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Referat fra bestyrelsesmødet
4.03. 2015 kl. 13.00-15.00
61. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund
Til:
(Niels-Carsten Blume), Albertslund - Henriette Krag
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)

Eik Møller takkede af som bestyrelsesmedlem, da han fra 1.04.15 skal være
kommunaldirektør i Ballerup.
1) Godkendelse af referat af møde den 3.12.14

Referat af mødet d. 3.12.14 godkendt

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden for mødet godkendt.

3) Drøftelse og beslutning vedr. UU-Vestegnens
ydelseskatalog

Generel respons fra Ballerup. Deres
bemærkninger fremsendes til de øvrige
medlemmer.
HTK har netop sendt dokumentet til høring
i organisationen og har for nuværende
ingen bemærkninger.
Glostrup ville også gerne have mere tid.

Bilag: Referat af møde 3.12.14. Fremsendt d. 11.12.14

Bilag: 5. udgave med virkning fra 1.08.14 og 1.08.15
Fremsendt til høring i kommunen d. 15.01.15

Fremover må der, især ved høringsrunder,
gerne være flere mailadresser fra hver
kommune.
Hver kommune bedes meddele CB, hvem de
ønsker yderligere påført maillisten.
Det blev besluttet at udskyde behandlingen
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af det nye grundydelseskatalog til næste
møde.
4) Drøftelse og beslutning vedr. UU-Vestegnens
”fælles indsatser 2015-2017”
Bilag:

JE bifaldt beslutningen om at dele
dokumentet op i 2. Et ”Strategi-papir”, samt
et statuspapir, som løbende kan ajourføres
med de nyeste tiltag.
Efter en kort diskussion blev det besluttet at
bibeholde tema 4 vedr.10. EUD, da det
stadigt er aktuelt, idet strukturen for
kommunernes tilbud ikke er definitivt
besluttet.
10. klasses – overvejelserne kan måske
tages op på fællesmødet d. 29. April.
CM mente, at der med udarbejdelse af
strategipapiret er tale om et løft af
bestyrelsesarbejdet. Et godt papir til at
forelægge for borgmestrene.
EM foreslog fremover at gøre strategipapirer endnu mere handlingsrettede.
Fremover vil der på bestyrelsesmøderne
løbende blive givet en status på udviklingen.
Strategipapiret vedtaget.
CM bad bestyrelsens medlemmer om at
forhøre sig i deres bagland, om hvorvidt der
var interesse for et fælles arrangement for
politikere, hvor man fik rum til at fortælle
hinanden om de forskellige måder de
samme problematikker søges løst på i de
enkelte kommuner – f.eks. indenfor børneungeområdet.
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes – til
næste møde - sondere i eget bagland, om
der kunne være baggrund for et
arrangement som anført.

5) Dagsorden for fællesmøde med job- og
skolechefer 29.04.15 kl. 12-16

Bestyrelsens medlemmer bedes booke
deres job- og skolechefer til fællesmødet
d. 29. April kl.12 – 16.
Forslag til punkter til fællesmødet d. 29.4 kl.
12-16:
a) Hvad gør vi for de unge, som med
baggrund i ændringerne i erhvervsskole- og
vejledningsloven vil være i risiko for ikke at
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blive optaget på en erhvervsuddannelse,
eller få svært ved at fastholde og færdiggøre
den.
Gerne oplæg og diskussion med nye
”ungechef” fra erhvervsuddannelserne.
b) Hvad har vi gjort ift. til fastholdelse af de
unge i ungdomsuddannelserne, og hvad
kan/skal vi gøre fremadrettet – overgange?
c) Konkrete tilbud i kommunerne:
-Rødovre – ungecenter med
opkvalificerings-klasse
-Albertslund – ungdomsforløb om aften
-”Upgrade”
d) 10. klasses modeller – fordele og
ulemper ift. valg af løsninger.
e) Hvordan ser det ud med foreløbige UPV i
8. kl. og hvordan sikrer man en fælles,
konsensus og kvalitetssikring af metoderne
ift. den ”foreløbige” UPV.
Hvad kan/skal vi i fællesskab gøre – skolen
UU – andre ift. udvikling af de faglige –
personlige/sociale kompetencer.
Hvordan gribes udvikling af handlingsplaner
for eleverne an – og hvem spiller ind/med?
f) Forældrene – nyt ansvar – vigtig
medspiller – ”Skole og forældre” – skolebestyrelsesmedlem? (Ballerup – HTK).
UU udarbejder forslag til program, som
sendes ud til kommentering.
Vigtigt med tid til erfaringsopsamling –
udveksling af synspunkter.

6) Status pr. 1.03.15 for den foreløbige
uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl.

Punktet blev behandlet som en del af pkt. 5.
Der blev gjort opmærksom på, at der ikke er
tale om en definitiv statisk opgørelse, men
at denne vil ændre sig over tid i takt med, at
eleverne bliver erklæret uddannelsesparate
som følge af indsatsen, eller overgår til at
blive erklæret ”ikke parate” – f.eks. som
følge af fald i karaktergennemsnittet.
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7) Foreløbig status vedr. UU-Vestegnens tilfredshedsog relations undersøgelse i grundskolen
Bilag eftersendes

8) Foreløbig orientering vedr. årsregnskab 2014.

En foreløbig registrering af besvarelser
uddelt på mødet. Undersøgelsens resultater
tages op på næste møde.
EM påpegede, at det i tilfredshedsanalyser
er mest interessant at kigge nærmere på de
meget tilfredse, da disse vil kunne være
ambassadører og loyale ift. den undersøgte
aktivitet.
For de der er mest tilfredse, er det
interessant at undersøge videre, hvad det er
der gør, at de er så tilfredse.
Årsregnskabet 2014 forventes at ende med
et lille minus på 200.000 kr. – ca. 1% af den
samlede omsætning.
Nyeste tal fra 2013 fremlagt som en del af
”profilmodellen”, der er UVMs officielle
måling af hvor mange unge, der
gennemfører en ungdomsuddannelse.
Udkast til ny økonomioversigt fremlagt.
Bortset fra den brugte farvelægning var der
en god tilbagemelding.

Evt.
Mødekalender 2015:
Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 13-15 (afholdt)
Onsdag d. 3. juni 2015 kl. 13-15
Onsdag d. 2. september 2015 kl. 13-15
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 13-15
Borgmestermøde:
Mandag d. 21.09.15 kl. 14-16
Orientering fra formanden:
Orientering fra kommunerne:
Orientering fra centerledelsen:
Punkter til næste møde
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