller bidrag/nyheder til Ultimo kontakt da venligst uuv@koege.dk
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