Referat fra bestyrelsesmødet
9.05.2012 kl. 13.00-15.00
47. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Jette Runchel, Albertslund (JR)
Eik Møller, Ballerup (EM) (Afbud)– Bjarke Huus (BH)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Mikala Kreiser, Høje-Taastrup (MK)
Jette Egholm, Rødovre (JE) (Afbud)

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

Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 8.2.12
Udsendt d. 1.03.12
Bilag

Godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt, bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, da ingen repræsentant fra Albertslund kommune

5-12
Årsregnskab 2012
Gennemgang af årsregnskab og protokollat med
efterfølgende forventet godkendelse af regnskab.
Bilag

CB

I dette punkt deltager revisor/Deloitte

Revisor havde meddelt, at han ikke kunne
opstille et retvisende regnskab, da han
manglede en række afstemninger af bl.a
refusion af sygedagpenge, fleksjob og
barsel.
Der forventes et underskud, som tidligere
annonceret.
Punktet blev udskudt til ekstraordinært
møde i juni. (19. Juni kl. 16-17)

6-12
Budgetstatus pr. 1.04.12
Bilag

7-12
Generel orientering vedr. UU-Vestegnens
organisering af ressourcer, opgaver og indsatser.
Bilag

CB/SÅ Fremlagt og taget til efterretning.
Udgifterne til IT har allerede overskredet
budget, hvilket skyldes uforudsete ekstra
udgifter til den nye ”Unge-database”.

CB

Det udsendte materiale blev gennemgået og
rost for gode oversigt.
Materialet blev taget til efterretning
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( Helt nyt opdateret materiale udsendes
med denne dagsorden)

8-12
Forslag til Budget 2013
Herunder en aktuel opgørelse over
antal specialelever og klasser pr. 1.04.12

CB

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.

Forslag til Budget 2013 blev gennemgået
Forslaget udskydes til ekstraordinære møde
Tirsdag d. 19. juni kl. 16 – 17.
Der ønskes en opdatering af tidligere
oversigt over udgift pr. indbygger i andre
kommuner med sammenlignelige
betingelser. (Syd, Gladsaxe, Herlev m.v).
CB undersøger om UUUC kan levere
materialet.
Oversigt over antal specialelever og klasser
i de enkelte kommuner fremlagt og taget til
efterretning.
Måske kan UUUC hjælpe.

19-10
UU-Vestegnens grundydelse i forhold til
CB/SÅ Notat omkring opgaveudvidelser de seneste
Ungepakke-2
år fremlagt og kommenteret. Ledelsen
Implementering af ny lov om vejledning i
ønskede en stillingtagen til en evt ændret
forlængelse af Ungepakke-2 , herunder
fordeling af vejledningsressourcerne, for at
opgaveudvidelse med myndighedsopgaver og
sætte øget fokus på de unge 16-26 årige på
skærpede krav til UU og kommuner vedr.
bekostning af vejledningen i grundskolen.
uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og
Presset fra grundskolerne vil kræve, at
10. kl. og pligt til uddannelse for unge i alderen 15kommunerne aktivt slutter op omkring
17 år.
ændringerne og kommunikerer ændringen
ud.

Centerledelsen ønsker en tilkendegivelse fra
bestyrelsen om en vægtning/allokering af
vejledningsindsatsen (grundskole, special og
ungevejledning), således at bestyrelsens
indstilling kan danne grundlag for en
fordelingsplan for skoleåret 2012-2013.
Bilag

Det blev besluttet forsøgsvist for en 1-årig
periode at flytte op til 2 årsværk fra grundskolen til unge-vejledningen. Herefter
evalueres i.f.t skolerne og ungevejledningen.
Alle elever i grundskolen vil fortsat få
vejledning, især de 20-30% med særlige
behov, men de stærkere elever/forældre vil
i stigende grad blive henvist til at skulle
benytte f.eks. e-vejledning.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
indstiller, at Alberstslund tiltræder denne
beslutning.

08-11
Klædt på til Erhvervsuddannelse
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.

Orientering vedr. projektets endelige design
og forløb, herunder UU-Vestegnens forventede
involvering og deltagelse i projektet.

JR
I Jette Runchels fravær gennemgik CB i
store træk det på forhånd udsendte
materiale vedr. partnerskabet ”Klædt på til
en erhvervsuddannelse”.
UUs arbejdsindsats forventes betalt af
projektmidlerne.
Bestyrelsen ser frem til en løbende
orientering fra projektet.
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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.
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.

Bilag
10-12
Orientering og drøftelse af UU-Vestegnens
engagement i UUUC i forb. med fusion af UUUC og
lederforeningen.
Bilag

11-12 Status på de unges uddannelsesmæssige
forankring pr. 15.04.12

12-12 FTU Status for elever i 9. og 10. kl. pr.
15.03.12 vedr. valg af ungdomsuddannelse m.v.

CB

CB

CB

J.E og C.B orienterede om baggrunden for
punktet.
På baggrund af dette blev det besluttet, at
UU-Vestegnen skal melde sig ud af UUUC,
jf. vedtægternes gældende frister for
udmeldelse.

Materialet blev kort gennemgået og taget til
efterretning

Status var blevet gennemgået tidligere på
mødet, hvorfor det udsendte materiale blot
kan tjene som baggrundsmateriale for
kommunerne.

13-12
Drøftelse af hvordan UU skal forholde sig til
mængden af henvendelser fra forskellige
kommunale interessenter og aktører vedr. statistik,
dokumentation, deltagelse i netværk, ønsker om
specifikke indsatser på skoler, jobcentre og i
boligområder etc.

CB

Punktet blev udsat til næste møde

Sagen tages op på baggrund af et stærkt stigende
antal henvendelser til UU-Vestegnen, der omfanget
taget i betragtning, ikke er i stand til at
imødekomme alle henvendelser såvel kvantitativt
som kvalitativt.

Mødekalender 2012

Den 5/9 kl. 13-15
Den 5/12 kl. 13-15

Der blev aftalt et ekstraordinært
bestyrelsesmøde:
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Tirsdag d. 19. Juni kl. 16 - 17
Dagsorden:
1) Forelæggelse og godkendelse af
regnskab 2011 – v/ revisor
2) Forelæggelse og godkendelse af
Budget 2013.

Borgmestermøde 2012:
Sept 2012

Doodle er udsendt.

Evt.
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerledelsen:
•
•
•
•
•
•

Orientering vedr.
Status på vurdering af
uddannelsesparathed
Fokuselever i overgang til
ungdomsuddannelse
Partnerskabsaftale
Samarbejde med
Fastholdelseskaravanen
Samarbejde med
ungdomsuddannelserne vedr.
fastholdelse

Kommende punkter:

Tirsdag d. 19. Juni kl. 16 - 17

Forelæggelse og godkendelse af
regnskab 2011 – v/ revisor
Forelæggelse og godkendelse af
Budget 2013.
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