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For Ballerup deltog Dorte Krøll - Schwartz
Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 22.01.09
(udsendt 4.2.09) . Bilag

Godkendt
Rødovre var repræsenteret ved
John Kornbak på mødet det 22.1.09

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Dagsorden godkendt

10-09
Opsamling og status på borgmestermødet
Bilag. ”Borgmesterrapport 09”

Der var stor tilfredshed med forløbet af
borgmestermødet. Et konstruktivt møde
med mulighed for også at lægge en
politisk vinkel. Enighed om at holde fast i
disse årlige møder med info og mulighed
for at drøfte politiske spørgsmål.
På et senere møde ønskes informationsstrategi i.f.t information af nyvalgte
Kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer drøftet.
Bestyrelsesmedlemmer bør bruges i.f.t
at fremme ansøgninger til LBR.
Inden sommerferien bør der afholdes et
Strategi-møde med jobcenter-chefer, UU
og bestyrelsen ang. bekæmpelse af den
nuværende og kommende ungdomsarbejdsløshed. Nødvendigt med
koordinering af indsats samt kobling til
jobcentrene.
Ønske om grafisk oversigt over UUs
indsatsområder og samarbejdsflader.
2/3 af UU – indsatsen er rettet mod indsats i grundskolen.
Stigende arbejdsløshed her og nu gør, at
fokus rettes mod arbejdsmarkedet, og
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UUs rolle i denne sammenhænge.

04-09
Uddannelse til Alle / UTA
Status og perspektiver for kommunernes indsats
m.v. I dette punkt deltager UTA koordinator.

Muligheden samt prisen på en Sær-kørsel
hos Danmarks statistik skal undersøges.

Forslag om fælles fokus på samarbejde med kriminalforsorgen, ligesom forslag om at arrangere møde
mellem uddannelsesinstitutioner og bestyrelsen
i efteråret.

Karoline Foss deltog i dette punkt
Nyredigerede papirer på vej, de er
færdige inden mødet d. 25.3.09.
Rødovre reserverer 10 pladser til konferencen d. 6.6.09.

Også ønske om fokus på overgangen mellem grundskole
og ungdomsuddannelserne.
Forslag om fokus på ”de anbragte børn” og deres
skolegang.

Høje T. har statusplaner færdige i denne
Måned, godt med overblik, vil sikre at
eksisterende initiativer kører godt.

Div. rettelser til koordinators papirer.
Karoline retter og mailer rundt, så processen kan køre
videre.
Konferencedato: 6. maj kl. 8.30-16
Målgruppen er unge/skole-forvaltningerne i
kommunerne

Glostrup i gang med at revitalisere processen, hvortil der købes assistance i UU.
Handleplan færdig i august.
Ballerup sender ikke handleplan ud, før
den er endelig vedtaget. Arbejdet på
tværs er vanskeligt. Holder lille seminar.
Albertslund har skiftet projektleder og har
godkendt handleplan. Ide-grupper
arbejder videre, - ide/inspirations-cirkler.
Rødovre har plads til forbedringer, status
inden jul. Ved at have struktur på plads.
Styregruppe lyder som en god ide.

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.

Revisor i gang. Vedtægter siger, at regnskab skal forelægges senest april måned,
hvorfor der indkaldes til lille kort møde i
april måned.
1. udkast budget 2010 fremlægges på
junimødet.

02-09
Orientering vedr. forhandlinger med adm.
Kommunen

En række møder har været aflyst, men
ny møderække er aftalt.

11-09
Dato for fremlæggelse af årsregnskab 2008

Der har været afholdt 2 møder med administrationskommunen, uden at dette er resulteret i endelige udkast
til nye kontrakter.
CB undersøger, hvilke administrative løsninger andre
UUer benytter, og hvor meget disse løsninger koster,
således at omkostningsniveau og ydelser vil kunne
sammenholdes.

12-09 Budgetstatus 2 mdr. af 2009
Bilag

Oversigt over hvordan andre UUer løser
de administrative opgaver forelagt.
Møde med Albertslund kommune til
afklaring af fremtiden nødvendig.
Evt udarbejde 1-2 forslag til løsning af
Problematikken.
Forsyningssikkerhed og økonomi i fokus.
Økonomistatus for 2 første måneder
forelagt. Ser umiddelbart godt ud.
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5-09
APV – Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø
Orientering og status på undersøgelse af nov. 08.
Bilag
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

Statuspapir for APVen forelagt og kommenteret.
Vurderingen ser god ud.

UEA – undervisning drøftet.
Lærere bør deltage i div. kurser.
UUs kursustilbud kan evt også publiceRes i Albertslund PC – kursustilbud.

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.
16-07
Kvalitetsindikatorer, mål og succeskriterier
for UU-Vestegnen. (Udsættes til næste møde)

Estimatet forventes evalueret i forhold til
det faktiske antal unge, som indstilles til
STU.

Afventer fortsat udspil fra UVM.

Vi afventer Undervisningsministeriets snarlige udmeldte
udspil på området. Bestyrelsen vil gerne have det, der
står i referatet, afstemt med udmeldingerne fra
Undervisningsministeriet.
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Mødekalender 2009
11.03.09
10.06.09
09.09.09
02.12.09 alle dage kl. 13-15

Der indkaldes til kort regnskab 2008 –
møde i april måned, når revisor er færdig
med rapporten.

Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.
Kommende punkter:

Gennemgang §60 – vedtægter, herunder
bestyrelses beslutningsdygtighed i.f.t
vedtægterne og deltagelse af personlig
stedfortræder.

I
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