Referat fra
bestyrelsesmødet
3.03 2011 kl. 14-16
41. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Jette Runchel, Albertslund (JR) ikke tilstede under
Lukket personsag
Dorrit Christensen, Ballerup (DC)
Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA)
Karsten Holst, Høje-Taastrup (WD) deltog ikke i
Punkterne 6-10, 15-10,19-10, 1-11

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) - tilstede
Søren Åkjær (SÅ) - tilstede

Jette Egholm, Rødovre (JE)
Punkter / Sager

Beslutning

Godkendelse af referat af møde den 17.11.10
Udsendt 1.12.10
Bilag

Godkendt

Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

2/10
Efterbehandling af årsregnskab 2009
Vedr. kontrakter med adm. Kommunen
Status på nedenstående:
CB orienterede kort om status.
CB håber og arbejder på, at tingene er faldet på plads
inden næste bestyrelsesmøde.

Formanden går ind i sagen og der
afholdes et møde mellem Albertslund
Kommunes ansvarlige og UU – ledelsen
samt formanden.
JR orienterer Albertslund kommune og
fremsender navn på den relevante
ansvarlige kontaktperson.
Samtidig ønskes der et notat, som kan
give bestyrelsen et samlet overblik over
UU-Vestegnens lokale,- og
økonomistyringsbehov, samt
muligheder og konsekvenser i.f.t evt.
alternative modeller, samt de
økonomiske implikationer.
Gerne med en anbefaling fra ledelsen.
Der indkaldes til et ekstraordinært
møde (sidst i april)/først i Maj, således
at Albertslund kommune også kan få en
tilbagemelding på deres skitserede
løsningsforslag.

15-10
Vestegnssamarbejdet
Orientering om møde i ”Regionen” vedr. muligheder
for et samarbejde om et udviklingsprojekt i regi af
”Vestegnssamarbejdet”
Jette Runchel fremsender forinden et notat for en
orientering om muligheder for et samarbejde vedr. et
udviklingsprojekt på tværs af UU-Vestegnen og UU
Center Syd.
I dette punkt deltager May Lundsgaard,
Vestegnssamarbejdet.
Jf. borgmestermødet 1.11.11:

Derimod kunne det anbefales, og tages op til overvejelse, at tage
initiativ til (1-2 gange årligt) en dialog eller en konference på
udvalgsniveau i UU-Vestegnen, for at drøfte retning for arbejdet med
de unge, herunder sikre en koordinering af de forskellige
indsatsområder.

I dette punkt deltog May Lundsgaard.
Jette R. orienterede om et møde, hun
havde haft med regionen, hvor der er
interesse for et bredt samarbejde
omkring løsningen af især 2 problemstillinger:
1) Frafaldstruede unge i ungdomsud.
2) Praktikplads-skaffelse
I den efterfølgende debat var der
enighed om, at etableringen af en
platform for et sådant samarbejde bør
tages med udgangspunkt i de 2 UUer
(Vestegnen – Syd), og ikke i Vestegnssamarbejdet.
En platform kunne evt være etablering
af et partnerskab.
Den 29.3 kl. 15.30 afholdes fællesbestyrelsesmøde mellem UU-Vestegnen
og UU-Syd på Albertslund Rådhus.
Centerleder Allan Jørgensen fra UUSyd opfordres til at fremsende dagsorden, og UUs bestyrelse vil gerne
drøfte punkterne 1) og 2)

6-10
STU – Særligt tilrettelagt uddannelse for unge
med særlige behov
Tema-møde med jobcenter-chefer, bestyrelsen,
social-Og skole-chefer vil være en god ide.

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 15-17 år.

Bestyrelsen mente ikke, at der er
behov for et møde her og nu.
Punktet bliver stående på ”huskeliste”
indtil evt senere behandling.

På næste møde ønskes et oplæg fra CB
ang. konsekvenserne af et evt skift i
i fokus for vejledningen som følge af
bl.a den nyeste lovgivning med ”Ungepakke 2”, ”Pligt til uddannelse” m.v

På næste bestyrelsesmøde ønskes optaget et pkt.
vedr.:Indsatsen for de 16 – 24 årige.
Hvordan prioriteres ressourcerne ?

1-11
UUUC / Ungdommens Uddannelsesvejlednings
Udviklingscenter.
Bilag

Notat udarbejdet af jurist i Rødovre
kommune dannede udgangspunkt for
drøftelsen.
Bestyrelsen ønskede ført til referat, at
den IKKE har uddelegeret kompetence
til hverken lederforeningen eller UUUC.
Dette meddeles også de 2 foreninger
pr. brev.

Siden sagen er rejst, er vedtægterne
for foreningerne ændret, således at der
bl.a. er taget højde for indvendingerne
mod vedtægternes formuleringer som
kan tolkes som evt afgivelse af
kompetence.
De reviderede vedtægter sendes ud.

0-11

På baggrund af flere artikler i bl.a.
”Underviseren”, med fokus på Glostrup
kommunes ”særlige vejledningsindsats”
drøftede bestyrelsen UU- lederens
håndtering af denne pressedækning.

Mødekalender 2011
03.03.11 kl. 14.00-16.00
Primo Maj
01.06.11 kl. 08.30-10.30
01.09.11 kl. 12.00-14.00
02.12.11 kl. 09.00-11.00

Borgmestermøde:
08.09.11 kl. 14.00-16.00
Evt.

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder:
STU – møde

Kommende punkter:

