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Absolut ikke rimeligt 
  

I løbet af april måned kom UUV’s vejleder Birgitte Hybholt, Stevns, til mig med information om, at flere 
afgangselever fra Store Heddinge og Rødvig havde fået deres uddannelsesvalg af Køge Gymnasium 
afvist. 
  
Det virkede – og virker - helt uretfærdigt. Køge Gymnasium er det nærmeste valg for eleverne fra Stevns. 
Stevns og Køge gymnasium er begge med i Campus Køge og afstandskriterierne, som åbenbart er 
nationalt bestemt , passer ikke her til Køge Bugt, hvor det giver elever fra Stevns endnu længere vej til 
ungdomsuddannelse og stiller dem dårligere end andre elever – det er absolut ikke rimeligt. 
  
I regeringsgrundlaget er der fokus på vækst og udvikling i hele Danmark og teksten lyder bl.a.: 
 ”Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor vil vi fjerne barrierer, der bremser væksten 
og modvirker fremgang i hele landet.” Enhver forældre, der oplever et afslag på det nærmeste gymnasiale 
valg, vil se dette som en forhindring og noget som absolut ikke fremmer interessen for vækst eller lyst til at 
bosætte sig i yderområderne. 
  
Køge Gymnasium følger reglerne som de skal, men reglerne må laves om. Det er ikke rimeligt at elever, 
der i forvejen har langt til uddannelse stilles ringere end andre elever – så kort kan det siges. 
  
Årsmøde for Skoleledelse og vejledere den 20. april på Solrød Gymnasium: 

  
Team Skole og afdelingsleder Margrethe havde lavet et godt program til den årlige dialog mellem 
skoleledere og vejledere om vores fælles lokale uddannelsesindsats. 
   

  

 

Afdelingsleder Margrethe 
Tovgaard bød velkomme og gav 
bolden op omkring året, der er 
gået. 

UU vejledere fra Lolland – Falster 
Jacob Kronstrøm og Tonni 
Schlegel-Sørensen kom med 
oplæg omkring karrierelæring 

Projektleder Aff Hjarnø, Stevns, fra 
det A. P. Møller-støttede projekt 
Naturligvis gav gode eksempler på 
undervisningssamarbejde omkring 
naturfag mellem skole og 
virksomheder.  

 
Årsmødet er samtidig det lovbefalede underretningsmøde mellem skoler og ungdomsuddannelser som 
UUV er forpligtet til at afholde. 
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Der var en god dialog med de ca. 20 skoleledere fra Køge Bugt, som havde tilmeldt sig arrangementet, 
men vi vil arbejde for, at flere skoleledere kommer med til næste år. 
  
Og så skal der herfra lyde et stort tillykke til Aff Hjarnø, der tirsdag den 25.4. modtog Novo Nordisk 
Fondens Naturfagslærerpris 2017 efter indstilling fra Store Heddinge Skoles ledelse. Efter Aff’s oplæg på 
Årsmødet kan ingen være i tvivl om, at prisen faldt det helt rigtige sted. 
  
På UUV’s repræsentantskabsmøde den 6.4. blev Leon Mitchell valgt som ny næstformand. 

  
Tillykke med valget og se omtale andetsteds her i Ultimo. 
  
Mark Jensen, UUV 

 

 

 

 

 

Det sker i denne måned 
 

Månedskalender  
   

Maj    

Onsdag d. 3. maj Introdag i mødelokale 2 med Anne kl. 8:00-
15:30 

Fredag d. 5 maj UUV styregruppe kl. 8:30-10:30, Mark og 
Christel deltager 

Fredag d. 5. maj Solrød kommunemøde(Margrethe) Stevns 
kommunemøde(Christel) begge kl. 9:00 12:00 

Tirsdag d. 9. maj Vejledningsfagligmøde tema 6 – Team Skole 
og Team Unge kl. 13:00-16:00 

Fredag d. 12. maj St. bededag – UUV lukket 

Mandag d. 15-19 maj Fremtidslinjens elever på studietur 

Torsdag d. 18. maj Skolelederkontaktgruppen møde kl. 8:00-10:00 

Mandag d. 22. maj STU visitationsudvalg møde m. Dorte 

Mandag d. 22. maj Dialogforrum kl. 13.30-16:00 

Mandag d. 22. maj MED / Sig møde kl. 14:00-16:00 mødelokale 5 

Tirsdag d. 23. maj Vejledningsfagligmøde tema 7 – Team Skole 
og Team Unge kl. 13:00-16:00 

Torsdag d. 25. maj Kristi himmelfartsdag – UUV lukket 

Fredag d. 26. maj UUV lukket efter helligdag – en feriedag, Flex 
el. afspadsering bruges. 

Juni    

Mandag d. 5. juni Pinsedag/grundlovsdag – UUV lukket 

Tirsdag d. 6. juni UUV / FTL Fællesmøde kl. 8:00-16:00 

Fredag d. 9. juni UUV / FTL sommerfrokost 

Tirsdag d. 20. juni Fremtidslinjen dimission for afgangselever 

Torsdag d. 21. juni Fremtidslinjen elever sidste skoledag. 

Torsdag d. 22-23. juni Fremtidslinjen personaledage 
 

 

 



 

 

Nyt fra UUV’s center 
 

Stil skarpt – og se dig selv tydeligere: Et film– og vejledningsprojekt for ikke 

uddannelsesparate 8. klasser i uge 13 og 14 på Tapperiet, Køge 

Ungdomsskole 

Film- og Vejledningsprojektet er et samarbejde mellem Køge Ungdomsskole, Produktionsselskabet 
Cattenbaum (1 journalist samt 1 skuespiller) og UUV Køge Bugt. 
Der er 8 unge engageret i projektet, 3 fra Køge, 1 fra Solrød, 1 fra Stevns og 3 fra Greve. 
Formålet er via filmproduktion og vejledning at udfordre de unge på deres roller, selvopfattelse og 
styrker/ressourcer. At give de unge en succesoplevelse - både på evnen til at skabe et produkt selv og i 
samspil med andre/gruppen/teamwork – og at nuancere den unges syn på sig selv og egne 
handlemuligheder fremadrettet - også med fokus på et uddannelsesmæssigt perspektiv. 

 
Vi har nu i tre dage været i gang med projektet, og det går rigtig godt. Vi ser en gruppe glade, motiverede, 
engagerede og åbne unge mennesker, som kaster sig ud i den ene udfordrende opgave efter den anden - 
om det så er stuntøvelser eller afklaring af egne ressourcer. Vi kan allerede nu se, at de unge har udviklet 
sig, er blevet mere trygge og har opdaget nye sider af sig selv. 
Nanna og Christina T. UUV 
 
  

UUV’s repræsentantskabsmøde den 6.4.2017 
Referat fra UUV’s repræsentantskabsmøde kan læses på nedenstående link. 
En kort reportage fra mødet - læs mere 
Referat med power point bilag fra repræsentantskabsmødet den 6.4.2017. 
Læs mere 
Mark 
  

 

Nyt politiske mål om at flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
Mange prognoser peger på, at der kommer til at mangle 
faglært arbejdskraft frem mod år 2025. Der er derfor lavet 
en politisk målsætning om, at flere elever skal vælge en 
erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Den politiske 
målsætning er, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 
2020 og 30% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. 
I Køge Bugt er tallet for elever der vælger en 
erhvervsuddannelse 2017 20,7%, nationalt er tallet 18,5%. 
Kendskabet blandt lærere til erhvervsuddannelserne skal 
udbredes: 
Mange lærere har også en snak med eleverne i udskolingen 
om valg af ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at det 
ikke kun er kendskabet til de gymnasiale uddannelser, der udbredes for eleverne, men at lærere også har 
kendskab til Erhvervsskoler og erhvervsuddannelserne, herunder den nye EUX som giver mulighed for at 
tage en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. 
For at skubbe i den rigtige retning udbyder UUV 7 besøgsdage på 7 forskellige erhvervsuddannelser. Jeg 
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synes, at du som skoleleder skal inspirere udskolingslæreren til at tage imod tilbuddet med et eller flere 
besøg på områdets Erhvervsskoler. Det giver syn for sagen, indsigt i den praktiske tilgang på 
værkstederne og kendskab til uddannelsesmulighederne, herunder mulighederne for at videreuddanne sig 
på akademi, diplom og masterniveau. Det er nemlig ikke kun den gymnasiale vej, der giver 
videreuddannelsesmulighed i dagens Danmark. 
Læs mere i folderen 
 
 
  

Erhvervsskolernes dage på Campus Køge 2017 
 
Det er med stor glæde, at erhvervsskolerne SOSU Sjælland, Køge Handelsskole og EUC Sjælland kan 
notere sig, at ikke mindre end 1307 elever fra 6. årgang i Køge Bugt området vil aflægge Campus Køge et 
besøg ifm. Erhvervsskolernes Dag 2017.  
 
Det er en pæn stigning på cirka 200 elever ift. sidste års arrangement. Der skal lyde en stor tak til UUV 
Køge Bugt for medvirken til en så stor udbredelse af kendskabet til Erhvervsskolernes Dag. 
 
De tre erhvervsskoler vil sørge for en lettere forplejning til eleverne (vand, sandwich o.l.), men for elever i 
”voksealderen” kan det være en god ide, (også) selv at medbringe lidt ekstra ”brændstof”. 
Vi glæder os til at byde elever og lærere velkommen på Campus Køge til nogle forrygende, festlige og 
farverige dage på erhvervsskolerne. 
Læs program 

 

 

 

 

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 

Afgørelse om placering af de nye ASF-klasser 
 
Kære gode kollegaer, 
Det er lykkedes for Selandia i Slagelse at få tildelt den ene af tre nye gymnasiale klasser for autister. Det 
drejer sig om en HTX autistklasse, som starter op allerede til august med plads til 12 studerende. Selandia 
er i fuld gang med at udforme informationsmateriale, så det vil I modtage så snart det er på banen. Man 
skal være opmærksom på, at ansøgning til HTX-autistklassen skal sendes direkte til Selandia. Selandia 
oplyser, at jeres vejledere er meget velkomne til at kontakte: 
 
Rektor Niels-Erik Hybholt:  

Direkte: +4558567515 - Mobil:    +4528442518  
Email:     nehy@sceu.dk 
 
Psykolog Søren Dragsbæk Martinussen: 

Direkte: +4541334817 - Mobil:    +4541334817  
Email:     sdma@sceu.dk 
 
Forældre til evt. kommende elever vil også kunne henvende sig til Teknisk gymnasium på tlf. 58567522. 
Men som sagt melder Selandia ud i den nærmeste fremtid. 
 
Jacob Mortensen 

Leder UU Vestsjælland 
Telefon: 30106984 
Link til brev fra ministeriet 
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Program for Erhvervsskolernes dag 2017 - Campus Køge 
den 9. – 11. maj 
 
Kære alle 
Det er med stor glæde, at erhvervsskolerne SOSU Sjælland, Køge Handelsskole og EUC Sjælland, kan 
notere sig, at ikke mindre end 1307 elever fra 6. årgang i Køge Bugt området vil aflægge Campus Køge et 
besøg ifm. Erhvervsskolernes dag 2017.  
Det er en pæn stigning på cirka 200 elever ift. sidste års arrangement. Der skal lyde en stor tak til UUV 
Køge Bugt for medvirken til en så stor udbredelse af kendskabet til Erhvervsskolernes dag. 
Som lovet fremsendes hermed vedhæftet program for Erhvervsskolernes dag på Campus Køge 2017, 
samt en oversigt over tilmelding og fordeling af de mange elever. 
De tre erhvervsskoler vil sørge for en lettere forplejning til eleverne (vand, sandwich o.l.), men for elever i 
”voksealderen” kan det være en god ide, (også) selv at medbringe lidt ekstra ”brændstof”. 
Vi glæder os til at byde elever og lærere velkommen på Campus Køge til nogle forrygende, festlige og 
farverige dage på erhvervsskolerne. 
På vegne af erhvervsskolernes på Campus Køge 
EUC Sjælland 
Kenneth Smith 
Afdelingsleder. Elevsucces. 
Link til program 
Link til oversigt over tilmeldte klasser 
 
 
   

Godt møde med Produktionsskolerne 19.4.2017 
UUV’s ledelse og ledelsen af de tre produktionsskoler i Køge Bugt har årligt to møder, hvor vi gensidigt har 
dialog om samarbejdsfalder. På vores sidste møde den 19.4. talte om vores lokale tal for elever på 
Produktionsskoler, hvilket gav en god dialog. Link til tal 
Desuden var regeringens ekspertudvalgs anbefalinger til dialog. Der er for både vores og 
Produktionsskolernes område varsler om større ændringer. 
Mark 
 
 
   

Invitationen til en HTX Science Camp i Næstved 
Kære 8. klasser  
Vi har stadig ledige pladser på vores spændende Math-Science Camp, som afholdes lørdag den 20. maj 
2017 – så kom og vær med!  
Ny tilmeldingsfrist: Torsdag den 11. maj 2017 
EUC Sjælland 
Kenneth Smith 
Link til invitation 
 
 
   

Invitation til Åbent Hus 
 
Indbydelse til Klemmenstrupgårds store og flotte Åbent Hus her d. 6/5-17. 
Kom og nyd nogle timer på dette dejlige sted. 
Læs invitationen 
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Nationalt 
Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og konferencer 

  

   

Htx autismetilbud på Selandia m.m. 
Undervisningsministeriet  orienterer jer hermed om, at der vil blive oprettet  yderligere tre klasser for elever 
med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF) fra skoleåret 2017/18 i de gymnasiale ungdomsuddannelser. De 
tre nye klasser placeres på følgende uddannelsesinstitutioner: Aarhus VUC (hf), Selandia Slagelse (htx) og 
Campus Vejle (hhx).  
Se mere 
 
   

 

Nyt fra Undervisningsministeriet 
Læs bl.a. om: ny kampagne om Ny Mesterlære, gymnasiereformen og temadag for UG ambassadører. 
 
Læs mere 
Mark 
 
   

 

Nyheder om erhvervsuddannelserne, april 2017 
Læs udvalgte nyheder på erhvervsuddannelsesområdet fra april 2017.  

 Offentliggørelse af søgetal til erhvervsuddannelserne i 2017 
 Offentliggørelse af nationale elevtrivselsmålinger 
 Følgeforskning om erhvervsuddannelsesreformens nye grundforløb 
 Ansøgningsrunden for videnscentre er åben 
 Rapport om evaluering af EUX er offentliggjort 
 EUX-kampagne i EU-udbud 
 Jobrettet uddannelsesløft fra marts 2017 
 Tilmeld dig FastholdelsesTaskforcens konference: "Pædagogik der virker" 
 Ny Mesterlære kampagne 

Læs mere 
/Mark 
  

 

 

 

 

Nyheder fra UUV.dk 
Maj 2017 

   

Målrettet til erhvervslivet 
Køge Handelsskole oplever fremgang på alle ungdomsuddannelser. Atter i år er interessen for Køge 
Handelsgymnasium stor, men de unge er også interesserede i at blive faglært med en EUX Business eller 
EUD Business for at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet.  
Læs mere 
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500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever 
Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. 
Undervisningsminister Merete Riisager forventer, at pengene kan være med til at sikre flere børn en god 
uddannelse. 
Læs mere 

 
En gave til parathed 
Torsdag den 20.4. blev filmprojektet for 8 elever fra 8. klasse afsluttet med premiere og fremvisning af 
slutresultatet for elevernes familier og venner. Det blev en festlig afslutning, der fremkaldte morskab og 
grin, da filmen ”Gaven” blev vist i musikcafeen på Teaterbygningen. 
Læs mere 

 
Leon Mitchell ny næstformand for UUV’s repræsentantskab 
På UUV’s repræsentantskabsmøde blev skoleleder Leon Mitchell, Greve, valgt med akklamation til ny 
næstformand efter Thomas Petersen, Solrød, der har skiftet job. Leon Mitchell er skoleleder på 
Holmeagerskolen i Greve og har i en årrække været medlem af repræsentantskabet og 
skolederkontaktgruppen, som er UUV’s kontaktnetværk til områdets folkeskoler. 
Læs mere 

 
Fakta i Solrød sikrer beskæftigelse 
Tirsdag d. 4. april 2017 starter Christoffer i sit flexjob i fakta i Solrød. Christoffer har været en del af Klar til 
Start projektet med Charlotte fra UUV Køge Bugt som vejleder. Nu er Christoffer klar til start i job. 
Læs mere 

 
Sammenhæng i indsats og vejledning til alle 
Med ekspertudvalgets anbefalinger er sat en ny målsætning om, at alle skal med. Målet hæves fra 95% til 
100%. Det er en meget ambitiøs målsætning. Og det er en meget rigtig målsætning. 
Læs mere 

 
Anders Ladegaard genvalgt som næstformand for UU DANMARK 
I forlængelse af UU DANMARKs årskonference den 4. -5. april i Brejning på Kellers Park, blev der afholdt 
generalforsamling for UU centrene, der tilsammen udgør foreningen UU DANMARK. Næstformand Anders 
Ladegaard, centerleder i UU Lillebælt, blev genvalgt som næstformand. Formand Mark Jensen, 
centerleder i UUV Køge Bugt, var ikke på valg og er fortsat formand. 
Læs mere 

 
Nyt internationalt projekt i søen 
For et år siden banede international koordinator Gitte Dyrløv fra Køge Handelsskole vejen til endnu et 
internationalt projekt. Netop nu er der fuld gang i projektet, der handler om kvalitet i undervisningen – i 
første omgang på skolens EUD Business. 
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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