
 

 
 

UUV den 14.9.2017 

Til: 

UUV’s repræsentantskab 2017/18 

 

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 

 

4) 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. 
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