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Ny Forberedende Grunduddannelse 
 
På baggrund af regeringens Ekspertudvalgs udspil i februar 2017 
”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” er regeringen her i maj 
kommet med deres udspil ”Tro på dig selv – det gør vi”. 
Med reformudspillet lægger regeringen op til forhandlinger med 
de politiske partier om en ny forberedende ungdomsuddannelse, 
der har elementer fra Produktionsskole, Ordblindeundervisning, 
KUU, FVU, EGU og AVU. 
Reformudspillet indeholder en ny Forberedende 
Grunduddannelse (FGU), som er 2 årig og med tre linjer:  

 En almen grunduddannelse målrettet 
erhvervsuddannelse eller hf 

 En erhvervsgrunduddannelse målrettet beskæftigelse 
eller erhvervsuddannelse og 

 En Produktionsgrunduddannelse målrettet de uafklarede 
og unge som har en praktisk læringstilgang. 

Udspillet omhandler desuden en mere koordineret kommunal ungeindsats til alle unge under 25 år med 
mulighed for en kontaktperson, der støtter unge gennem hele deres forløb. 
Processen fremad, er en politisk aftale inden sommerferien og lovforslag i 2. halvår 2017 med en 
implementering fra august 2019 hvis tidsplanen og andre løse rygter holder. 
Vi følger selvfølgelig forhandlingerne og er tilfredse med, at alle de aktiviteter som UUV laver i dag også 
skal udføres efter reformen, dog i en eller anden form for konstruktion. 
  
Flotte tal for ungdomsuddannelserne i Køge Bugt og for Campus Køge  

  
Som noget nyt har UUV i år lavet et træk over elever med bopæl i hver af de fire Køge Bugt kommuner og 
deres valg af ungdomsuddannelsesinstitution. 
I betragtning af, at ikke alle ungdomsuddannelser er repræsenteret i Køge Bugt, synes jeg det er flot, at 
uanset uddannelsesvalg, så bliver over 50% indenfor Køge Bugt kommunernes kommunegrænse. Det 
fortæller om gode og attraktive ungdomsuddannelsestilbud i Køge Bugt, som også tiltrækker mange unge 
til udenfor Køge Bugt -  de tal er dog ikke med i den aktuelle opgørelse). 
Opgørelsen kan i sin helhed læses her 
  
Tal på vejen 2017: 

  
Hvad vælger de unge og hvor går de hen, hvordan går det med frafald, specialklasse og -skoleelevernes 
valg, frafaldet og de specifikke tal for hver enkelt grundskole? 
Tal på vejen 2017 er på vej og udkommer i juni. 
  
God sommer 

  
Fra alle os i UUV til gode samarbejdspartnere i kommunerne, skolerne, ungdomsuddannelserne, 
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produktionsskolerne og mange flere, sendes de bedste ønsker for en god sommer samt tak for et godt 
samarbejde i det arbejdsår, der er gået. 
  
Mark Jensen 
UUV 
 
   

Introkurser for elever i modtagerklasser 
27 elever fra 5 modtageklasser i Køge Bugt på introforløb til erhvervsuddannelse på EUC Sjællands Køge 
afdeling. 
Læs nyhed  
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Det sker i denne måned 
 

Månedskalender  
   

Juni    

Mandag d. 5. juni Pinsedag/grundlovsdag – UUV lukket 

Tirsdag d. 6. juni UUV / FTL Fællesmøde kl. 8:00-16:00 

Fredag d. 9. juni UUV / FTL sommerfrokost kl. 14:30 holdes på 
Fremtidslinjen 

Tirsdag d. 20. juni Fremtidslinjen dimission for afgangselever 

Onsdag d. 21. juni Fremtidslinjen elever sidste skoledag. 

Torsdag d. 22-23. juni Fremtidslinjen personaledage 

Juli   

    
 

 

 

 

 

Nyt fra UUV’s center 
 

Yderst godt og positivt møde med den nye chef for Børn og læring i 
Stevns Kommune den 4.5. på UUV’s center 

   

 

Fra venstre: Mark Jensen, centerleder UUV, Christel 
Jørgensen, souschef UUV og chef for Børn og Læring i 
Stevns Kommune Daniel Gottrup 
 
Det kan se ud som om Christel er flankeret af to 
bodyguards, men sådan forholder det sig ikke! Daniel til 
højre.  

 
Christel og Mark fra UUV havde et godt møde med nytiltrådte Daniel Gottrup fra Stevns. Mødet omfattede 
en præsentation af UUV og ikke mindst de mange samarbejdsflader med Stevns. 
Der var enighed om, at det gode samarbejde mellem UUV og Center for Børn og Læring fortsætter. 
Om den nye centerchef i Stevns Kommune - se link til Stevns Kommunes hjemmeside 
UUV 
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
   

Nyt fra Kontor for Digital vejledning og Support 
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Kære UU  
Hermed vores nyhedsbrev til UU maj 2017. Denne gang kan du læse om følgende:   

 Nyt værktøj: Min gymnasievej  
 Temadag for UG ambassadører  
 Implementering af gymnasiereformen  
 Tilbud til UU-sektoren  

Med venlig hilsen 
Trine Nexmand Rofelt 
Redaktør Undervisningsministeriet 
Styrelsen for It og Læring 
Kontor for Digital Vejledning og Support 
Læs nyhedsbrev 
 
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
   

Positive tilbagemeldinger  for UUVs deltagelse i Temadagen: Hvem 
kan erhvervsskolerne samarbejde med for at rekrutterer flere elever?  
Kære Pernille, Bjørn og Mette, 
1000 tak for hjælpen med vores temadag Hvem kan 
erhvervsskolerne samarbejde med for at rekrutterer flere 
elever? Jeres oplæg og de perspektiver I kom med i 
’Ungeguider ved forældremøder’ var med til at gøre 
temadagen noget helt særligt. 
  
Når vi ser på den evaluering, som vi har fået ind på 
baggrund af den udsendte survey, så er der ingen tvivl om, 
at deltagerne har haft en særdeles udbytterig dag. Fx har 
en af kommentarerne følgende ordlyd: Rigtig god dag med 
meget inspiration! Og en anden lyder: Jeg fik inspiration i 
forhold til nye aktiviteter, som vi kan lave i samarbejde med 
grundskoler, produktionsskoler og jobcentre. Det var en meget udbytterig dag. 
  
Og ikke mindst at 98 % af besvarelserne har tilkendegivet, at de var tilfredse/overvejende tilfredse med 
byttet af temadagen, hvilket må jo siges at være ganske imponerende. Så endnu engang tak for hjælpen 
på temadagen. 
Rasmus, Nanna, Claus og Marcus 
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
   

Job- og Uddannelsesmesse 
På jagt efter et nyt job? Nu afholder Rekruttering Køge Bugt jobmesse på Teaterbygningen i Køge 

Over 40 virksomheder, vikarbureauer, uddannelsesinstitutioner m.fl. deltager. Kom og få en snak med en 
potentiel fremtidig arbejdsgiver eller få rådgivning om, hvordan du kan opnå de kompetencer 
virksomhederne efterspørger nu og på længere sigt.  
Flere af arbejdsgiverne har pt. ledige stillinger, og andre vil gerne fortælle dig om fremtidige muligheder i 
netop deres virksomhed.  
Vi håber, du har lyst til at komme forbi til en snak med relevante virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
eller en af vores virksomhedskonsulenter. 
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Mai og Martin repræsenterede UUV på Job- og Uddannelsesmessen. 
 
Arrangementet afholdt den 9.05.2017, kl. 10 – 12 på Teaterbygningen. 
Mark 
 
_________________________________________________________________________
__  

 

En pige bliver automekanikerelev – en artikel der fint kan lægge op 
til dialog om uddannelse og køn: 
Vi har et meget opdelt kønsrollemønster i det dansk uddannelses- og arbejdsmarkedssystem. Det kan 
være med til at begrænse et åbent uddannelsesvalg. Vedhæftede artikel og link til youtube kan fint danne 
grundlag for en dialog i de ældste klasser om uddannelsesvalg og kønsroller. 
Materialet er til fri benyttelse. 
Link til video fra vores egen hjemmeside – Ryst posen 
Læs artikel 
God fornøjelse. 
UUV 
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Lokalt 
Uddannelses- og Vejledernyt i Køge Bugt 
  

Link til interview-bidrag til VUC Roskildes strategiproces 

Videoen er vist på VUCs Innovationscamp, hvor den vakte god debat og affødte spændende drøftelser! 
Videoen kan ses i sin helhed på nedenstående link og undertegnedes bidrag er at finde i 
tidsintervallet 02:00 – 03:08  
Læs mere 
Mark 
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
   

GNISTEN holder Åbent hus d. 8. juni, kl. 10-20 
Så er der mulighed for at komme og se gnisten og høre hvad vil laver samt hvordan det går. 
invitation til fagfolk, I må meget gerne tage nogle unge med, kan være lidt letter når der en ved ens side må 
meget gerne rundsendes hvis I kender nogen unge der kan have glæde af en social og aktiv fritid. 
Håber at se mange kollegaer og unge, til en snak om hvad GNISTEN er og kan. 
Se invitationen HER 
Kim og Hanne 
 
_________________________________________________________________________
__ 
 
   

Dialogforum på Grevevidencenter blev afholdt mandag d. 22.5.2017 
Temaet var inklusion og sps.støtte på uddannelserne og der var oplægsholdere fra RTS, Michael Nørholt 
og Claus Carlsen, samt fra UUV, Dorte L. Henriksen og Annette Håkonsson. Der blev både givet ny viden, 
deltagerne fik udvekslet ideer og erfaringer og som vanligt var der en god stemning og spørgelyst, 
Læs referat 
Læs oplæg: De unge med særlige behov - Hvem er de? 
Læs oplæg: Inklusion i Grundskolen 
Læs oplæg: SPS – arbejdet på RTS (BMVE) 

 

 

 

 

 

Nationalt 
Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og konferencer 

  

Emne: Lov om brobygning  

Kære UU 
Til orientering har forslag til ændringer i bestemmelserne om brobygning været  til 1. behandling i 
folketinget. I finder lovændringerne i § 4 i L 202: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. Bemærk at 
bestemmelserne om brobygning træder i kraft pr. 1/8 2017 jvf. forslaget. Se hele lovforslaget her. 
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne bliver sendt i høring i 
næste uge. 
Med venlig hilsen 
Hanne Woller 
Specialkonsulent, Uvm. 
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Nyheder fra UUV.dk 
Maj 2017 

   

Datamatikeruddannelse for talentfulde unge med autisme 
Interesserer du dig for IT og ønsker at uddanne dig inden for IT-området, så kig på dette tilbud om en 
særlig tilrettelagt datamatikeruddannelse i Roskilde på Erhvervsakademi Sjælland. 
Læs mere 

 
En mulig fremtid? 
27 elever fra områdets modtageklasser besøgte EUC Sjælland på Campus Køge i dag (den 22.5.) til en 
orientering om uddannelsesmulighederne gennem en erhvervsuddannelse. 
Læs mere 

 
VÆSENTLIG GAVE TIL UNGE OG TIL HELE SAMFUNDET 
Nordea Fondens gave på 75 mio. kr. til at skabe mere prestige i erhvervsuddannelserne er den helt rigtige 
medicin, mener Håndværksrådet. 
Læs mere 

 
Fornemmelse af erhvervsuddannelser 
Mere end 1400 elever fra 6. klasser fra Køge, Stevns, Greve og Solrød gæster CAMPUS Køge hen over 
tre dage til Erhvervsskolernes dag. Eleverne får føling med, hvad man laver på erhvervsuddannelserne på 
Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Sjælland. 
Læs mere 

 
Kommunalisering af det forberedende område skaber ikke sammenhæng og 

kvalitet! 
Regeringen ønsker med deres udspil Tro på dig selv – det gør vi, at skabe større sammenhæng og 
gennemskuelighed for de unge uden for uddannelse og beskæftigelse, samt at skabe større kvalitet på det 
forberedende uddannelsesområde. 
Læs mere 

 
Banebryder hædres med Vejlederprisen 2017 
Uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg Martin Svane modtog 10. maj 2017 Schultz Vejlederpris på 
25.000 kr. "Martin Svane skulle bare have den pris. For sin ihærdighed, sin kampgejst og sin kreativitet," 
siger formand for Vejlederprisens jury Mette Marie Callesen. 
Læs mere 

 
Nyt tilbud skal ruste unge til uddannelse eller job 
Regeringen foreslår med sit nye udspil på det forberedende område, at seks forberedende tilbud slås 
sammen til én ny Forberedende Grunduddannelse. Den nye uddannelse skal sammen med en række 
andre initiativer sikre, at flere unge kommer godt videre efter grundskolen uden at fare vild i systemet. 
Læs mere 

 
De unge kan igen vælge Pædagogisk assistent med EUX på SOSU Sjælland 
Kære samarbejdspartnere i UU centrene..... 
Læs mere 

 
UUV vejleder Pernille Eltorp præsenterede UUV’s rollemodelkoncept på 

Undervisningsministeriets konference i Odense i sidste måned 
Pernille og de to rollemodeller Bjørn og Mette have en fantastisk tur til Odense. Deres oplæg passede som 
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fod i hose til overskriften på dagen. Både UU vejledere og EUD skoleledere lyttede meget interesseret, og 
der blev stillet mange gode spørgsmål. 
Læs mere 

 
Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
Mange prognoser peger på, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft frem mod år 2025. Der er 
derfor lavet en politisk målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 
grundskolen. Den politiske målsætning er, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30% skal 
vælge en erhvervsuddannelse i 2025. I Køge Bugt er tallet for elever der vælger en erhvervsuddannelse 
2017 20,7%, nationalt er tallet 18,5%. 
Læs mere 

 

 

 

 

Vejleder- og institutionsoversigt 

  
Her kan du finde telefonnumre og mail-adresser til vejledere, institutioner i Køge Bugt og samarbejdende 
institutioner. Se mere 
 
Har du ændringer til listen eller bidrag/nyheder til Ultimo kontakt da venligst uuv@koege.dk  
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Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet Ultimo 

 
Vores adresse: 

UUV Køge Bugt 
Ølbycenter 53, 1.sal 

Køge 4600  
Denmark 

 
Add us to your address book 

 
 

Ønsker du at ændre, hvordan du modtager denne form for e-mails? 
Så kan du opdatere dine indstillinger eller afmelde dig 
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