Referat fra bestyrelsesmøde
29.04. 2014 kl. 13.00-15.00
56. møde
Ekstraordinært møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:

Niels-Carsten Blume Albertslund (ej mødt)
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Charlotte Marcussen (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

1)
Godkendelse af referat af møde den 29.01.14
Udsendt d. 10.02.14
Bilag: Referat af møde
2)
Godkendelse af dagsorden for dette møde
3)
Dagsorden og organisering af møde med skole- og
jobcenterchefer d.14.05.14

Temamøde med deltagelse af jobcenter- og skolechefer
vedr. snitflader i forhold til den forestående
implementering af nye reformer
Det blev besluttet, at der i løbet af foråret afvikles en
temadag/arrangement, hvortil også inddrages
skolechefer, jobcenterchefer og børne-unge-chefer.

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær (SÅ) Gurli Panzio (GP)

Godkendt

Godkendt

Enighed om at en facilitator er en god ide.
Der afsættes mere tid til debat og dialog og
mindre tid til oplæg.
Oplæg fra kommunerne vedr.
organiseringen af ungeindsatsen gemmes
til et senere arrangement.
Formålet med temadagen præciseres med
en indledende manchet.

Oplæg til næste gang om hvilke temaer, der bør tages op
eller peges på, kommunerne bør måske også selv pege på
et par fokusområder. Jf. referat af møde 20.11.13 p. 6.

Tydeliggøre, at dagen falder i 2 afdelinger
–
1. del med særlig fokus på folkeskolen
2. del med særlig fokus på ”de unge”

Bilag: Foreløbigt program for 14. maj

Enighed om, at økonomi-perspektivet
holdes udenfor, for at befordre en mere
Visionær snak.
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Nyt oplæg udarbejdes og fremsendes til
evt. kommentering, inden det sendes ud
som endeligt program for dagen – afsender
er formanden.
Bestyrelsesmedlemmerne tager ansvaret
for at komme med en hurtig tilbagemelding
fra hver deres kommune til UU om, hvem
der endeligt deltager på dagen.

4)
EUD reformens afledte konsekvenser i form af ny lov
om vejledning pr.1.08.14.
Bilag: Notat/resume af væsentlige ændringer
5)
Finansieringsudfordringen ifm. Vejledningsreformen

Evt.

CB ridsede kort lovændringerne på
erhvervsskole- og vejledningsområdet op.
Der udarbejdes en oversigt over ændringer
i Grundydelseskataloget, så snart lovene er
vedtaget, og der er udstedt
bekendtgørelser.
Usikkert hvad lovændringerne medfører af
økonomiske konsekvenser, og hvordan
kommunerne vælger at forholde sig til
dette. Derfor blev der aftalt ekstraordinært
bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 5. 8 kl. 13.30 – 15.30
Det enkelte bestyrelsesmedlem bør varsle
deres borgmester omkring konsekvenserne
vedr. serviceniveauet, og UU undersøger
hos borgmestersekretærene mulighederne
for et ekstraordinært møde med
borgmestrene i perioden 15. – 25. August.

Mødekalender 2014:
Onsdag d. 21/5 kl. 13-15
Ekstraordinært: Tirsdag d. 5. August 13.30 – 15.30
Onsdag d. 17/9 kl.13-15
Onsdag d. 3/12 kl.13-15
Borgmestermøde 2014:
Mandag d. 22/9 kl. 14-16

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Runde hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte om, hvordan deres
kommune arbejder med nyorganisering af
”unge-indsatsen”.
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Orientering fra centerledelsen:

Tilbud til kommunerne om deltagelse i
Tema-møde d. 22. Maj kl. 8.30 – 13.15,
hvor erfaringerne fra div. tiltag mellem
kommuner, UU og erhvervsskoler
fremlægges på et seminar. Tilmelding til
Søren Å. – alle er velkomne – mange
spændende tiltag til inspiration ifm nye
folkeskolereform. (Invitation vedhæftet)
Underskrifter på 3 dokumenter fra Den
Danske Bank, som giver UU ”kiggeadgang”
til konto oprettet af Albertslund kommune
men med midler, som vedrører
fællesskabet UU – Vestegnen.

Punkter til næste møde
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