Referat af bestyrelsesmøde
29.08.07 kl.13-15
27. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Indkaldelse:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA)
Karsten Holst, Høje-Taastrup (KH)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

Kopi:
Carsten Bøtker (CB)

Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den
19.06.07 (tidl. udsendt).

Godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Godkendt

09-07
Evaluering af borgmestermøde 28.08.07

Bestyrelsen noterede, at det var et godt
møde med en god og inspirerende dialog.
Mødet gav anledning til flg. overvejelser
og ændringer i forhold til UU-Vestegnens
praksis og fremtidige udvikling:
De fremtidige borgmestermøder
skal afholdes på et tidspunkt af
året, hvor statistik og
dokumentation ikke skal
korrigeres for sæsonudsving,
f.eks. oktober.
Bestyrelsen afholder formøde
med en gennemgang af
dagsorden og bilag.
Statistik og dokumentation
udarbejdes fremover to gange
årligt (f.eks. april og okt.)
Der skal udarbejdes standarder,
præmisser og parametre for mål
og succeskriterier, herunder
specifikke mål for de(t)
kommende år. Centerleder
udarbejder oplæg til brug for
næste møde.
Statistiske oplysninger for den
enkelte kommune skal så vidt
muligt korrigeres for
borgere/elever, der ikke er
bosiddende i den kommune, hvor
de modtager undervisning, f.eks.
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10-07
Budgetstatus pr. 30.06.07. Bilag.

gruppeordninger m.v.
Udfordringer og vanskeligheder i
forhold til det øvrige kommunale
samarbejde tages op bilateralt
med det pågældende
bestyrelsesmedlem.
Snitfladerne til det øvrige
kommunale samarbejde bør
vurderes og formuleres.
Kommunale tilkøb evalueres med
henblik på at udvikle og
formulere:“Best Practice”.
Grundydelsen skal efterfølgende
evalueres og revideres med en
implementering af ovenstående
evalueringsanbefalinger og i
forhold til de seneste
lovændringer.

Taget til efterretning med en anmodning
om, at status fremover udsendes med
opfølgende bemærkninger.
Overskud medtages fremover i
budgetstatus.

11-07
Budget 2008. Bilag.
Bemærk: 1. udgave af budget 08 er med l og p
fremskrivning, men uden opskrivning i
forbindelse med den forestående
opgaveudvidelse (5/12) som følge af ny lov om
vejledning pr. 1.8.08.
Se denne dagsorden vedr. orientering fra
centerleder.
Ditto L 564 vedr. uddannelse til unge med
særlige behov, jf. beslutning af 19.06.07.
”For indeværende periode anvendes opsamlede
midler jf. årsregnskab 2006”.

Vedtaget, jf. bilag med l&p fremskrivning.
Vedr. L564 ”Uddannelse til unge med
særlige behov”.
Der afsættes som ramme 15 tm. pr. ung,
jf. de estimerede tal for den enkelte
kommune. Solidarisk hæftelse.
Fra 1.1.08 afhandles beløbet med den
enkelte kommune.
Bestyrelsen skal i marts 2008 have en
redegørelse for det faktiske timeforbrug
med henblik på en justering af det reelle
antal og timeforbrug pr. ung.
Opgøres som en samlet solidarisk
hæftelse i en form, der dokumenterer,
hvor mange timer den enkelte unge
trækker og den enkelte kommune
forbruger. Der foretages herefter en
efterregning.
I samme forbindelse (til brug for budget
2009) opsummeres UU-Vestegnens
behov for mentorer og omfanget af den
opsøgende vejledningsindsats til unge i
alderen 19 til og med 24 år.
Fremover skal UU-vestegnens budget
sendes til 1. behandling i juni måned.
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12-07
Souschef/stedfortræder
UU-Vestegnen har udviklet sig til at være
en omfattende virksomhed med mange
opgaver, kontakter, aftaler og
arbejdsopgaver rettet mod personale (35
pers), flere kommunale forvaltninger,
uddannelsesnetværk, virksomheder,
organisationer, uddannelsesinstitutioner,
ministerier m.v.
Bestyrelsen drøfter og tager stilling til en
evt. ansættelse af souschef/stedfortræder.

Bestyrelsen tiltræder, at der tages skridt
til, at der ansættes en souschef.
Det forudsættes, at den pågældende har
komplementære kompetencer i forhold til
centerleder, hvorfor den pågældende skal
have indsigt i:
analyse
dokumentation
økonomi
administration
Midlerne tilvejebringes ved omposteringer
og omorganisering af administrative
funktioner og ved en evt. deltidsfunktion
som vejleder.
Centerlederen formulerer en stillingsprofil
i samarbejde med formanden, der i øvrigt
deltager aktivt i ansættelsesproceduren.
Et evt. overforbrug i forhold til budget vil
på kort sigt blive accepteret.

13-07
Studierejse uge 40
Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning og
bemærkede, at programmet ønskes fremlagt på
næste møde.
Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen
efterfølgende skal have en orientering vedr.
arrangementets forløb.
Evt.

Programmet tages til efterretning

N-HA/Glostrup anmodede om en kritisk
gennemgang af revisionsrapport 2007.
Punktet behandles på næste møde.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.

L171: Lov om vejledning om valg af
uddannelse og erhverv.
•
Tidlig og målrettet indsats i
folkeskolen fra 6. klasse .
•
Introduktion til
ungdomsuddannelserne i 7. kl.
•
Introduktionskurser fra 8.kl. og
uddannelsesplaner fra 8. kl.
•
Brobygning til
ungdomsuddannelserne og
klassepraktik i 9. kl.
•
Mentorordning. (Fra 9. kl. og i
overgangen til
ungdomsuddannelserne).
•
Brobygning. (Ny organisering).
•
Krav om vejlederuddannelse
(profession).
•
Opsøgende vejledningsindsats
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indtil det 25. år.
•
Vedtaget i Folketinget 22.05. 2007
Træder i kraft 01.08. 2008
Næste Møde:
07.11.07 kl. 13-15
Kommende punkter:
Revisionsprotokollat
Mål og succeskriterier for UUVestegnen
Evaluering af kommunale tilkøb
-
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