
 

  

UUV den 11.4. 2019 
Til: 
UUV’s repræsentantskab 2018/19 
 

Referat fra repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt 

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 8:30-11 på UUV’s center, Ølbycenter 55, 4600 Køge 

 
Tilstede: Annie Laursen, Køge; Anette Riisager Alskov, Greve prod. skole; Christian Wolff, Arbejdsgiverne Køge; Christian Billa 

Larsen, Arbejdsgiverne Stevns; H. C. Pedersen, Solrød gym.; Hans Severinsen, Køge Handelsskole; Ole Nørvang-Holm. EUC 

Sjælland/Campus Køge; Rasmus B.O. Augustesen, Køge gymnasium; Flemming Bødker Schaaf, Stevns; Sanne Svostrup 
Nørgaard, Greve Gymnasium. 

Tilforordnede: Lene Gammelgaard Müller, Next København, Ulla Sørensen, Roskilde Handelsskole; Mette La Cour Sell, ZBC 

SOSU/Campus Køge. 
UUV: Margrethe Tovgaard, Anne Vibe Andreasen og Mark Jensen 

Gæster: Tommy Sylvest, FGU Midt-Østsjælland, Søren Elnebo Lau, FGU Øst, Dorthe Lundqvist, VUC 

 
 

Punkt Dagsorden Ref. / bem. 

1. Velkomst v. Hans Severinsen 
formand for repræsentantskabet 
 

 

Hans Severinsen bød velkommen og der var en præsentationsrunde. 
 
 

 Hans Severinsen nederst byder velkommen     

  



 

  

2. 
 

Den nye Forberedende 
GrundUddannelse (FGU). En ny 
spiller på uddannelsesbanen fra 
august 2019.  
Oplæg om den nye uddannelse v. 
Søren Elnebo Lau (FGU Øst – 
Greve, Solrød, Roskilde, Lejre og 
Høje Taastrup) og Tommy 
Sylvest (FGU Midt – Øst – Køge, 
Stevns, Faxe, Ringsted og Sorø) 
 

 
Direktør Tommy Sylvest, FGU Midt- 
Østsjælland 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tommy Sylvest: 
Hent powerpoint (pp) som pdf her. 
1. Om uddannelsen – det nye spændende at lave samlet indsats ift. målgruppen. 
Konstruktionen og politisk opbakning => mulighed for at det kan rykke målgruppen. 
Inkluderende læringsmiljø => der kan udstyre de unge med de sociale, personlig og faglige 
kompetencer 
Overordnet gennemgang af uddannelsens opbygning, PGU, AGU, EGU (se pp). 
Det er forskelligt hvilke faglige temaer de enkelte FGU-skoler udbyder. Fx Faxe til at have et 
sundhedsrettet tema mod SOSU-udd., der ligger et plejehjem ved siden af skolen + mangel på 
denne type arbejdskraft.  
FGU-skolerne evalueres, herunder via dokumentation af elevernes uddannelsesplaner, hvordan 
er deres udvikling. 
Følgeforskning via professionshøjskoler. 
Der skal opbygges ny skolekultur, muligvis også nødvendigt at opfinde nye didaktiske 

redskaber til FGU-målgruppen. 
FGU måles på: hvor mange elever der efterfølgende kommer direkte i udd./beskæftigelse, 2) 
unges trivsel, 3) de unges fravær 
 
2. Processen:  

Der arbejdes med systemer, jura, bygninger, samarbejdsfalder- og relationer, hvordan skal 
organiseringen opbygges osv. Hvilket behov er der for kompetenceudvikling til denne nye 
organisation. 
Elever starter 15. august 2019, lærerne den 5.8.2019 
 

3. Perspektiver for FGU (se pp). 
 

- FGU er der for elevernes skyld – det er det fokus der skal være i centrum. 
- Vigtigt at FGU-skolerne opbygger et godt ry hos samarbejdspartnerne. 
- Vigtigt at udnytte den politiske goodwill der er lige nu, ingen garanti for at den varer 

ved. 
- Vigtig at holde sig for øje at det er en ny skole/institution og derfor et skal have et nyt 

format. 
 
 

https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2019/04/Oplæg-FGU-Midt-og-Østsjælland.pdf


 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Direktør Søren Elnebo Lau, FGU skolen 
Øst 

 

Svar på afklarende sp.:  
- Forventer at få 450 elever (muligvis et lavt estimat, og det medtænkes også at man 

skal kunne rumme et højere elevtal) 
- Til august 2019 vil der være ansat et personale på ca. 60 årsværk. 
- Tre adresser: Køge (Klemmenstrupgaard), Faxe (ved VUC Storstrøm) og Ringsted 

(kommer til november til at være en del af Campus Ringsted). 
- Produktionsskoler virksomhedsoverdrages til FGU. 
- VUC fortsætter, målgruppen unge over 25 + undtagelser (jf. powerpoint/oplæg fra 

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor for VUC Roskilde, unge i målgruppen for FGU skal gå 
på AGU. 

 
Søren Elnebo Lau: Hent powerpoint (pp) som pdf her. 
 
5 FGU-skoler: Høje-Taastrup (144), Greve (91), Solrød (31), Roskilde (198), Lejre (55) 

110 medarbejdere på 5 lokationer (heraf ca. 85 undervisere, 8 vejledere, 8 adm., 9 ledere) 
de kommer fra: 4 Produktionsskoler, 2 VUC’er, 2 UU-centre, 1 AOF, 1 øvrig skole 
Sekretariatet for FGU-skolen-øst kommer til at være på Rugvænget i Taastrup. 
 
Skal opbygge en FGU-skole sammen (ny kultur, inst. Og uddannelse). – det skal gøres i 

samarbejde med kommunerne. 
 
Håbet er at FGU’en kan løse/løfte den udfordring man har med FGU-målgruppen. 
Lave en skole der kan det umulige. Kan være der i op til 3 år. Hvad skal slutmålet være 
(besluttes af KUI i målgruppevurderingen). Men der er mulighed for at forlænge, hvis det 

vurderes at det er den unges behov. 
 
Ministeriet har lavet et godt arbejde ift. FGU-lovgivning, FGU-bekendtgørelser, lærerplaner, 
didaktiske principper fra UVM-læringskonsulenter osv. 
 
FGU – større elev-diversitet end VUC og produktionsskolerne. 
 
Se pp for didaktisk model som Sørens FGU-skoler arbejder ud fra, slide 14-15. 
 

https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2019/04/SEL-Oplæg-UUV-Køge-Bugt-09_04_2019.pdf


 

  

De faglige temaer går på tværs af AGU, PGU og EGU (dvs. de faglige temaer går horisontalt, 
ikke kun vertikalt i AGU, PGU og EGU). Så de unge skal kunne ændre spor undervejs, hvis det 
giver mening. 
 
Se skolernes faglige temaer i pp. Hvilke faglige temaer der udbydes på de enkelte skoler, 
tilpasses lokalområdets tilbud, fx i Roskilde – samarbejde med Vikingeskibsmuseet ift. fagligt 
tema turisme og kommunikation. 
 
Se pp med FGU-skolernes 4 fokuspunkter (slide 21). 
 
Anbefaling til politikerne: at kommunerne forstår og bakker op om FGU-skolens tilbud, ikke at 
udbyde nogle alternative tilbud. 
 
Svar på afklarende sp.:  

Kommunerne visiterer elever til FGU.  
FGU-inst. er taxameter finansieret. 
 

 
På nationalt plan er der 27 FGU skoler som udbyder FGU undervisning på 88 adresser. 



 

  

3. VUC i området – hvor har vi 
VUC’s tilbud til unge under 25 år 
fra august 2019, nu hvor 
FVU/AVU er lagt ind som en del 
af FGU’en. 
Oplæg ved rektor Dorthe 
Jensen Lundqvist, VUC 
Roskilde – Greve – Køge. 
VUC: 

• Hvordan er situationen nu 
• Planer for fremtiden 
• Snitflader og samarbejde 
• Om de fortsatte 

muligheder for unge på 

VUC 

 
Rektor Dorthe Lundqvist, VUC 

Hent Dorthe Jensen Lundqvists powerpoint som pdf her. 
 
AVU, FVU og OBU udbydes fra august 2019 målgruppe fra 25 år (med en række undtagelser).  
 
Flere at VUC’s elever har AVU-, FVU- og OBU-kurser samtidig i – det afhænger af deres behov. 
 
NU – elever på HF, AVU, FVU, OBU: 
1250 årskursister (ca. 3.200 cpr.kursister – grundet enkeltfagssystemet) 
198 ansatte 
 
Fra august - elever på HF, AVU, FVU, OBU: 
949 årskursister (ca. 2.430 cpr.kursister – en del af de tidl. elevmålgruppe forventes at gå på 
FGU). 
140 ansatte (overdrager 19 ansatte til FGU) 

 
Se pp og se sammenligning af elevtal på VUC nu og fra august 2019 på Hf, AVU, FVU, OBU og 
Greve). Konsekvens af faldende kursisttal: Muligvis reduceret VUC-udbud i Greve. 
 
 

Planer for fremtid (konklusion) – Nyt VUC: 
VUC Roskilde, Greve og Køge kommer til at være der i fremtiden, men det bliver en ny skole. 
Fortsat en relativt stor skole – VUCs tilbud er fortsat relevant/efterspurgt af en række unge 
(især unge over 25 år). 
 

Se pp hvilke unge der er i VUC’s målgruppe – HF og AVU (25+ + undtagelser), OBU (25+ 
+undtagelser), FVU (25+ +undtagelser). 
 
Snitflader og partnerskaber 
Se pp. 

- En stor del af kursisterne er målrettede – ved hvad de vil. 
- Men 50 % på HF er faldet fra andre ungdomsudd., og disse kan være mindre afklarede 

og målrettede 
- Vil gerne udbygge samarbejdet om brobygning på erhvervsuddanelser. 
- Samarbejder med videregående udd. 

https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2019/04/VUC-Roskilde-UUV-Køge-Bugt-april-2019.pdf


 

  

- Samarbejde med FGU-inst. (fx ift. at forbedre de unges overgange, så de unge ikke 
kommer i klemme) 

- Samarbejde med gymnasier, kommuner (uu/ungeindsats og jobcentre) 
 
Margrethe T.: bekymring ift. FGU-målgruppen, vil sårbare elever kunne magte et fuldt 
skema/fuldtid.  
Dorthe: giver M. ret i at disse kursister, ikke nødvendigvis passer til FGU.  
Dorthe: forenklet model med FGU, gør ikke virkeligheden mindre komplekst.  
Tommy: vi skal arbejde på – den tid eleverne bruger på FGU, er jo ikke undervisningstid, men 
andre forløb på FGU – mere håndholdte forløb (end det traditionelle uddannelser kan tilbyde). 
FGU kan tilbyde (tids)reducerede forløb, men de skal aftales med KUI. 

 
VUC og unge under 25 år – note fra UUV’s repræsentantskabsmøde den 9.4.2019: 
Efter repræsentantskabsmødet har jeg været dialog med Dorthe Lundqvist, rektor VUC, (blåt svar) og her er nogle 

supplerende informationer fra maildialogen: 
Unge med 18 timers beskæftigelse kan tilmelde sig VUC. Det er desværre lige ændret til 20 timers beskæftigelse – i 

den bekendtgørelse, der er meldt ud. Det blev vi først opmærksomme på i går. Men altså stadig en mulighed at 
kombinere med AVU, FVU eller OBU på VUC. 

Jeg regner dog med, at det gælder unge over 18 år. Skal der laves aftaler for unge under 18 år, er det vel med 
kommunal betaling? Ja, sådan forventer vi, det fortsat vil være. 

Kan jeg regne med at unge under 25 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse frit kan tilmelde sig VUC 
uddannelser? Ja, det kan de. 

Mark 

 

4. Kort pause  

5.  
 

KUI – Den nye Kommunale 
UngeIndsats. Hvor er vi i Køge 
Bugt kommunerne og hvordan 
med samarbejdet mellem UUV, 
skoler og ungdomsuddannelser 
for skoleåret 2019/20: 

• 7. kl. erhvervsdage 
• Introduktionskurser 
• Skillsstafetten 
• Brobygning 
• Valgfag i folkeskolen 

KUI: 
Den enkelte kommune kan beslutte at nedlægge det kommunale uuv-center. Der arbejdes på 
forskellige modeller i de 4 kommuner i Køge Bugt. 
 
Køge (Mark): 
Netværks-samarbejde mellem kommunale instanser herunder jobcenter, ungecenter, 

familiecenter og UUV. Tætheden i samarbejdet er endnu ikke besluttet politisk. UUV fortsætter 
arbejdet, indtil en evt. ny organisationsform besluttes.  
 
Stevns (Christel/ Mark): 



 

  

• Dialogfora 
• Erfamøder 
• Tjek på Fremtiden 
• Åbent hus-arrangementer 
• Klasselærerkurser 

 
Oplæg v. UUV 
Der henvises til udmelding via Ultimo til 
alle december 2018: 

https://mailchi.mp/b994218b6f70/ultimo-

december-2018?e=e5457e257c  

 
Afdelingsleder Margrethe 
Tovgaard, UUV 

Kommunal bestyrelse besluttet, at UUV og Stevns kommune fortsætter samarbejdet 1 år 
endnu. 
 
Solrød (Anne): 
Hjemtager ungevejledningen pr. 1.8.2019 med 1 medarbejder – grundig overdragelse. 
Skolevejledningen i Solrød fortsætter i samarbejdet med UUV. 
 
Greve (Margrete): 
Hjemtager hele UU-vejledningen, og der skal udvikles en KUI og dette arbejdes der på fuldtid. 
Der er ansat en leder – Majbritt Møller (kommer udefra) for ungeindsatsen i Greve 

Ungeindsatsen starter 1. juni 2019 
Den hjemtagne UU-vejledningen starter 1. aug. 2019 
 
 

Margrethe, UUV: Hent powerpoint her. 
Fortsat samarbejde på tværs af de fire kommuner efter 1. aug. 2019 – hvor det giver mening 
ift. nedenstående punkter: 

- Tjek på fremtiden – udd.messe + avisen 
- Ung til ung 

- Efterskole 
- Brobygning og introkurser 
- Erhvervsskoledag for 7. kl. (elever og lærere) 
- Skills-stafet 
- Karriereguide 

- Dialogforum 
- Erhvervsklassesamarbejde 
- 7. kl.-projekt 
- Filmprojekt for 8. kl.-elever 
- Test dig selv. 

 
Hans: ide at sende infobrev ud til samarbejdspartnere om hvordan samarbejdet kommer til at 
arbejde fremadrettet. 
 

https://mailchi.mp/b994218b6f70/ultimo-december-2018?e=e5457e257c
https://mailchi.mp/b994218b6f70/ultimo-december-2018?e=e5457e257c
https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2019/04/Nyt-fra-UUV-Repræsentantskabsmøde-april-2019.pdf


 

  

Sp.: hvornår kommer der en udmelding ud til skoler og samarbejdspartnere, om hvilke 
vejledere der er på hvilke skoler og hvem der er tovholdere på ovenstående punkter/projekter. 

6. 
Kl. 
10:15 

Drøftelse af den konkrete proces 
mellem vore fire kommuner og 
vore seks 
ungdomsuddannelsesinstitutioner 
i overgangsperioden fra UUV til 
KUI. 
 

Vi skal tænke konkret i at have 
kontaktpersoner, kontaktdata, 
koordinering og klare aftaler 
mellem parterne. 
Der er pt. lavet et 

kontaktnetværk, hvor 
ovenstående parter indgår.  
Hans Severinsen introducerer 
punktet og er tovholder på 
drøftelserne og på den fortsatte 

proces.  
 

Hans S.: Hvem er kontaktpersoner fremadrettet for det fælles samarbejde? 
 
UUV i et kommunalt snit, lederne er frem til august 2019 fordelt således: 

- Greve (Margrethe) 
- Solrød (Anne) 
- Køge (Mark) 
- Stevns (Christel) 

 
 
Dog er det fortsat usikkert, hvor lederne i UUV lander, men UUV-vejlederne er generelt blevet 
fordelt i de enkelte kommuner. 
 

Rasmus A. (Køge Gymnasium): Er interesseret i fortsat at have et forum som 
repræsentantskabet fremrettet. 
 
Mark:  
Repræsentantskabets fremtid stopper med udgangen af juli 2019, da det er en del af den 

samarbejdsaftale mellem de fire kommuner i Køge Bugt. Men hvis der er ønske om at forsætte 
samarbejdsformen i Køge Bugt, så tænker Mark, at kommunerne vil lytte til dette ønske. 
Dialogforum (for vejledere i Køge Bugt) planlægges at fortsætte. 
 
UUV’s Styregruppe dækkende de fire kommuner fortsætter til den 31.7.2019. Styregruppen 

består af 2 repræsentanter fra henholdsvis arbejdsmarkeds/Jobcenter området og fra 
skole/undervisningsområdet.  
 
Medlemmer i repræsentantskabet udtrykker opbakning med dette forum, god måde at blive 
opdateret på området og et møde hvor der er et flot fremmøde. 
 

7. 
10,30 

Dette års optagelse – hvordan er 
det gået? 
 
UUV-oplæg v. Mark Jensen 

Hent UUV’s powerpoint om søgetal fra marts 2019 i optagelse.dk her. 
 
Se pp for søgningen til GYM, EUD og FGU og øvrige – i Køge, Greve, Solrød og Stevns i 9./10. 
kl. – inkl. sammenligning med landstal. 

https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2019/04/TIlmeldinger-til-ungdomsuddannelser-2019-UUV-Køge-Bugt-Bopæl-og-inst.-kommuneopgørelse.pdf


 

  

 
Note: tal er for unge der har bopæl i den angivne kommune. 
 
Annie - sp.: Hvorfor ligger Greve så højt ift. andelen der har valgt øvrige aktiviteter? (sv.: det 
undersøges) 
 
 

8. 
10:45 

Bordet rundt – Ole, EUC Sj., Køge: Skills Næstved – oplevelse uden lige for medarbejdere og unge. Gode tal 
for søgning til GF1, og foran på GF2. Vi er meget fortrøstningsfulde. 

Rasmus A. (Køge Gymnasium): søgetallet er i hus. Omprioriteringsbidraget kan mærkes. 
Faregruppe – optagelsesprøve – ca. 46 elever skal til optagelsesprøve 
HHX, KHS: ca. 10 elever skal til optagelsesprøve. 
Greve Gymnasium: Skills stor oplevelse at være med på, og inspirerende. 
Flemming (Store Heddinge Skole): Folkeskole, Stevns – valgfag giver udfordring at lave toning 

ift. erhvervsudd. – både ift. undervisningskompetencer og undervisningslokaler. Udfordret af 
usikkerhed omkr. busafgange ift. skoleskemaer på Stevns. 
Christian, Arbejdsgiverne Køge: godt samarbejde i repræsentantskabet og UUV om de unge i 
de fire kommuner. 
Lene Gammelgaard Müller, Next: Udfordring ift. hvorvidt udsatte ansøger lever op til nye 

optagelseskrav. 
Annie L. (Vemmedrupskolen, Køge): obligatoriske valgfag er en udfordring ift. at kunne udbyde 
det fra august + værkstedsfaciliteter – krav om at de skal uddybes + teknologiforståelse. 
Bekymret for den generelle vejledning, tænk hvis alle elever fik IUP-vejledningstilbud. Spændt 
på hvad der sker i Køge, der kommer et sparekatalog i maj, og det er uvist hvor meget. 

Ulla Sørensen, Roskilde Handelsskole: bekymring ift. at resultatet hvorvidt ansøgerne lever op 
til optagelseskravene først kendes i juni, uvisheden og bekymringen om hvilket arbejde der 
kommer til at være efter dette fylder. 
Mark, UUV: Evaluering af Test dig selv projektet med lokale industrivirksomheder og EUC Sj. 
for uddannelsesparate elever – halvdelen af deltagerne har valgt en erhvervsuddannelse (tallet 
for uddannelsesparate elever i Køge Bugt er 12,5 %) 
 
 
 



 

  

Hans Severinsen, formanden for repræsentantskabet, afsluttede det sidste ordinære med nogle 
betragtninger og et tilbageblik: 
 
Før vejledningsreform der bragte UUV på banen i 2004, var der tradition for godt samarbejde i 
Køge mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Et fælles projekt i begyndelsen af 
årtusindet ”Vejledernetværket” havde allerede bredt samarbejdet ud til hele Køge Bugt og de 
nuværende kommuner i UUV-samarbejdet. Hans Severinsen roste Mark Jensen for at have 
været god til at binde samarbejdet sammen i UUV som en naturlig forlængelse af ”Netværket”. 
Tilbage i begyndelsen af UUV’s arbejde blev der tilkøbt studievejledningsekspertise fra 
ungdomsuddannelserne, senere har UUV udviklet kompetencen på området og dækker nu 
kompetent vejledningsfeltet bredt. 
UUV har løftet vejledningsopgave godt. Eleverne er godt tjent med en uvildig 
uddannelsesvejledning som samtidig har et godt med vejledningsfokus på specialområdet. 
Hans Severinsen fortsatte med at pointere, at UUV har været med til at styrke samarbejdet 

mellem uddannelsesinstitutioner i Køge Bugt. UUV har skullet balancere imellem forskellige 
interesser – institutionerne, kommunernes interesser, politiske krav osv. Opleves som en 
projekt- og udviklingsorienteret organisation, der har arbejdet for lokal sammenhængskraft, og 
som samtidig har været en organisation, der har skullet navigere i kompleks virkelighed, med 
forskellige krav. 

UUV har fået samarbejdspartnere til skabe en god kultur for at tale sammen. 
Repræsentantskabsmøderne har altid haft en vedkommende dagsorden og der har altid været 
stor deltagelse til repræsentantskabsmøderne. 
Hans Severinsen sluttede med at takke for 15 gode års samarbejde med UUV. 

 

Ref. Laura Fæster, UUV 


