Referat fra bestyrelsesmødet
8.02. 2012 kl. 13.00-15.00
46. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Mikala Kreiser, Høje-Taastrup (MK)
Jette Egholm, Rødovre (JE) (suppleant John

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

Punkter / Sager

Velkommen til ny repræsentant fra Glostrup
Lene Magnussen
Godkendelse af referat af møde den 2.12.11
Udsendt d. 12.12.11
Bilag

Godkendelse af dagsorden for dette møde

01-12
Valg af formand, jf. vedtægter § 3 stk. 3

Beslutning

Lene Magnussen blev budt velkommen
Referat af mødet d. 2.12.11 blev godkendt

Dagsorden blev godkendt, dog blev pkt.
19-10 udskudt til næste møde, ligesom pkt
01-12 også kom til at omfatte valg af næstformand
Jette Egholm blev valgt til ny formand
Mikala Kreiser blev valgt til ny næstformand

JE blev af de øvrige bestyrelses-medlemmer opfordret til
at indtræde som kommende ny formand. JE udbad sig
betænkningstid til næste møde, hvor punktet tages op
igen.

08-11
Status på samarbejde med Regionen og UU Center syd vedr. evt. partnerskab på tværs af
de to UU centre, herunder drøftelse og
beslutning om det videre arbejde.
”Projektet har udviklet sig i en ikke helt ønsket retning.
Der skrives videre på den endelige projektansøgning, som
stadig arbejder med en model, hvor den enkelte
kommune kan vælge at deltage i det hele, eller vælge at
deltage i nogle del-forløb”.

Kort oplæg fra Regionen vedr. "Klædt på til

Jette Runchel orienterede kort om
processen vedr. evt projekt i samarbejde
med Regionen og Center – Syd & UUVestegnen.
Søren Sandahl fra regionen fremlagde på
baggrund af fremsendt materiale og
yderligere uddelt oversigt kort historikken
bag projektet .
Han bad om nogle tilbagemeldinger fra
kommunerne til projektet, som er planlagt
til at skulle køre fra 2012-15 med en økonomi fra regionen på 12 mill. Kr. til punkt

1

Erhvervsuddannelse" v/ konsulent Søren
Sandahl
Bestyrelsen drøfter herefter holdninger og
strategier m.v. i forbindelse med Regionens
oplæg.
Bilag
.

(3+4) og anslået 10 mill. Kr. til (1-2-5)
Kommunernes generelle tilbagemeldinger
var positive, men dels er der andre
projekter i gang, dels blev der efterlyst en
uddybning af projekt-aktiviteterne, et
tidsforløb, nogle milepæle, en definition af
indholdet af at være en
”spredningskommune”, ligesom der blev
spurgt nærmere ind til kommunernes evt.
økonomiske forpligtigelser.
Alle var enige om, at en deltagelse også vil
kræve en politisk behandling i de enkelte
kommuner.
Sagen behandles politisk i regionen d. 27.3,
hvor der gerne måtte foreligge partner –
skabserklæringer.
Regionen understregede UU-konstruktionen
i Syd og på Vestegnen som en unik spiller
i.f.t spredning af effekterne til de andre
kommuner i regionen.
På baggrund af debatten afventes et mere
detaljeret udspil samt mere eksakt
angivelse af aktiviteter, tidsforløb, økonomi.

02-12
Dagsorden for fællesbestyrelsesmøde med UU
Center Syd d. 23.02.12

Det blev besluttet af udskyde det planlagte
møde med UU-Syd d. 23.2.
Der blev udtrykt en stor tak til Dorrit for
hendes mangeårige formandskab i UU,
hvorefter Dorrit som varslet forlod mødet.

03-12 Budgetstatus
Oversigt over bidrag for 2012 delt op på
Bidrag til Grundydelse 2012
Bidrag til evt. tilkøb 2012
KLs. model for generering af budget

Bilag

04-12 Statistik
Statistiske oplysninger fra DS og UU-V vedr. de
unges uddannelsesmæssige forankring, til- og
fraflytninger, fokus-elever m.v.
Bilag
LG Insight / DS
UU-V / Uddannelsesmæssig forankring 16-21 år
pr. 15.10.11

Det gav ingen mening af forelægge en
økonomioversigt for januar måned.
KLs model for generering af budget udskudt
til næste gang, som følge af igangværende
analyse af modellen og dens forudsætninger
Især modellens vægtning af indberetninger
fra kommunerne vedr. antal specialklasser
bør analyseres nærmere.
UMS-tallene fra 15.10.11 viser en glædelig
udvikling i retning af et faldende antal unge,
som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller forberedelse hertil.
Intensiveringen i kommunernes/UUs
samlede indsats synes at være slået positivt
igennem, og der tegner sig et billede af en
faldende tendens i antallet af unge som ikke
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Til og fraflytningre
Fokuselever

er i gang.
Denne tendens underbygges af den fremlagte statistik fra LG Insight, som følger
elever gået ud af folkeskolen i en 4 årig
periode fra 2004-07 og deres uddannelsesmæssige status målt i 2009.
Tallene for de enkelte kommuner fremgår af
statistikken, og viser ligeledes en entydig
tendens til, at stadig flere unge afslutter en
ungdomsuddannelse eller forventes at afslutte denne,- og således tenderer en
udvikling i retning af opnåelse af 95% målet
LG Insight statistikken følger den unges cpr.
nr., også selvom de flytter fra en af de 5
UU-Vestegnen-kommuner.
Denne tendens fremgår endnu tydeligere af
”Profil-modellens” nyeste tal (2009), hvor
udviklingen fra 2008 til 09 viser et kraftig
stigning i antal unge, som er gået ud af
skolen i 2009 og som om 25 år forventes at
have gennemført ”mindst en ungdomsuddannelse”.
UU-Vestegnens politik og procedurer i.f.t
”Fokuselever” kort gennemgået ud fra
fremsendte materiale.

19-10
UU-Vestegnens grundydelse i forhold til
Ungepakke-2
Implementering af ny lov om vejledning i
forlængelse af Ungepakke-2 , herunder
opgaveudvidelse med myndighedsopgaver og
skærpede krav til UU og kommuner vedr.
uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og
10. kl. og pligt til uddannelse for unge i alderen 1517 år.

Udskudt til næste møde

Mødekalender 2012

Taget til efterretning

Den
Den
Den
Den

8/2 kl. 13-15
9/5 kl. 13-15
5/9 kl. 13-15
5/12 kl. 13-15

Borgmestermøde 2012:
Datoforslag ?

September måned
UU forsøger med doodle?
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Evt.
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder:

Vejlederne optaget af arbejdet med FTU
Uddannelsesparathedsvurderingerne giver
henvendelser fra forældre.
Ministeren har meldt ud, at hun er forundret
over, at ca. 53% af de unge, som er
erklæret ”ikke-uddannelsesparat” til gym,
alligevel optages på denne uddannelse.
Pr. 15.3 foreligger de nye tal for unge, som
er erklæret ”ikke-uddannelsesparate”.
Muligt at følge de 15-17 åriges placering tæt
i.f.m ”Pligt til uddannelse”. Forskellige
måder at gribe processen an på i
kommunerne.
Jobcentrene er i gang med kampagne ”Slip
talenterne løs”, som UUerne ikke har været
inddraget i.

Kommende punkter:
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•

Orientering vedr.
Status på vurdering af
uddannelsesparathed
Status på samarbejdet m.
kommunen vedr. ”pligt til
uddannelse” 15-17 år
Fokuselever i overgang til
ungdomsuddannelse
Partnerskabsaftale
Samarbejde med
Fastholdelseskaravanen
Samarbejde med
ungdomsuddannelserne vedr.
fastholdelse
Fokus på erhvervsuddannelse

•

Specifikke indsatser i kommunerne

•
•
•

•
•
•
•
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