
 

Referat – UUVs repræsentantmøde d. 10.4.2018  

Punkt 1 og 2) Velkomst  

Formanden bød velkommen og der var en præsentationsrunde.  

Tilstede: Annette Riisager Alskov, Jan Bagge, Carsten Hansen, Christian Bille Larsen, Elisabeth 

Dolmer, H. C. Pedersen, Hans Severinsen (formand), Ole Nørvang-Holm, Leon Mitchell 

(næstformand), Rasmus B.O. Augustesen, Lea Bergstedt, Lene Gammelgaard Müller, Dorte 

som suppleant for Ulla Sørensen, Fie Illum Jessen. 

Fra UUV: Margrethe Tovgaard, Nicolai Rasmussen og Mark Jensen 

Punkt 3a)  

Bjarne havde et oplæg omkring FGU arbejdet i vores område. Der henvises til Bjarnes 

PowerPoint (vedhæftet)  

I oplægget kom Bjarne ind på punkter som målsætningen med FGU, den nye kommunale 

ungeindsats, FGU og den foreløbige tidsplan med implementeringen af FGU. Her henvises også 

til mere uddybende punkter i PowerPointet.  

Praktisk information: 

9. maj – 17 kommuner i region Sjælland skal tage stilling til, hvordan den kommunale 

ungeindsats skal organiseres i geografisk samarbejdende kommuner. Med alle mulige 

forbehold nævnende Bjarne, at det ser ud som om, FGU-samarbejdskommunerne i Region 

Sjælland bliver etableret i 5 geografisk områder, mellem 1) Greve, Solrød, Roskilde, Lejre og 

Høje Taastrup 2) Stevns, Faxe, Ringsted, Sorø og Køge 3) Kalundborg, Odsherred og Holbæk 

4) Vordingborg, Næstved og Slagelse 5) Lolland og Guldborgsund. Den endelige indstilling skal 

første være på plads først i maj 2018 og alle brikker er endnu ikke på plads pointerede Bjarne 

Andersen. 

1. Sep./Okt. – Interimbestyrelser.  

1. Aug. 2019 skal de første unge mennesker i gang. Juridisk 1. januar 2019.  

 

Input fra andre til punkt 3a) 

Produktionsskolerne: Greve ser FGU som et positivt tiltag – dog en vis skeptiske omkring 

bestyrelsesformandsposter og stillingsbesættelser. 

FGU skulle gerne give mere STRUKTUR, både for eleven men også for netværket omkring 

eleven –  FGU skal forhåbentlig blive en mere anerkendt vej for unge i målgruppen.   

Punkt 3b)  

Oplæg om arbejdet med KUI i Køge Bugt v. centerleder Mark Jensen, UUV. Mark fortalte om de 

forskellige modeller som kommunerne kunne bruge til at organisere den nye kommunale 

ungeindsats. I det vedhæftede PowerPoint kan man dykke lidt mere ned i hver enkel model.  

Generel stor tilfreds med UU center i Køge Bugt – Dog er det nu kommunerne der skal finde 

frem til den nye organisationsstruktur. Hvordan den helt nøjagtige struktur bliver er endnu 

uvis.  

Alle vejledningsaktiviteter, brobygning og introkurser forløber som det plejer i det kommende 

skoleår 2018-2019.  



Der var snak om at man gerne ser at det forbliver som et større center i Køge bugt – for at 

gøre koordineringen det nemmere for uddannelsesinstitutionerne og samtidig se muligheder 

for mindre grupper. Der vil – alt andet lige – være mere koordinering med hver enkel 

kommune.   

Punkt 4a)  

Vicerektor på Solrød gymnasium, Hans-Christian Pedersen informerede omkring deres HF 

fagpakker. De har i alt 3 fagpakker – Samfundspakken, Sundhedspakken, mediepakken.  

Det nye og spændende er praktikforløbet. Praktikforløb – elever selv aktive til at søge 

praktiksted.. Maks 2 dage i praktikforløb + opgave. Samarbejde med erhvervsakademi, prof. 

Højskoler om videreuddannelse. Langt nemmest at samarbejde med Erhvervsakademi 

Sjælland. 

Punkt 4b) 

Paneloplæg fra Stx, Hhx og Htx om valg af studieretninger. Gensidig dialog suppleret af HTX 

fra Roskilde Tekniske Skole og Sydkystens Gymnasium (Ishøj). 

Køge Handelsskole: Vejleder Sus Halborg(hhx) 

Opretter næsten de samme studieretninger, som sidste år. Nedgang i idrætsklasser. Tysk er 

meget populært. Oplever at elever der går fra grundforløbet til deres studieretning, har svært 

ved at finde sig til rette personligt. 

EUC Sjælland: Support- og Erhvervschef Ole Nørvang-Holm(htx) 

6. studieretninger: Se evt. hjemmeside, flere elever vælger studieretninger med Mat A. 

Udbyder stadig mat B. 

Stx Køge Bugt (Greve, Køge og Solrød): uddannelsesleder Rasmus B.O. Augustesen, 

Køge gymnasium.  

Matematisk studieretning lidt flere elever, Naturvidenskabelige studieretning en lille fremgang 

med elev antal, sproglige studieretninger falder lidt, kunstlinje er på samme niveau.  

Andre input 4b) 

Positivt tiltag: Oprettet studievejledning, når elever skal vælge studieretning – godt givet ud 

med mere fokus. Færre elever vælger forkert.  

Punkt 5) 

Margrethe Tovgaard fortalte om uddannelsesparathedsvurderingen 2018 for 8. årgang og de 

nye kriterier. Hun kom ind på følgende punkter, formål, resultater og indsatser fra UUV Køge 

bugt. I det vedhæftede PowerPoint, kan man se diverse tal omkring 

uddannelsesparathedsvurderingen i Køge bugt.  

Punkt 6) 

Mark gennemgik de foreløbige tal fra optagelse 2018 – Ud fra tallene kan man blandt andet se 

en stor forskel i valg af ungdomsuddannelser fra kommune til kommune. Der er et vedhæftet 

PowerPoint. 

Tallene er baseret på institutionsafgangselever, hvilket kan forrykke kommunetallene, da 

mange elever går i anden kommunes skole – fx i 10. klasse. 

Punkt 7)  

Martin præsenterede projektet Test dig selv, der er kommet godt i gang med 14 elever, der pt. 

er i branchepraktik i lokale industrivirksomheder. Målgruppen er elever med et gennemsnit på 



omkring +5.0. Formålet er at teste om eleverne kunne tænke sig en erhvervsuddannelse i 

industrien, som alternativ til gymnasiet. De unge bliver med projektet udfordret til deres 

videre valg af uddannelse. Man kan læse mere om projektet her: 

https://www.uuv.dk/testdigselv/   

Punkt 8)  

Regions Sjællands gruppevejledningsprojekt – skabe et samlet fællesskab for Campus Køge. 

Med det mål at fastholde elever specielt i GF 1 perioden. Fie kom ind på den proces de har 

været igennem. Hvad de har opnået indtil videre og hvad de håber på i fremtiden. PowerPoint 

er vedhæftet.  

 

Emner til næste møde:  

Mere om det videre forløb med KUI, FGU og gymnasiets studieretninger. 

 

Ref. Nicolai Rasmussen, UUV  

 

 

https://www.uuv.dk/testdigselv/

