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Afbud: Jette Runchel

Godkendelse af referat af møde den
29.08.07 (tidl. udsendt).
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
14-07
Budgetstatus pr. 30.09.07. Bilag.
Taget til efterretning med en anmodning om, at
status fremover udsendes med opfølgende
bemærkninger.

15-07
Tilfredshedsundersøgelse - skoleledere
Bilag fremsendes

16-07
Kvalitetsindikatorer, mål og succeskriterier
for UU-Vestegnen
Bilag fremsendes
Der skal udarbejdes standarder, præmisser og

Godkendt
Godkendt

Taget til efterretning.
Det forventede årsforbrug medtages
fremover for 3. og 4. kvartal.

Taget til efterretning.
Det blev understreget, at undersøgelsen
vil blive behandlet anonymt i forhold til
den skoleleder, der har besvaret
undersøgelsen.
I forhold til fremtidens undersøgelser blev
det drøftet, at det fremover vil være
formålstjenligt, hvis undersøgelsen også
indeholdt en kvalitativ del, som også
fokuserede på områder, indsatser og
segmenter (fx vejledning af b & U med
særlige behov for vejledning), således at
analysen kunne anvendes som oplæg til
forvaltningerne og borgmestermøde 08.

Oplægget blev taget til efterretning. Og
det blev besluttet at tage den anvendte
model i anvendelse i forhold til det videre
arbejde.
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parametre for mål og succeskriterier, herunder
specifikke mål for de(t) kommende år.
Centerleder udarbejder oplæg til brug for næste
møde.

17-07
Evaluering af tilkøbsydelser / revision af
grundydelseskataloget
Kommunale tilkøb evalueres med henblik på at
udvikle og formulere:“Best Practice”.
Grundydelsen skal efterfølgende evalueres og
revideres med en implementering af
ovenstående evalueringsanbefalinger og i forhold
til de seneste lovændringer.
18-07
Revisionsprotokollat 2006 (revisor deltager).
N-HA/Glostrup anmodede om en kritisk
gennemgang af revisionsrapport 2007.

2. udgave udarbejdes som et
aftaledokument med en konkret og
handlingsorienteret indfaldsvinkel i
forhold til:
•
indsatsområder
•
mål & effekt
•
indikatorer
•
effektmåling

Drøftes på næste møde.
Centerleder udarbejder oplæg med
henblik på tydeliggørelse af ydelser, der
siden UU-Vestegnens opstart er ophøjet
ved lov.

Afbud fra revisor.
Det blev besluttet at centerleder- i
samarbejde med revisor - udarbejder et
dokument, der giver en status og en
uddybning af de nævnte forhold i
revisionsprotokollatet.

19-07
Status og statistik for de unges (16-18
år) forankring i uddannelseslivet 1
okt. 2007.
Statistik og dokumentation udarbejdes fremover
to gange årligt (f.eks. april og okt.)
Bilag fremsendes

Statistikken blev gennemgået og
uddybet.
Det blev besluttet, at centerleder retter
henvendelse til kommunen vedr. unge
under 18 år, der ikke på gentagne
opfordringer reagerer på henvendelser
fra UU. Indsatsen vil efterfølgende tage
form af en individuel ”håndholdt” indsats
i den enkelte kommune.

13-07
Mødekalender 2008

CB udarbejder kalender med onsdag som
mødedag.

Evt.
Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerleder vedr.

-

-

-

Uddannelsesmesser i UU-V regi
Souschef
Beretning: studierejse uge 40
Samarbejde med regionens
gymnasier, uddannelsesinstitutioner,
produktionsskoler m.fl.
KL inviterer kommunen til at deltage i
netværk i forbindelse med
”uddannelse til alle”.
Modelkommuneforsøg
EGU i Rødovre
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Næste Møde:

-

Mentorordninger i UU-regi

Kommende punkter:
•
Revision af grundydelseskataloget
•
Aftaledokument vedr. indsatsområder,
mål, indikatorer m.v.

3

