Referat fra bestyrelsesmødet
06.12. 2017 kl. 13.00-15.00
74. møde
Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Til

Kopi:

Anne Vang Rasmussen, Ballerup (AVR)
Gitte Lohse (GL)
Jette Egholm, Rødovre (JE)
Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS)
Per Aalbæk Nielsen, Høje-Taastrup (PAN)

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

1) Godkendelse af referat af møde den 13.09.17
Bilag: Referat af møde 13.09.17 – tidligere udsendt
28.09.17

Referat af mødet d. 13.9.17 godkendt

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 10
”Bekymringsbrev” fra de faglige
repræsentanter for UUs medarbejdere.

3) Valg af formand for kommende
kommunalbestyrelsesperiode

Anne Vang Rasmussen valgt til formand med
akklamation.

4) Valg af næstformand for kommende
kommunalbestyrelsesperiode

Kristina Koch Sloth valgt med akklamation.

5) UU-Vestegnens henvendelse til STIL/Styrelsen for IT og
Læring bl.a. vedr. kommunernes ønske om bedre
redskaber til at følge unges progression i læring efter
endt grundskole. v/Anne Vang Rasmussen
Bilag: Henvendelse til STIL – udkast
6) Indledende drøftelse vedr. regeringsaftalen af 13.10.17
”Aftale om bedre veje til uddannelse og Job”.
- Kort gennemgang af de vigtigste elementer i aftalen
- Forventet antal unge i målgruppen for FGU i de
respektive kommuner.
- Tidsplan for implementering af FGU ´en
- Kortlægning af produktionsskoler, VUC m.fl. i
kommunerne/på Vestegnen.
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Dialog omkring nogle passager i brevet.
CB reformulerer og tilføjer nogle afsnit, hvorefter Jette (Anne) får det til underskrift.

CB gennemgik i hovedtræk aftalen
understøttet af UVMs slides.
Dialog omkring de forskellige tiltag.
I sidste ende vil det være en politisk
afgørelse hvor FGUen kommer til at ligge, og
hvilke kommuner der kan gå sammen.
CB undersøger mulighederne for et
fællesmøde mellem bestyrelserne i UU-

-

Gensidig orientering om de enkelte kommuners
overvejelser om etablering af ungeenheder m.v
Bilag:
Aftale af 13.10.17
Tidsplan for implementering af FGU
CB udarbejder en kortlægning af produktionsskoler, VUC
m.fl., som er etableret på Vestegnen.

Vestegnen, UU-Nord og UU-Center syd –
medio januar 2018.
Tidsplan for implementering af FGU
gennemgået, ligesom kortlægning af antal og
placering af produktionsskoler, VUCer m.v i
de 5 kommuner i UU – Vestegnen.
Oversigt over nuværende antal elever i gang
på forløb, som tænkes at skulle udgøre
kernen i nye FGU-tilbud fremlagt.
Yderligere henvisninger: Målgruppen for FGU

https://www.regionh.dk/tilfagfolk/uddannelse/talomuddannelse/forberedend
e-område/Tal-og-statistik/Sider/Målgruppen-forFGU.aspx

7) Strategiplan 2017-2018
Status for iværksættelse af indsatser, jf. milepælsplanen.
(Fast punkt).

Udsat til næste møde
Opdateret milepælsplan fremsendes som
bilag til referat.

8) Temadag for direktører, job- og skolechefer m.fl. april
2018
Tema, indhold, oplægsholdere, deltagerkreds, dato.

Torsdag d. 26. April kl. 12.00 – 16.00.
CB sender snarest invitation ud via Outlook,
Så bestyrelsens medlemmer kan booke deres
jobcenter- og skole-chefer.

9) Budgetstatus pr. 01.12.17 (udleveres på mødet)
Ledelsen indstiller til, at der gives mulighed for at overføre et
mindre beløb til budget 2018, som følge af en
opgaveløsning/bestilling fra ekstern samarbejdspartner.

Fremlagt og taget til efterretning.
Bestyrelsen kunne tiltræde en anbefaling fra
daglig ledelse om at forespørge revisionen
om muligheden for at kunne overføre kr.
200.000,- til næste års budget – med henblik
på en aflønning af projektmedarbejdere i
forbindelse med et ministerielt projekt.
Bekymringsbrev forelagt bestyrelsen.
Bestyrelsen udtrykte forståelse for
medarbejdernes bekymring.
I første omgang undersøges det via juridisk
afdeling i administrationskommunen, hvorvidt
lov om virksomhedsoverdragelse gør sig
gældende i forbindelse med en evt. opløsning
af et §60–selskab, som UU-Vestegnen.

10) Bekymringsbrev fra faglige repræsentanter for
medarbejderne

I sidste ende er der tale om en politisk
beslutning om, hvordan de nye ungeenheder
bliver organiseret, og hvilke medarbejderprofiler der ansættes, men bestyrelsens
medlemmer var enige om det vigtige i at de
vejledningsmæssige kompetencer, som er
oparbejdet i UU–Vestegnen igennem årene,
kommer den fremtidige opgaveløsning til
gode.
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KKS forespørger HR-juristerne om, hvilket
regelsæt der vil gælde, ligesom det blev
drøftet, at repræsentanter fra bestyrelsen
kan deltage i et møde med medarbejderne,
for at være med til at aflive evt. myter og
unødige bekymringer.
Der tilstræbes at afsende et svar på brevet
inden jul.
En hurtig runde viste, at alle kommuner
overvejer den fremtidige organisering, og at
nogle kommuner vil tage udgangspunkt i
deres nuværende ”unge-enheds”
organisering, mens andre er mere uafklarede

Orientering fra kommunerne

omkring den fremtidige
form/rammer/organisering.
Orientering fra UU-Vestegnen

UU – Vestegnen har nu modtaget husleje-allongen
til endelig underskrift.
CB er i gang med turné til skolelederne med
budskabet om nødvendigheden af at fokusere på
indsatsen ift. de ikke-uddannelsesparate elever i 8.
klasse.

Mødekalender 2017:
08.03.2017…………………..Onsdag 13-15

Næste møde aftalt til: Tirsdag d. 23.1 kl. 9 – 11.

15.6.2017…………………….Torsdag 13-15
13.09.2017…………………..Onsdag 13 - 15
06.12.2017…………………..Onsdag 13 - 15
Borgmestermøde:
Onsdag den 30. august 2017 kl. 14 – 16
Møde med skole- og jobcenterchefer:
Torsdag den 27. april 2017 kl. 12.30-16

Punkter til næste møde:
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