
 

 
 

UUV den 25.9.2017 

Til: 

UUV’s repræsentantskab 2017/18 

Referat herunder – se efter rød markering 

Mødeindkaldelse til repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt 

Mandag den 25, september 2017 kl. 8,30 til 11 på Greve Videncenter,   

Hundige Allé 11, Greve.  
 

1) Velkomst v. Hans Severinsen 

2) Mødets temadrøftelser: 

 

1. tema:  Den foreslåede nye Kommunale Ungeindsats og den nye Forberedende 

Grunduddannelse. Målet er at alle kommer med, med enten uddannelse 

eller arbejde (8,35).  

 Den konkrete målformulering: 
Regeringen har en ambition om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. 
For nogle unge vil tilknytning til arbejdsmarkedet være vejen til på et senere tidspunkt at tage en uddannelse. 
Det skal afspejles i en klar uddannelsespolitisk målsætning, som kan udstikke kursen for en sammenhængende, 
langsigtet, stabil og 

ambitiøs indsats. Det skal afspejle, at vi har en særlig opmærksomhed på de unge, der ikke går den lige vej fra 
grundskolen til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. 
På den baggrund foreslår regeringen, at vi indfører følgende nye uddannelsespolitiske målsætning: 
I 2030 skal: 

✹ 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, 

✹ andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret. 

Endvidere foreslår regeringen et delmål i 2025, hvor 85 procent af de 25-årige skal have gennemført en 
ungdomsuddannelse, og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, 
skal være nedbragt fra seks-syv procent til fem procent. Regeringen vil løbende følge op på fremdrift i forhold til de nye 
målsætninger. 
Link: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170510-nyt-tilbud-skal-ruste-unge-til-uddannelse-eller-job 

UUV kommer med et oplæg der kortlægge hvor vi står i Køge Bugt i forhold til den 

foreslåede målsætning. V. Christel Jørgensen 

 

Den forberede Grunduddannelse – hvor er vi og hvor er Produktionsskolerne? 

Oplæg v. Forstander for Greve og Høje Taastrup Produktionsskole Kim Hansen 

 

2. tema: Nye bekendtgørelser på vejledningsområdet og overgang til 

ungdomsuddannelserne med Portfolio (9,10). 

 Oplæg v. UUV Margrethe Tovgaard, der vil give et overblik over ændringerne. 
Der sker en del ændringer på vores område, bl.a. betyder implementeringen af gymnasieaftalen at der sker ændringer i 
tre bekendtgørelser, som vedrører UUV. 
Derudover er det nu besluttet, at erhvervspraktik fra 1.8.2017 udvides til også at omfatte elever i 6.  og 7. klasse ud 
over 8.og 9. klasse. Denne ændring skal ses i sammenhæng med en styrkelse af udskolingsindsatsen generelt, og skal 
derfor ses sammen med de ændringer af brobygningsbestemmelserne, indførelse af studievalgsportfolio mv., som også 
har som formål at understøtte og kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse og at udfordre eleverne i dette valg. 
Det er samtidig et mål, at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
Jeg har til jeres orientering samlet en oversigt og vedlagt filer over de forskellige ændringer. 
Vedlagte filer: 

1. Information om Uddannelsesguiden - UG.dk samt e-vejledning. 
2. Brev til lærerne om UG.dk og e-vejledning. 
3. Følgebrev og opsamling af væsentligste ændringer i bekendtgørelserne, samt vedhæftede links til 

bekendtgørelserne 
4. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdoms-

uddannelserne 
5. Vejledning til Studievalgsportfolio, for forældre 
6. Vejledning til Studievalgsportfolio, for lærere og vejledere 
7. Bekendtgørelse om Statens erstatningsordning er ændret 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170510-nyt-tilbud-skal-ruste-unge-til-uddannelse-eller-job
http://uuv.us14.list-manage2.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=5f88572122&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=419b08049f&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage2.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=0a7180d75c&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage2.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=0a7180d75c&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=43a2dab9cc&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=43a2dab9cc&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=59dca9ef7e&e=723b5e5afd
http://uuv.us14.list-manage1.com/track/click?u=6e8c0d089cce73707c7717583&id=0863561a56&e=723b5e5afd


 

 
 

Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, således at folkeskoleeleverne kan tilbydes 
erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse.”  
Bekendtgørelsen om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. er nu blevet 
ændret, så elever i 6. og 7. klasse fremover også er omfattet af statens erstatningsordning, når de deltagere i 
praktisk erhvervsorientering, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelsen.  
Ændringen træder i kraft den 1. august 2017.  I finder den her: 

     https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192132 

 

Pause: Kl. 9.30 – 9,45 

 

3. tema:  Erhvervsuddannelserne i området (9,45): 

 

Den nyfusionerede erhvervsskole i Region Sjælland – ZBC – der med bl.a. SOSU 

Køge og Slagteriskolen er en samarbejdspartner. Hvorfor fusionen og hvad er 

perspektiverne? 

Orientering v. vicedirektør Jan Bagge, ZBC 

 

Skills på Campus Køge september 2017 – hvordan gik det? 

v. uddannelsesleder Kenneth Schmidt, EUC Sjælland suppleret af uddanneleschef 

Hans Severinsen, Køge Handelsskole, begge medlemer af repræsentantskabet. 

Det er Stina Grube (Køge Handelsskole), Mette Sell (ZBC/SOSU-Køge) og Jes 

Johansen (EUC Sjælland), der har været arrangør af Skills dagene på Campus Køge. 

Link til omtale: http://www.uuv.dk/news/432/130/Fart-over-feltet-i-CAMPUS-

Koge.html   

 

Kl. 10.15 

 

3) Bordet rundt – 

 

Venlig hilsen 

Hans Severinsen   Mark Jensen 

Formand, UUV’s repræsentantskab  Centerleder, UUV 
 
Eventuelt afbud bedes meddelt senest den 21.9. kl. 10 til UUV’s sekretariat 56672652 eller mail til uuv@koege.dk 
 
UUV’s repræsentantskab møder 2017/18: 

Mødedatoer for det kommende arbejdsår 2017/18:  
1. møde mandag den 25. september 2017 kl. 8,30 – 11 i Greve Videncenter, Hundige Allé 11, Greve Stand 
2. møde tirsdag den 10. april 2018 kl. 8,30 – 11 på UUV’s Center i Ølby, Ølbycenter 55 lokale 5 i stueetagen. 

 

Referat: 

 

Tilstede: Annie Laursen, Annette Riisager Alskov, Kim Hansen, Jan Bagge/ Lisbeth Jeppesen, 

Charten Hansen, Christian Wolff, Søren Stryhn (supl. for Elisabeth Dolmer), H. C. Pedersen, Hans 

Severinsen, Kenneth Schmidt, Leon Mitchell, Rasmus Augustesen, Thomas Frommelt, Brian Høj 

Dencker, Lea Bergsted, Ulla Sørensen, Fie Illum Jessen. 

Fra UUV: Dorte Lindegaard Henriksen, Christel Jørgensen og Mark Jensen 

Fraværende med afbud: Flemming Cederhold, Ole Petersen, Thomas Overgaard. 

Fraværende: Stephanie Halse, Thomas Christensen, Thomas Overgaard, Anders Dahl, Susanne 

Herbst. 

 

Ad. 1: 

Formanden bød velkommen og der var en præsentationsrund. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192132
http://www.uuv.dk/news/432/130/Fart-over-feltet-i-CAMPUS-Koge.html
http://www.uuv.dk/news/432/130/Fart-over-feltet-i-CAMPUS-Koge.html
mailto:uuv@koege.dk


 

 
 

Ad. 2/ tema 1) 

Christel Jørgensen havde et oplæg om den nye målsætning, den kommunale ungeindsats og 

lokale tal fra Køge Bugt for området. 

Der henvises til power point oplæg (vedhæftet) 

 

Forstander Kim Hansen fra Greve- og Høje Taastrup Produktionsskole præsenterede sig selv, 

som forstander med godt 1 år på bagen. Der er i dag 35% færre elever på Produktionsskolen 

hvilket svare til det gennemsnitlige fald på landsplan. 

Kim Hansen ser 3 faktorer som afgørende for faldet i elevtallet: 

1. Udmeldingerne nationalt om Den forberedende Grunduddannelse (FGU) der skaber 

usikkerhed. 

2. Opsvinget hvor det er lettere at få arbejde og praktikpladser. 

3. Og sidst den store synder, der er den store forskel i ydelsen mellem elevernes 

Produktionsskoleydelse og en højere ydelsen for unge på kontanthjælp. 

Kim Hansen henviste til en DEA undersøgelse/ rapport, der viste, at et produktionsskoleforløb 

kombineret med et andet forløb var vejen til succes. Her så Kim Hansen en mulighed i den 

foreslåede FGU. 

Vi skal have ydelsen på plads, en statslig finansiering, en samlet kommunal ungeindsats og 

nærhed hvis vi skal lykkes var udmeldingen fra Kim Hansen.  

 

Hvis man lagde tallene for målgruppen til FGU’en fra Christels oplæg sammen, ville der være tale 

om en gruppe unge i Køge Bugt på ca. 900 15 – 24 årige. Ingen gjorde sig forestilling om, at en 

FGU vil kunne omfatte hele denne gruppe. 

 

Ad. 2/ tema 2) 

I Margrethe Tovgaard fravær præsenterede Christel Jørgensen punktet. Der vedhæftes 

powerpoint fra oplægget. 

 

Christel orienterede bl.a. om UUV’s ”spilmateriale for området” der sælges i det ganske land. 

Materialet er med til at afdramatisere parathedsvurderingen og få den lanceres som starten på 

en proces, hvis vurderingen er ”ikke parat”.  

 

Ad. 2(/ tema 3) 

 

Vicedirektør på ZBC Jan Bagge blev introduceret som ”Den nye dreng i klassen”, da ZBC er den 

største EUD skole i Region Sjælland efter fusionen og med SOSU skolen på Campus Køge er ZBC 

en del af Campus Køge og medlem af UUV’s repræsentantskab. 

 

Jan Bagge havde en spændende gennemgang af de ZBC så som perspektiver og udfordringer i 

Region Sjælland. 

 

ZBC planlægger at udvide uddannelsesudbuddet på Campus Køge med Fødevareuddannelser, De 

grønne uddannelser, Automatik & Procesuddannelse og Fitnessuddannelse.  

 

Jan og ZBC blev bud velkommen og der blev taget godt imod Jan’s oplæg som vedhæftes som 

power point. 

 

Uddannelsesleder Kenneth Schmidt, EUC, gennemgik Skills stafetten som blev afviklet på 

Campus Køge i dagene den 4. – 12. september. Skoleledere kunne supplere med tilfredse lærere 

og elever fra 8. klasse som havde været gennem det års Skills. Foruden EUC havde Køge 

Handelsskole og SOSU medvirket i Skills programmet. 

 



 

 
 

Kenneth Schmidts powerpoint vedhæftes referatet. 2.000 elever fra 8. klasse har deltaget i dette 

års Skills på Campus Køge. 

 

Ad. 3/ Bordet rundt: 

 

Der var orientering fra de tilstedeværende ungdomsuddannelser og kommuner. 

 

Mark fra UUV gjorde opmærksom på det kommende store fællesprojekt omkring 

uddannelsesmessen Tjek på Fremtiden som dels består af en husstandsomdelt avis i 111.000 ex. 

fra Ishøj til Stevns (Køge Onsdag, Stevnsbladet og Sydkysten) efter medio oktober og messe 

den 31.10. på Greve Gymnasium og den 2.11. på Campus Køge/ Køge Handelsskole. Desuden 

gjorde Mark opmærksom på, at hvis ungdomsuddannelser opdager unge der står i bero med 

afbud, så skal UUV underrettes. Der er indløbet informationer til UUV medio september om 

elever der ikke er mødt til uddannelsesstart august og det skal vi gøre bedre. Der rettes 

henvendelse i de konkrete tilfælde. 

 

Emner til næste møde: 

a) HF fagpakke med behov for erhvervskontakt/ praktik. Erhvervsorganisationerne kobles 

på. 

b) Valg af gymnasial studieretning jf. den nye ordning, hvordan er det gået.. 

Ander ideer: Kontakt Hans eller Mark. 

 

Ref. Mark den 26.9.2017 


