Roskilde den 11. juni 2018

Styregruppemøde - Fredag den 8. juni 2018, kl. 13.00 – 14.30
Sted: UU-Roskilde/Lejre, Astersvej 15 D, 4000 Roskilde.
Til stede:
Søren Myrup, Mette Sunemeier, Signe Weinreich, Thue Friislund, Christian Harsløf, Lea Bergstedt, Dorthe Jensen Lundqvist, Troels Sørensen
Afbud: Lone Lykke, Jan Dehn

Referat
1. Godkendelse af referat
Ingen kommentarer.
2. Det daglige samarbejde i Uddannelsessamarbejdet


Mini-projekt om frafald.
Der er ikke yderligere til dette siden sidst..



Kommunikation i samarbejdet.
Der er ikke yderligere til dette siden sidst.



Vejledersaloner, herunder tilbagemelding fra Salonbestyrelsen. – Lone Bruus deltager under punktet
Lone Bruus præsenterede året med Vejledersaloner, hvordan man har arbejdet med temaet frafald
mm. Se PP fra mødet med detaljeret indhold.
Kommentarer/spørgsmål til Lones opsamling:
-

Gør det en forskel for de unge, at der bliver afholdt vejledersaloner?

-

Med tiden skal effekten være, at flere unge forbliver i uddannelse og bliver samlet op, når de er i
fare for frafald.

-

Netværksdannelse sætter vejlederne, rådgiverne mm meget pris på.

-

Relationsdannelse mellem vejlederne spiller ind til den sociale kapital mellem de forskellige
organisationer.



-

Blive skarpe på hvad der er det gode emne for vejledersalonerne med de unge i centrum.

-

Vejledersalonerne skal altid give mening for arbejdet med de unge.

Fællesskabet for Uddannelsesparathed. Forslag om fyraftensmøde tirsdag den 4. september 2018,
når FGU og den kommunale ungeindsats i Roskilde og Lejre kommuner er besluttet.
Der skal lægges en dato senere i september, så vi er sikre på, at der er kommet en endelig beslutning
på den kommunale ungeindsats. Den bliver meldt ud. (Efterfølgende udmelding: 19. september 2018)
Der er planlægningsmøde forud for fyraftensmødet/konferencen onsdag den 27. juni hvor Lea
Bergstedt, Signe Weinreich, Lasse Bjerregaard, Mette Sunemeier og Søren Myrup deltager.
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3. Muligt fremtidigt samarbejde med SDU om den sociale kapital i Uddannelsessamarbejdet.
Skype-møde med Gitte Miller Balslev. Vi har i uddannelsessystemet tradition for at monitorere de unges
præstationer, men hvad nu hvis vi begyndte at monitorere vores præstationer som professionelt netværk?
Hvad nu hvis vi havde et værktøj, der kan understøtte en mere systematisk og informeret dialog om
organisationernes samarbejdsevne og sociale kapital?
-

Støtte op omkring uddannelsesnetværket omkring den unge.

-

Løfte kapaciteten i netværket og den sociale kapital.

-

10 lande er involveret i et samarbejdsnetværk omkring de unge både lokalt og globalt.

-

Afsæt i projekt-/ledelsesværkstøj fra Spanien.

-

SDU ser eks. arbejde med et vejledernetværk, Roskilde Campus, Åben Skole (folkeskolen) og
selvfølgelig Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.

-

Undersøgelse/redskab til at kortlægge netværk som resulterer i et ’spind’ som afdækker hvad vi
kan arbejde videre med og hvordan.

-

Overordnet arbejde ift. de mål som samarbejdet sætter sig og ikke på individniveau.

-

Forbedre samarbejdet hele vejen rundt om Uddannelsessamarbejdet.

-

Der er en ”sund skepsis” fra styregruppen, men en god vilje til at undersøge nærmere.

-

Hele styregruppen efterlyser noget mere information på skrift fra Gitte. Hvem indgår, hvor meget,
hvordan, hvilket regi?

-

Mange af os står overfor store forandringsprocesser det kommende år. Er der ressourcer til at gå
ind i dette? Vil vi kunne benytte os af dette, hvis vi er klar til marts 2019? Søren afklarer dette
med Gitte.

-

Opsummering: Positivt indstillet, men der er behov for en projektskitse. Søren går videre
med dette til Gitte.

4. GDPR – og hvad så?


Giver det anledning til en drøftelse?

Anbefaling til Vejledersalonbestyrelsen: Hvordan kommunikere vi med hinanden fremover mellem
institutionerne?
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5. Implementering af Aftale om bedre veje til Uddannelse og job.
Hvor langt er vi i Roskilde og Lejre?
FGU:
Der er landet en aftale om FGU med Roskilde, Lejre, Høje-Taastrup, Greve og Solrød.
Drøftelser om bodelingen er i gang. Roskilde Kommune, VUC og Base 4000 har haft møde om de fysiske
rammer.
Der skal oprettes en statslig selvejende institution.
Pt. er der ingen i de nuværende konstellationer, som har det endelige ansvar. Bestyrelsen nedsættes fra
august og en leder formentlig til november.
Kommunen overvejer hvor en FGU-skole skal ligge i Roskilde. Den skal ikke ligge i Base 4000’s lokaler, men
nok nærmere på campus-området.

Kommunal ungeindsats:
Fortsat i proces. Lejre Kommune afventer Roskilde Kommune.
Roskilde: Overvejer om vi skal fortsætte som nu eller etablere en egentlig kommunal ungeenhed?
Afgøres formentlig i forbindelse med budgetforhandlingerne i slutningen af august.

6. De fire styringsmål – hvor langt er vi med data?
Der er ikke yderligere til dette siden sidste møde.
7. Forslag til møderække – Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 14.00 – 15.30 - Tirsdag den 5. februar 2019 kl.
14.00 – 15.30 – Mandag den 20. maj 2019 kl. 14.00 – 15.30.
Datoer er godkendt og Søren indkalder.
8. Evt.
Akademisk seniorjobber ansættes i UU og UngeGuiden pr. 1. august (60/40). Medarbejderen kommer bl.a. til
at arbejde fokuseret med Uddannelsessamarbejdet.

Referent: Mette Sunemeier

