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Referat for bestyrelsesmøde
05.08. 2014 kl. 13.30-15.30
58. møde
Ekstraordinært møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Niels-Carsten Blume, Albertslund (NCB)(Ikke mødt)
Eik Møller, Ballerup (EM) (Afbud)
Lene Magnussen, Glostrup (LM)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

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

1)
Godkendelse af referat af møde den 21.05.14
Bilag: Referat af møde 21.05.14

Referat godkendt

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt

3)
Drøftelse af potentialer for fælles
udviklingsindsatser.
Bilag: ”Take zero” på Fokus & Strategi

Efter et kort oplæg fra CB fulgte en dialog,
som mundede ud i følgende:

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.

Oplægget er et godt udgangspunkt for
videre drøftelser, også på
borgmestermødet.
Der tilføjes en indledning, hvor der peges på
baggrunden for papirets tilblivelse:
- EUD - Folkeskole- og
vejledningsreform
- Bestyrelsen ønsker derfor en fælles
strategi i UU-regi ift. en række
udvalgte fokusområder
- Strategi-papiret tænkes at skulle gælde
I årene 2015-17 med
midtvejsevaluering efter 1.år
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4)
Dagsorden for mødet med UU-Vestegnens
borgmestre d. 19. august kl. 13-15

Følgende forslag til dagsorden:
1) Status på en række udviklingstendenser,
med div. statistikker
(”Borgmesterrapporten”) som sædvanligt).
2) Kort introduktion til ændringerne i
vejledningsloven og betydningen for
opgavefordelingen mellem UU og
folkeskolen, herunder estimatet for antallet
af ”ikke uddannelsesparate” i kommunerne.
3) Bestyrelsens beslutning om plan for en
gradvis tilpasning af økonomien som følge
af den statslige omlægning af
rammevilkårene frem til 2017.
4)Dialog omkring bestyrelsens oplæg til et
fælles strategipapir med 4 fokuspunkter for
indsatsen 2015 – 16.

5)
Budget 2015 - indledende drøftelse
Bilag: 1. udkast til budget 2015
Budget 2015,- genereret ud fra den af KL
udarbejdede budgetmodel- fremlagt.
Budgettet lander på 93,- kr. pr. borger.

På baggrund af den statslige udmelding om
tildeling af ressourcer på
vejledningsområdet frem til 2017 drøftede
bestyrelsen især følgende:
- Væsentligt at der er tid til en ordentlig
overdragelse af kompetencer fra UU til
folkeskolelærere og ledere ift. ændret
ansvars- og opgavefordeling.
Bestyrelsen besluttede at indstille til:
- At det fremlagte budget for 2015
vedtages, og der i årene 2016 – 17
sker der en indfasning af de ændrede
økonomiske rammevilkår.
- At der i 2015 tilføres yderligere ½ mill.
Kr. fra egenkapitalen til UUs
opkvalificering af folkeskolens lærere
til at kunne varetage de nye opgaver.
- At bestyrelsen for perioden 2016 – 17
fastlægger det økonomiske niveau for
indsatsen.
- At ovenstående indstilling forelægges
borgmestrene på mødet d.19.08.
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6)
Kort status på vejledningsreform 2014
Bilag: 4 bekendtgørelser udgivet 2. juli 2014

7)
Dagsorden for mødet med skolecheferne
d. 17.9.14

Kort oplæg fra CB.
Det blev i den forbindelse drøftet hvorledes
UU-Vestegnen lever op til bekendtgørelsens
krav om offentliggørelse af resultater og
kvalitetssikringssystemer. (Lov 840 kap. 13
& 14)
CB redegjorde for, at de fleste resultater var
at finde i ”borgmesterberetningen” og at
denne er gjort tilgængelig på UU-Vestegnen
hjemmeside. Tilsvarende gælder for
ministeriets brugertilfredshedsundersøgelse
og profiltallene.
Det skal bemærkes, at der også er krav om,
at kommunerne offentliggør oplysningerne
på deres hjemmesider.

Alle 5 skolechefer har meldt deres ankomst
Forslag til dagsorden:
1) Intro om ændringer i vejledningsloven og
konsekvenserne for opgavefordelingen
mellem UU og folkeskolen.
2) Bestyrelsens beslutning om gradvis
indfasning af reformen og planerne om UUs
opkvalificering af folkeskolens lærere ift at
kunne overtage især parathedsvurderingen
af de unge i 8. klasse.
3) Vejledningslovens krav om etablering af
10. klasse og 10. EUD – i alle kommuner.
Status i kommunerne og
Samarbejdspotentialer kommunerne
imellem, herunder en evt. fysiske placering.
4) Dialog omkring samarbejdet mellem UU
og skolerne ifb. med ”Job og uddannelse”
samt understøttende undervisning.

Evt.
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Mødekalender 2014:
Onsdag d. 17/9 kl.13-16 (13-14 med skolechefer)
Onsdag d. 3/12 kl.13-15
Borgmestermøde 2014:
19.08.14 kl.13-15

Orientering fra formanden:

Orientering fra kommunerne:

Orientering fra centerledelsen:

Der blev gjort opmærksom på et nyt KL –
netværk, hvis deltagere skal komme fra
udskolingen, UU og ungdomsuddannelserne
Deltagerpris: 20.000,3 årlige møder med oplæg
Hver kommune opfordres til at tage stilling
til, om de ønsker at deltage.
Se bilag

Ift den kombinerede ungdomsuddannelse er
kvoterne meldt ud, og for UU-Vestegnens
vedkommende drejer det sig om ca. 110
Pladser: UU-Vestegnen og UU-Syd har til
sammen 188 uddannelsespladser/årsværk.
KTS og TEC har meldt ud, at de ikke ønsker
at være uddannelsesansvarlig skole. CPH
West søger om ”værtsskabet”. En række
temaer/profiler er aftalt.
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