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Referat fra bestyrelsesmøde
17.09. 2014 kl. 13.00-16.00
59. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Mødt:
Henriette Krag, Albertslund (HK)
Eik Møller, Ballerup (EM)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

Punkt 0: Kl. 13-14

Dialog med skolecheferne vedr. skolernes
forventninger og ønsker til UU-Vestegnen ift. ny
Folkeskolelov og dennes muligheder for nye
samarbejder på tværs af div. sektorer. (Skole,
ungdomsuddannelse, virksomheder, UU)
herunder:
 Status på vejledningsreformen v/ CB
 Bestyrelsens plan for en gradvis

indfasning af vejledningsreformen
 10. kl. & 10. Eud
 UU og skolernes samarbejde vedr.
”Uddannelse & Job”

Alle

Formanden bød velkommen til skolecheferne og fremlagde baggrunden for
dette fællesmøde vedr. div. lovændringer
som medfører en række justeringer i
ansvars- og opgavefordelingen mellem skole
og UU.
Carsten Bøtker kom i sit oplæg ind på de
væsentligste ændringer, nemlig fremrykningen af en foreløbig UPV til alle elever i 8.
klasse og skolens ændrede ansvar ift dette.
Han fremhævede en række forhold, som
kunne blive en barriere for de unge ift at
komme i gang, især krav om bestemte
karakterer ift optag på EUD samt stigende
krav til antal fag og niveau ifm EUX.
Som et led i bestyrelsens samlede strategi
tilbydes kommunerne afvikling af en række
korte kurser målrettet 8. klasses-lærerne,
som i første omgang bliver berørt af
ændringerne. Der gennemføres et pilotforløb for Albertslund d. 21.10 og Rødovre
d. 24.10 ligesom de øvrige kommuners
lærere får invitationen til lign. kurser.
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I.f.t nye lovgivning omkring 10. klasserne
blev der afviklet en ”runde”.
Glostrup: Generel drøftelse af 10. klasse. 10.
EUD gerne på en erhvervsskole, vil gerne
samarbejde omkring tilbud.
HTK: Står ved en skillevej, har en del elever,
men er i tvivl om hvilken vej-, unge præget
af manglende mobilitet og mange tosprogede unge.
Rødovre: I gang med ungecenter, har ca. 75120 unge, hvilket skifter år for år. Vil gerne
samarbejde, bruger ungdomsskolelovgivning.
Albertslund: Ungecenter under ungdomsskolelovgivning. Står ved skillevej, vil gerne
bevare gymnasiet, som CphWest har overtaget. 10. klasse EUD-snak med KTS. Vil også
gerne samarbejde omkring tilbud.
Ballerup: ½ af en årgang går i 10. klasse,
men mange til Egeskolen –uden for
kommunen. Forstår 10. kl. som del af
ungdomsuddannelse. Virksomhedsoverdraget til CphWest – målsætning
om at 1/3 vælger 10. klasse. Sender aftalen
med CpHWest rundt til bestyrelsen.
Der blev aftalt møde mellem Rødovre,
Glostrup, Htk og Albertslund.
Uddannelse & Job: Fundament for UUvejledningen. Nedsat udviklingsgruppe med
UU & Albertslund-lærere. I første omgang
fokus på 7. klasse.
HTK bekymret ift 80-20 modeller ift UPVi
deres kommune.
EIK: KL også bekymret for denne
problematik, og tager den måske med ift
2016-aftale med staten.
1)
Godkendelse af referat af møde den 5.08.14
Bilag: Referat af møde 5.08.14
Tidligere udsendt 13.08.14
2)
Godkendelse af dagsorden for dette møde

Referat godkendt

Dagsorden godkendt
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3)
Opfølgning og evaluering af borgmestermødet den
19.08.14

Nyt ydelseskatalog skal udarbejdes, og fordelingen af ansvar kommunerne og UU
imellem skal reformuleres.
Borgmestrene efterlyste ikke større enheder
til løsning af opgaven.
Vigtigt at afklare, hvilke fællesopgaver der
er at løse, og hvad kommunerne selv har
ansvaret for. Der er også sket en vis
forskydning fra opgaveløsninger i grundskolen til større fokus på de unge op til 24
år. Nødvendigt at opruste unge-indsatsen,
og også medtænke de unge op til 29 år.
CB gjorde opmærksom på det vigtige i at
holde fast i baggrunden for lovgivningen
omkring etableringen af Ungdommens
uddannelsesvejledning tilbage i 2004:
- Ønsker om et professionelt niveau
- I forhold til økonomi en vis størrelse
nødvendig.
- Udfordringsretten kan have sin
berettigelse i provinsen - i storgeografiske
kommuner med få uddannelsesinstitutioner, herunder kommuner med
beskeden infrastruktur og transport. Dette
er ikke gældende i Hovedstadsområdet.
EIK: Hvis skabe effekt, så ikke kun økonomi.
Mål at knække søgemønster ift STX.
Argumenter for fællesskab.
Charlotte: Afklare hvad der giver mening at
være fælles om at løse. HTK er ikke
interesseret i at opløse fællesskabet, men
interesse i at gøre det så gennemsigtigt som
muligt.
LM: Når nye reformer indføres, er det altid
en god ide at ryste posen. Fokusere på
opgaven, på hvad det er vi gør.

4)
Indledende drøftelse af strategi for UU-Vestegnens
indsatsområder jf. bilag til mødet 19.08.
Bilag: Udkast til strategi for fælles indsatser
Oplæg vedr. interessentanalyse

Et forslag om at arbejde videre med
strategi-papiret, - frem og tilbage blandt
bestyrelsens medlemmer, for at kunne tage
punktet op på næste møde i dec., samt
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måske i starten af 2015 at inddrage
jobcentre og skolechefer fandt opbakning.
Der tilføjes et 5. tema omkring struktur,
reorganiseringen af ansvars og
arbejdsopgaverne og niveauet for kerneydelserne efter 1.1.2016.
CBs oplæg omkring iværksættelsen af en
interessentanalyse som led i tema 2 Dokumentation, effektmåling og
kvalitetssikring blev taget til efterretning.
5)
Budgetstatus
Bilag:

6)
Uddannelsesstatus pr. sept. 2014
Foreløbig udgave udleveres på mødet.

Tæt opfølgning mellem UU og Michael
Farum Jensen. Udgiftsniveauet følger
budgettet fint.
Ungdomsuddannelsernes tilbagemeldinger
ang. optag afventes, så der kan genereres
de sædvanlige statistikker.

Evt.
Mødekalender 2014:
Onsdag d. 3/12 kl.13-15

Der ønskes en møderække for 2015 så
hurtigt som muligt. Gurli bedes sætte gang i
Doodlen

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerledelsen:

HTK havde haft et interessant møde med
Odsherred som led i § 17.4 – arbejdet.
- Uddannelse og unge-miljø
- Sociale relationer
- Lokale miljøer

Punkter til næste møde
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