,

Referat fra bestyrelsesmøde
3.12. 2014 kl. 13.00-15.00
60. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
Niels-Carsten Blume, Albertslund (NCB) fraværende
Eik Møller, Ballerup (EM) Afbud
Lene Magnussen, Glostrup (LM) Afbud
Charlotte Markussen, HTK (CM) Mødt
Jette Egholm, Rødovre (JE) Mødt

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

Formanden pegede på nødvendigheden af
fremover at sende suppleanten, så bestyrelsen
er beslutningsdygtig. Det blev besluttet at
gennemføre mødet alligevel.

1) Godkendelse af referat af møde den 17.09.14
Bilag: Referat af møde 17.09.14. Fremsendt 31.10.14

Referat fra mødet d. 17.9.14 godkendt.

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt.

3) Opfølgning og evaluering af mødet med
skolecheferne den 17.09.14

CB tilkendegav, at mødet med skolecheferne og
jobcentercheferne er meget nyttige ift. den
samlede indsats.
Der har i forlængelse af mødet været afviklet
6 workshopforløb for 8. klasselærere i de 5
kommuner, med deltagelse af ca. 160 lærere.
Der har været fokus på den foreløbige
parathedsvurdering i 8. klasse, som lærerne
fremover har en vigtig arbejdsopgave med at
løse.
Der har kun været positive tilbagemeldinger på
afviklingen og indholdet af kurserne, ligesom der
har været efterspurgt et ”opsamlingsheat” for

Bilag:

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).
Et forslag om at arbejde videre med strategipapiret, - frem og
tilbage blandt bestyrelsens medlemmer, for at kunne tage punktet
op på næste møde i dec., samt 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.
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lærere, som ikke nåede med.
I forlængelse af disse kurser, har der i
Albertslund været afviklet et lignende forløb for
pædagoger ansat i udskolingen, hvor der er en
oplagt arbejdsopgave for dem ift. at arbejde
med de unges personlige og sociale
kompetencer. Som opfølgning på dette tænkes
også klubpædagoger ind i hele processen.
Ros til UU og ønske om at alle 5 kommuner får
tilbudt nogle lign. kurser for pædagoger i
udskolingen.
CM gav udtryk for, at disse fællesmøder var
meget vigtige og at de bidrager til en større
forståelse af hinandens opgaver og kan bidrage
med løsningsforslag og inspiration til fælles
glæde for de 5 kommuner.
Møderne er et oplagt forum for drøftelse af en
tværkommunal indsats og gensidig inspiration.
Det bør overvejes at undersøge, hvad skole- og
jobcentercheferne har af holdning til og udbytte
af møderne.
Forslag om at gennemføre et ”fælles-seminar”
I foråret blev aftalt. Efterfølgende er datoen
Onsdag d. 29. April kl. 12 – 16 blevet fastlagt.
Det overordnede tema her vil være, hvad
kommunerne og UU gør med de unge, der som
følge af stramning af optagelseskrav, øget
forhøjelse af de faglige krav på erhvervsuddannelserne, manglende indfrielse af kravene om
mindst 2 i Dansk og Matematik står i fare for
enten ikke at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse eller bliver presset ud fra uddannelsen
samtidig med, at der mangler et alternativ
uddannelsestilbud til dem.
CB kunne supplere med oplysninger om, at
foreløbige opgørelser fra skolerne i de 5
kommuner tyder på et stigende antal ”ikkeuddannelsesparate” unge i 8. klasse målt ift de
nye parametre, hvor der udover karakterkravet
2 i Dansk og Matematik også indgår en vurdering
af de unges parathed ift deres personlige og
sociale kompetencer.
Dette skærper problemstillingen om de unges
”parathed” og hvordan de for fremtiden
udrustes bedre til at kunne starte og
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Deltagere i seminar-dagen d. 29. April:
Bestyrelsen
Skolecheferne
Jobcentercheferne
Uddannelseschefer fra
TEC
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KTS
CphWest

4) Nyt grundydelseskatalog 2015

Nyt ydelseskatalog skal udarbejdes, og fordelingen af ansvar
kommunerne og UU imellem skal reformuleres.
Bilag:

Arbejdet med udarbejdelse af et nyt grundydelseskatalog har vist sig at være mere
omfattende end først antaget.
Der er udsendt 6 nye love + bekendtgørelser,
som skal sammenholdes med eksisterende/nu
gældende love og bekendtgørelser er et større
arbejde.
1. Take blev udleveret, og det blev aftalt, at CB
frem til jul finpudser kataloget, således at det
kan sendes ud efter nytår, så bestyrelsen kan
orientere og inddrage deres bagland i
ændringerne i kataloget.
Den eneste helt radikale ændring i opgavefordelingen er indførelsen af den foreløbige
uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, som
folkeskolens lærere har en stor rolle i.
Derudover pålægges UU en lang række nye
opgaver, som f.eks. administration af summercamplovgivning, visitering og vejledning ifm. nye
kombinerede ungdomsuddannelse, samt en lang
række andre tiltag.
CB blev bedt om at undersøge, om kommunerne
i UU-Vestegnen i fællesskab kan søge om
etablering af forsøg med afvikling af summercamp målrettet unge i 9. klasse, som dumper i
Dansk og Matematik ved afgangseksamenen.

5) Orientering om UU-Vestegnens
interessentundersøgelse

CBs oplæg omkring iværksættelsen af en interessentanalyse som
led i tema 2 - Dokumentation, effektmåling og kvalitetssikring blev
taget til efterretning.
Bilag:

CB fremlagde det endelige katalog over
spørgsmål, som UU har fået et eksternt firma til
at udarbejde til den interessentanalyse, som er
iværksat bl.a. som led i indfrielsen af fokustema
2 : Dokumentation, effekt-måling og
kvalitetssikring.
Der vil være mulighed for at generere
differentierede træk og gruppering af svar.
Undersøgelsen har været behandlet i MEDudvalget, og tænkes udsendt til lærerne via
skole-intra i uge 2/15.
Bestyrelsen bakkede op bag initiativet, og
skolecheferne bliver orienteret først, og vil blive
bedt om at bakke undersøgelsen op og medvirke
til, at flest mulige besvarer henvendelse, så der
samlet set kan blive tegnet et billede af de
gensidige forventninger, tilfredsheden med
indsatsen, samt samarbejdet parterne imellem.
Undersøgelsen gennemføres først i januar 2015.
Samtidig er der iværksat en systematisk
kortlægning af personaleressourcerne i UU for at
få så opdateret et planlægningsgrundlag til
anvendelse ifb. med en re- og omorganisering af
UUs fremadrettede indsatsområder .
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6) Fortsat drøftelse af strategi for UU-Vestegnens
indsatsområder jf. bilag til mødet 19.08. & 17.09.14
Bilag: Udkast til strategi for fælles indsatser:
1.
2.
3.
4.
5.

Flere i EUD
Dokumentation, effektmåling, kvalitetssikring
Erfaringsudveksling og Videndeling
10. kl. / 10. EUD
Nyt tema: Reorganisering af kerneydelser,
ansvars og opgavefordeling pr. 1.01.2016
Jf. tema 5: 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.
Bilag;

7) Budgetstatus
Bilag:

I den forgangne periode har det knebet noget
med at finde den nødvendige tid til at arbejde
mere dybtgående med videreudviklingen af UUs
strategipapir med de 5 fokusområder.
Det vil blive arbejdet videre med fokustema 5,
således at et nyt oplæg – i god tid – kan blive
udsendt til bestyrelsen, så denne frem til det
førstkommende bestyrelsesmøde har mulighed
for at komme input til notatet.
Ellers fremtræder papiret rimeligt godt.
Der var ønske om at der udarbejdes en samlet
oversigt over igangsatte aktiviteter affødt af de 5
temaer, herunder at notatet udvikles så det
bliver muligt at følge indsatsen – møde for
møde.

Budgetstatus fremlagt og kommenteret.
SÅ blev bedt om at undersøge baggrunden for
merforbruget på huslejekontoen.
Derudover var der ønske om en mere
overskuelig opstilling af samlede indtægter
Og udgifter samt resultat.
Dette blev taget til efterretning.

Ny doodle udsendt ift mødekalender 2015.
Evt.
Mødekalender 2015:
Onsdag d.
Onsdag d
Onsdag d.
Onsdag d.
Borgmestermøde 21.09.15 kl. 14-16
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:

Der har været afholdt 2 møder i
arbejdsgruppen ang. udviklingen af relevant
statistik jf. tema 2.

Orientering fra centerledelsen:
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Punkter til næste møde

Til orientering:

Invitation fra ”Klædt på...” til deltagelse i
Tema-eftermiddag d. 9.1.2015 i Bellacenteret
samtidig med afviklingen af DM i Skills – og Skills
– stafetten for 8. kl. Bilag vedhæftet.
Bekendtgørelse om forsøg med betinget
optagelse på erhvervsuddannelser /
Sommerskoler.
Bilag vedhæftet
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