
 

 
 

 

UUV den 27.9.2016 

Til: 

UUV’s repræsentantskab 2016/17 

 

Referat: 

 

 

Dagsorden 
repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt, Tirsdag den 27. september 2016 kl. 8,30 til 11 på UUV’s kontor på 
Greve Videncenter,  
Dagsorden:  

1) Velkomst v. Hans Severinsen 
2) Valg af formand (Hans Severinsen er villig til genvalg) og næstformand (Brian Venneberg er flyttet til andet 

job) 
3) Mødets temadrøftelser: 

1. tema:  Gymnasiereformen, hvor langt er vi og hvad betyder reformen lokalt? 
Kl. 8,40 v. Greve Gymnasium v. Thomas Frommelt og HHX Køge Handelsskole v. studievejleder Pia 

Rosbæk 
2. tema: Flygtninge-/  indvandrerudfordringen i Køge Bugt i forhold til unge, 
Kl. 9,10  uddannelse og job. 
 Den kommunale situation v. Birgitte Holmen, Greve Kommune  
 UUV og vejledning til de unge v. Maj-Britt Larsen, vejleder UUV om undervisning af unge 

flygtninge/ indvandrer i samarbejde med  
Pause: Kl. 9,45 
3. tema:  UUV ny teamstruktur – orientering v. Mark Jensen 
Kl. 10,00 
4. tema: Team skole: Uddannelsesparathed og lancering af nyt UUV spil v.  
Kl. 10,05 Margrethe Tovgaard 
5. tema: Tal på vejen 2016 er udkommet v. Christel Jørgensen 
Kl. 10,30 

5) Bordet rundt – 
Venlig hilsen 
Hans Severinsen   Mark Jensen 
Afbud repræsentantskabsmøde den 27. september 2016: 
Christian Bille Larsen, Stevns erhverv 
Susanne Herbst, Greve erhverv 
Christian Wolff-Petersen, Køge erhverv 
Ole Petersen, Solrød erhverv 
Benedict Moos (afløser for Bente Lyngbo) SOSU 
Lisbeth Aae Jeppesen, ZBC Danmarks Slagteriskole  
Thomas Overgaard, LO 
Elisabeth Dolmer, Klemmenstrupgaard 
Lone Svarre Petersen, Ellemarkskolen, Køge 
Flemming Cederhold, Solrød produktionsskole. 

REFERAT 

 

Ad. 1) 

Formand for repræsentantskabet Hans Severinsen, bød velkommen. Herefter var der en 

præsentationsrunde. 

 

Ad. 2) Der var genvalg med akklamation af Hans Severinsen som formand for 

repræsentantskabet og nyvalg af Thomas Petersen som næstformand. Thomas er repræsentant 

fra Solrød Kommune. 

 

Ad. 3 tema 1) 

Vicerektor Thomas Frommelt havde et oplæg hvor han bl.a. kom omkring: 

 Anser ikke gymnasiereformen som en voldsom reform med store ændringer. 

 Indskrænket mulighed for udbud af studieretninger. 



 

 
 

 Ser muligheder i reformen. 

 Kortere grundforløb med valg af studieretning indenfor de første 3 måneder. 

 UU centrene skal bruge mindre tid på elevernes valg af studieretning, men mere tid på at 

fortælle om uddannelsen. 

 130 timer pr. elev til ”Særlige behov” gennem uddannelsen, hvilket giver ca.40 timer 

årligt. Umiddelbart kunne de fx bruges til:  

+ Intensive kurser 

+ Talent aktiviteter 

+ internationale aktiviteter 

+ faglige praktikforløb 

 Nye adgangskrav fylder lidt og vil få ringe betydning i forhold til nuværende optag. 

Thomas Frommelt ser med reformen fortsat en bred adgangsgivende ungdomsuddannelse med 

høj trivsel, ringe fraflad og høj overgangsfrekvens til fortsat uddannelse. 

 

Studievejleder Pia Rosbæk fra Køge Handelsskoles HHX gav sin vinkel på reformen, hvor HHXkan 

blive udfordret af optagelseskravene. 

Pia kunne tilslutte sig Thomas’ gennemgang, hvis power point slides vedhæftes referatet. 

Reformen påvirker uddannelsesinstitutionerne. Indholdsdelen får betydning for eleverne og et 

ændret udbud af studieretninger kan få betydning for beskæftigelsen på institutionerne. 

 

UU blev spurgt til de ret komplicerede optagelseskrav. Souschef i UUV Christel Jørgensen 

meddelte, at det vil der komme styr på. 

 

Hans Severinsen stillede spørgsmålet om reformen vil rykke noget i forhold til den nationale 

politiske målsætning om at flere skal vælge EUD? 

 

Flere svar/bud: 

”Det her vil ikke rykke noget” 

”Måske i forhold til EUX” 

”skoler dygtige til at fortælle om EUX, men vi skal have hjælp til at udbrede budskabet i skolen” 

”Reformerne vil ikke flytte på tallene”  

”Det handler ikke kun om indhold, fag og niveau, men i lige så høj grad om status” 

Thomas F. sluttede af med at ”…flere elever ti EUD ikke er et mål med gymnasiereformen, der 

bl.a. ændre på stx. Udfordringen er kommunikation med at brede EUD ud” sluttede Thomas f. 

debatten af med. 

 

Ad. 3 tema 2) 

UUV vejleder Maj-Britt Larsen orienterede repræsentantskabet om 4 vejledningsforløb, som UUV 

har gennemført for Jobcenter Greve. Fokus har bl.a. været på uddannelsessystemet, arbejde 

contra offentlig forsørgelse, globalisering og pædagogikken i det danske uddannelsessystem. 

Forløbene er afslutte med, at kursisterne har lavet en beskrivelse af sig selv og egne 

forudsætninger.  

Der har været 4 hold á 5 kursister (samme sprog) 3 dag af 3 timer til under 25 år. 

Alle forløb med tolk. 

 

Birgitte Holmen fra Greve Jobcenter gav en oversigt over tilstrømningen af flygtningen 

indvandrere til Greve og hvordan kommunen modtog denne gruppe mennesker. 

 

Brigittes pp slides og en uddelt beskrivelse fra Maj-Britt vedhæftes referatet. 

 

Ad. 3 tema 3) 

Mark Jensen orienterede om ny UUV struktur på baggrund af økonomiske besparelser. 



 

 
 

Bilag vedhæftet referatet over UUV’s organisation 2016/17 

 

Mark Jensen nævnede også at: 

 UUV’s sommeråbning havde været en succes, men at det var problematisk at alle 

uddannelsesinstitutioner havde lukket og var svære at komme i kontakt med før den 

8.8.16. 

 At uddannelsesmarkedet bør være forstående overfor, at unge bruges i vejledningen som 

rollemodeller og at eventuelle fejl rettes på mødet eller samles op i vejledningen på 

skolerne efter arrangementer. 

 Kom til UUV’s ledelse hvis der er noget man ikke forstår. 

 Der laves fejl overalt - også i UUV. 

 Alle skal passe på ikke at blive for sensitive overfor en smutter, et billede eller en 

overskrift. Intet står alene. 

 UUV har overtaget 36 lektioners undervisning pr. spor (7. a, 8. a og 9. a.) i alle 

folkeskoler. 

 Ens niveau for vejledning i alle 4 kommuner. 

 

Ad. 3 tema 4) Udgik pga sygdom 

 

Ad. 3 tema 5) Christel Jørgensen gennemgik centrale områder fra Tal på vejen 2016 som også 

kan ses på: http://www.uuv.dk/tal-fra-uuv/tal-pa-vejen.html 

 

Viser bl.a. at 94,8 % af afgangseleverne 2015 var på den valgte ungdomsuddannelse ½ år efter 

de havde forladt grundskolen. Et flot tal vil alle kan være bekendt! 

 

Ad. 5) 

Skoleleder Dorte Ritz Nissen fra Strøbyskolen, Stevns fortalte om et kommunalt projekt, der 

havde fokus på 45 elever fra 8. – 9. klasse som havde faglige og sociale udfordringer. 14 dage i 

camp på Vandrerhjemmet og opfølgende forløb. 

 

Viceskoleleder Leon Mitchell, Greve: Ny Centerchef for skole er ansat, det bliver Rasmus 

Joensen, der tiltræder den 1.12.16. 

 

Hans Severinsen.Ny uddannelseschef ansat for HHX: Henrik Flye, der kommer fra Roskilde 

Handleskole 

 

Ref. den 27.9.2016 

Mark Jensen 

 

 

http://www.uuv.dk/tal-fra-uuv/tal-pa-vejen.html

