Referat fra bestyrelsesmødet
21.05. 2014 kl. 13.00-15.00
57. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:

Niels-Carsten Blume Albertslund (Suppleant
Henriette Krag mødt)
Eik Møller, Ballerup (EM) (afbud fra Ballerup)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Charlotte Marcussen (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

Kopi:
Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær (SÅ) Gurli Panzio (GP)
Konsulent Michael Farum Jensen
Deltog under pkt. 3 Årsregnskab

1)
Godkendelse af referat af møde den 29.04.14
Bilag:
Referat af møde 29.04.14

Godkendt.
Borgmestermødet rykkes frem fra
oprindelig dato og erstatter dette møde.
Eik – Ballerup havde godkendt referat.

2)
Godkendelse af dagsorden for dette møde

Godkendt

3)
Årsregnskab 2013
Bilag:
Årsregnskab 2013
Ifb. med dette punkt deltager konsulent Michael
Farum Jensen - Økonomi & Stab. Alb. Kommune.
Ifb. med behandling af årsregnskab 2013 tages der
stilling til en evt. overførsel af overskud på 220 t.kr.
til budget 2014.
UU-Vestegnens ledelse anmoder om at tage
beløbet i anvendelse til formålsbestemte
ydelser/indsatser i forbindelse med implementering
af erhvervsskolereform /vejledningsreform 2014. f.

Formanden roste det fremlagte årsregnskab og var tilfreds med, at der kun er
nogle få beskedne anbefalinger fra
revisionen.
CB roste det gode samarbejde UU har haft
med konsulent Michael Farum Jensen, som
har været med til, at problemer med
lønstyringssystemet har kunnet overvindes
undervejs i processen.
Michael gjorde opmærksom på, at
bestyrelsen som noget nyt skriver under
på, at der har været en aktiv forholden sig
til evt. besvigelser.
Egenkapitalen og dens størrelse blev vendt,
og der blev peget på muligheden for evt. at
afbøde besparelser via træk på denne.
Daglig ledelses skriftlig fremsendte ønske
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F.eks. til udvikling af og iværksættelse af
undervisnings forløb ifb. med ”Uddannelse & Job” i
i samarbejde med folkeskolen , virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.

om, i forlængelse af tidligere vedtaget
beslutning, at kunne overføre årets
overskud til drift i 2014, blev taget til
efterretning.
Årsregnskabet blev godkendt, - Ballerup
havde pr. mail. Tiltrådt godkendelsen.

4)

Efterbehandling af debatseminar 14.05.14,
herunder en prioritering af anbefalingerne og
drøftelse om det videre arbejde.
Bilag:
Program 14.05.14
Notat vedr. anbefalinger fra mødet fremsendes
efterflg.

Bestyrelsen fandt alle den afviklede
temadag d. 14.5 for meget vellykket. Der
havde været gode drøftelser og debatter og
Jacob Fuglsang havde været en god
facilitator. En god dag, og en god ide at
lave et fællesmøde med jobcenterchefer og
skolechefer. Gode input til strategi og
fastlæggelse af fælles opgaver i UU-regi.
De øvrige chefer havde god mulighed for at
blive opdateret. God viden, som kan bruges
fremadrettet. Godt med erfaringsudveksling. En dag/aktivitet som bør
gentages.
Der var opbakning til formandens forslag
om, at daglig ledelse til næste møde
udarbejder 1. take i.f.t at skitsere nogle
fælles udviklingsområder i hovedoverskrifter. Dette oplæg diskuteres herefter på
mødet, hvorefter der arbejdes videre med
papiret, så det evt kan indgå ift
borgmestermødet, hvor disse så har
mulighed for at få indflydelse på indholdet.

5)
Budgetstatus pr.13.05.14
Bilag: Budgetstatus
6)
Statistik vedr.:
FTU / Fælles Tilmeldinger til Ungdomsuddannelse
pr. 15.03.2014 – studiestart aug. 2014
og
Uddannelsesstatus pr. 15.04.14
pr. 15.03.14 med studiestart aug. 2014
Bilag:
FTU alle kommuner
Antal ”ikke uddannelsesparate” & ”fokuselever”
Uddannelsesstatus pr. kommune pr. 14.04.14

Taget til efterretning, dog med et ønske om
en ekstra kolonne fremover, hvor
”Forventet regnskab” indgår. Dette ønske
videreformidles til Michael Farum.

Taget til efterretning.
En lille gruppe arbejder fortsat med datagrundlag og dokumentation/registrering af
udviklingstendenser.
UV-Data har ikke kunnet levere dele af den
lovede dokumentation.
Fortsat diskussion af data-grundlag og også
et ønske om en eller anden form for
registrering af ”tilfredshed” i forhold til
samarbejde med skoler og skoleledelser.
Eleverne i folkeskolen gennemfører hvert
år en ”tilfredshedsundersøgelse” ift
vejledningsindsatsen, men nogle af forudsætningerne i undersøgelsen er diskutable.
I forlængelse af denne drøftelse udspandt
der sig bl.a. en diskussion af nogle af de
koordineringsmuligheder, som UU
medfører. Tilmeldingerne til 10. klasserne
blev et særligt fokuspunkt, hvor

2

mulighederne for etablering af 10. klassestilbud på tværs af kommunerne var et
emne, som bestyrelsen ønskede at
diskutere nærmere.
Det blev besluttet, at skolecheferne
inviteres med til bestyrelsesmødet i
September, hvor dette emne sættes på
dagsordenen kl. 13 – 14, hvorefter der
holdes bestyrelsesmøde kl. 14 – 16.

7)
Status og evt. nyt vedr. vejledningsreform 2014
Bilag:
Kortlægning af elever i 8. klasse med et gennemsnit
på under 4 – efterår 2013

8) Budget 2015

Kort gennemgang. Oversigten kan give
anledning til god diskussion internt i
kommunerne.
CB vil gerne på møder med skolecheferne
diskutere, hvordan UU kan være med til at
implementere ændringerne i UPVen, som
pr. 1.08.14 bliver skolens ansvar og
opgave i form af en fremrykket foreløbig
vurdering i 8. kl. og så fremdeles med en
endelig vurdering ved overgangen fra 9. kl.

Budget 2015,- genereret ud fra den af KL
udarbejdede budgetmodel- fremlagt.
Budgettet lander på 93,- kr. pr. borger.
UU-Syd har til sammenligning en udgift på
130,- kr. pr. borger.
Fornuftigt at drøfte med borgmestrene ang.
det ønskede serviceniveau fremover, set i
forlængelse af div. reformer.

Evt.

Der er forskellig praksis i kommunerne ift.
procedurerne for tildeling af ressourcer til
UU.

Mødekalender 2014:
Ekstraordinært: Tirsdag d. 5. August 13.30 – 15.30
Onsdag d. 17/9 kl.13-16 (13-14 med skolechefer)

Onsdag d. 3/12 kl.13-15
Borgmestermøde 2014:
Ordinært møde 15.-25.08.14 - Doodle udsendt
(Mandag d. 22/9 kl. 14-16 – møde rykkes
frem)
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Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerledelsen:

Punkter til næste møde
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