Referat bestyrelsesmøde
22.01. 2009 kl. 9-11
32. 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)
Søren Åkjær (ref)
Gurli Panzio

Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den
28.08.08. (udsendt 11.09.08). Bilag

Referatet godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Dagsorden godkendt

01-09 Budgetstatus 4. kvartal 2008
Eftersendes

Endelige regnskab for 2008 opstilles af
revisor, og dette ønskes stillet op over for
Budget 2008.
En mere overskuelig opstilling tilstræbes
I.f.m overgangen til nyt økonomisystem.

02-09
Kontrakter med adm. kommunen
Orientering jf. nedenstående.

Der har været afholdt 2 møder med administrationskommunen, uden at dette er
resulteret i endelige udkast til nye kontrakter.

På næste møde sættes aftalerne med Albertslund
kommune på som pkt. på dagordenen, idet
Centerlederen har haft møde med Albertslund kommune
og denne vender tilbage, når aftale om udlicitering af
løn- og bogføringsopgaver er afsluttet. Herefter
forhandles separat aftale med UU vedr. løsning af UU –
opgaverne. 4 nuværende kontrakter tænkes sammenskrevet til 2 kontrakter. Centerleder følger op i.f.t
kommunens løfter om hurtigt at melde tilbage.

03-09
Godkendelse af grundydelseskatalog for UUVestegnen pr. 08.08.08 & 08.08.09. Bilag 1
Der arbejdes p.t på en revision af grundydelseskataloget, hvori de seneste udmeldte ændringer
fra 30.6.2008 indarbejdes.
Der indledes bilaterale drøftelser med kommunerne
vedr. grundydelsen og tilkøbsydelser.

CB undersøger, hvilke administrative
løsninger andre UUer benytter, og hvor
meget disse løsninger koster, således at
omkostningsniveau og ydelser vil kunne
sammenholdes.

Ydelseskataloget gennemgået i store
træk. Det meste af teksten er direkte
overført fra love og bekendtgørelser.
CB udarbejder oversigt over ændringer i
lovgivningen pr. 1.8.08 og 1.8.09
Ingen økonomiske konsekvenser i.f.t
09/10.
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De mange lovændringer har været meldt ud skriftligt til
skolelederne, ligesom centerleder har orienteret alle
skoleledere på skoleledermøder i alle kommuner.

04-09
Uddannelse til Alle / UTA
Status og perspektiver for kommunernes indsats
m.v. I dette punkt deltager UTA koordinator.
Bilag 2
Punkt på næste møde, hvor det er muligt at gå lidt
dybere. Hvordan kommunernes indsats skal kobles til
UUs. Bestyrelsen har brug for oplæg til politikerne.

Ønske om, at undersøge mulighed for
Etablering af samarbejde med
Kriminalforsorgen, måske et UTA – emne.
Af kataloget fremgår det, at det er kommunen, som på de kommunale
arbejdsstationer er ansvarlig for og
betaler for strøm, kopi-mulighed, kontorfaciliteter, porto m.v
Såfremt der er problemer, skal CB henvende sig direkte til bestyrelsesmedlemmerne.
Formuleringen s. 4 ”marginaliserede”
ønskes erstattet af ”social vanskelig
baggrund”.
V/ Projektkoordinator Karoline Foss:
Der har været afholdt jævnlige møder i
netværket, men manglende fremmøde
kan komme til at forsinke processen.
Forslag om fælles fokus på samarbejde
med kriminalforsorgen, ligesom forslag
om at arrangere møde mellem
uddannelsesinstitutioner og bestyrelsen
i efteråret.
Også ønske om fokus på overgangen
mellem grundskole og ungdomsuddannelserne.
Forslag om fokus på ”de anbragte børn”
og deres skolegang.
Div. rettelser til koordinators papirer.
Karoline retter og mailer rundt, så processen kan køre videre.
Konferencen d. 5.3 aflyses, da
Albertslund kommune ikke kan denne
Dato. – Ny dato: 6. maj.
Målgruppen er unge/skole-forvalt –
ningerne i kommunerne

05-09
APV – Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
Orientering og status på undersøgelse af nov. 08.
Bilag 3
06-09
Orientering og drøftelse af perspektiver for
Rambøll undersøgelse og analyse vedr.
uddannelses- og erhvervsvejledning,
herunder i relation til økonomien. Dec. 08.
Link:
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Vejledning/Om%
20vejledning/Nyheder/Vejledning/Udd/Vejl/2008/
Dec/081205%20Vejledningsrapport.aspx

Udskudt til næste møde

Udskudt til næste møde
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Konklusion i uddrag:
At UU ikke signifikant prioriterer en særlig
vejlednings indsats for børn og unge med særlig
behov for vejledning.
At UU yder en bred vejledning for alle grupper og
der er ikke nogen systematisk forskel i fordelingen
mellem grupperne med og uden særlige behov for
vejledning.
At UU yder forholdsvis megen (læs: for meget)
vejledning til elever i 6.-8. kl. uden særlige behov
for vejledning
At der ikke kan spores en særlig systematisk forskel
i anvendelsen af vejledningsredskaber på tværs af
unge med og uden særlig behov for vejledning.
At UU centrene har oplevet en realvækst, som ligger
over væksten på det kommunale område.
At § 60 selskaber håndterer flere unge pr. årsværk
end de kommunale centre.
At Internetbaserede vejledningstilbud ikke anvendes
tilstrækkeligt, og der derfor er potentiale for en
bedre udnyttelse.

07-09
Status på STU.
Opgørelse på antal elever i STU iværksat af UU-V
samt evaluering af UU-Vestegnens samarbejde
med kommuner og uddannelsesaktører, herunder
en orientering vedr. ansvars- og
opgavefordelingen for elever der er bosat uden for
kommunerne i UU-Vestegnen, som modtager
undervisning på en specialskole eller
gruppeordning her i regionen.

Udskudt til næste møde

08-08
Borgmestermøde den 10.03.09 kl. 13-15
På grund manglende mulighed for at finde en dato i
2008 skydes borgmester-mødet til januar – måned.

Dagsorden for mødet fastlægges.
Alle kommuner/borgmestre har givet
mødetilsagn.

Datoen: 10.3.09 kl. 13 – 15
Dorrit K. og CB laver dagsorden
1) Status – årsrapport med tal-%
2) UTA – statusrapport
3) Ydelsernes karakter, lovændringer
Herunder STU
Der serveres kaffe/the – frugt og
chokolade
Dagsorden ud i god tid

09-09
Drøftelse vedr. holdningen til UU i
forbindelse med kommunaliseringen af
jobcentre.
Punktet er fremsendt af Jette Runchel

16-07
Kvalitetsindikatorer, mål og succeskriterier
for UU-Vestegnen. (Udsættes til næste møde)
Vi afventer Undervisningsministeriets snarlige udmeldte
udspil på området. Bestyrelsen vil gerne have det, der

Kort drøftelse af, om kommunerne
havde haft overvejelser over at ændre
UUs status som følge af kommunaliseringen af Jobcentrene.

UVM udsender en central
evalueringsmodel i løbet af 2009.
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står i referatet, afstemt med udmeldingerne fra
Undervisningsministeriet.

Mødekalender 2009
11.03.09
10.06.09
09.09.09
02.12.09 alle dage kl. 13-15

Mødedatoen d. 2.12.09 var faldet ud

Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.
Kommende punkter:
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???
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