VejLEDERNYT
Ledernyhedsbrev for UU centre i Danmark nr. 4- 27.9.2010

Så er UUUC på Nytorv lanceret og vores nye sekretariatsleder Pia Vigh præsenteret:

Invitationen til åbent hus i UUUC lokaler den 17.9.10 på Nytorv trak gamle kendinge fra UU lederkredsen fra
såvel øst som vest for Storebælt til. Glædeligt var det også, at se gode samarbejdspartnere fra
Efterskoleforeningen, Højskoleforeningen som lagde lokaler til receptionen, Ungdomsskolernes
Udviklingscenter og Ungdomsskolernes Lederforening, Peter Plant fra DPU, Nomi fra CEFU, Jan fra UVdata og
en stribe af vores samarbejdspartnere i Undervisningsministeriet, Studie og Erhverv, Vejlederforeningen,
Danmarks Lærerforening, Kirsten Hahn Larsen den nye chef for e-vejledningen og mange, mange flere…..
Ved receptionen blev UUUC’s nye webmaster Niels Skovmand også
præsenteret. Niels er uddannet fra Danmarks IT Universitet, men har
også været omkring konservatoriet og behersker derfor grebet om en
violin.
Niels skal arbejde på deltid med udvikling af UUUC’s IT platform.
På billedet til venstre ses Niels Skovmand (tv.) i en snak med Jens
Christy leder af UU Øresund.
Formand Finn Lambek fra UUUC bød de mange gæster velkommen og
begrundede centerdannelsen med, at UU centrene ønskede en fælles
platform til gensidig inspiration og udvikling af vejledningstiltagene
frem mod 95% målsætningen, samt behovet for at UU centrenes
praktiske viden og erfaring fra omdrejningspunkt i det lokale arbejde
for Uddannelse Til Alle bliver hørt, når der laves love, bekendtgørelser
og udviklingstiltag på vejlednings- og ungdomsuddannelsesområdet.
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Finn sluttede med at takke de mange fremmødte og opfordrede til, at dette første besøg hos UUUC blev
starten til et fremadrettet samarbejde.

Formanden har ordet og byder
velkommen til UUUC’s åbningsreception
og lægger op til et godt samarbejde om
det fælles mål – Uddannelse Til Alle – med
de mange repræsenterede organisationer
og institutioner.

Receptionen foregik i højskolernes hus’
kantine. På 1. sal ligger Pias kontor og
ekstra kontorer m. arbejdspladser, som
alle ledere er velkomne til at benytte sig af
hvis turen går forbi København/ Nytorv 7,
1. sal, København

Nytorv 7 er Højskolernes hus. UUUC har
lejet lokaler på 1. sal over porten og med
indgang via porten.
I lejeaftalen med Højskoleforeningen
indgår samarbejde om kontorfaciliteter
m.m.

Bestyrelsesmøde den 17.9.2010:
Inden UUUC’s åbningsreception var der om formiddagen bestyrelsesmøde i UUUC og Lederforsamlingen.

Bestyrelsen i det bookede mødelokale i
Højskolernes Hus ved mødet den
17.9.2010

I pauserne klarer formanden
situationen i det Sydvestjyske over
mobiltelefonen.

I de tilstødende UUUC kontorlokaler
var alt næsten pakket ud……

Noter fra bestyrelsens møde:
Bestyrelsen har vedtaget forretningsordner for bestyrelserne i UUUC og UU Lederforsamlingen. Bestyrelsen
glædede sig over, at ca. 250 efterskoler og næsten 40 UU centre havde tilsluttet sig dialogugen mellem
Efterskolerne og UU centrene i uge 40.
I forbindelse med udsendelse af invitationer til receptionen har bestyrelsen udarbejdet en liste over
samarbejdsorganisationer og har samtidig sat en kontaktperson fra bestyrelsen på hver af organisationerne. I
forbindelse med tilbagemelding.dk og arbejdet med den nationale database, vil bestyrelsen tage initiativ til
møder med henholdsvis UVdata, Undervisningsministeriet og KL med henblik på drøftelse af såvel den tekniskesom den økonomiske side af denne udfordring.
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Års- og landsmødet den 20. -21. januar i Århus blev drøftet efter oplæg
fra kursusudvalget. Kommunikationsstrategi og gæsteinvitationer blev
vendt og på det næste bestyrelsesmøde den 17.11. vil der blive truffet
endelig beslutning. Sekretariatet skal udarbejde en
kommunikationsstrategi til det kommende bestyrelsesmøde, hvori
VejLEDERNYT skal indgå.
Der er aftalt en kursusrække med UVdata, der indeholder 3 kurser for
administrativt personale og 5 regionale kurser for superbrugere m.m.
Kurserne afvikles som heldagskurser i UUUC regi med en deltagerpris på
kr. 995,-. Flere informationer om kursusrækken følger

Uddannelsesparathed: Finn vil sammen med Bo og John tage initiativ til møde med bl.a. Børne- og
Kulturchefforeningen vedrørende et netværkssamarbejde omkring denne udfordring. Pia fik grønt lys til at
arbejde med et overblik over UU centrenes stillingsannonceringsbehov og muligheden for at benytte UUUC’s
hjemmeside i denne forbindelse.
Sekretariatet gav bestyrelsen en oversigt over:

økonomi

nyansættelse – Niels Skovmand, webmaster

Pias deltagelse i regionale intromøder

Arbejdet med extranet.
Indtil en endelig kommunikationsstrategi foreligger er bestyrelsens beslutningsreferater interne, mens
informationer fra bestyrelsesmødernes offentliggøres i VejLEDERNYT.
Bo orienterede om en spændende fælles vejlederdag i Region Midtjylland med 12 work-shop. Materiale om
dagen medtages herunder i en info-box. Det korte bestyrelsesmøde varede fra kl. 10 – 12, hvorefter der blev
gjort klar til receptionen kl. 13. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17.11.2010 på Nytorv.

Faktabox om UU Region Midtjyllands planlagte Ungekonference
Konference (programskitse til ”landsorientering)
Erfaringskonference i Region Midt
Vildbjerg Sports og Kulturcenter, Stationvej 3, 7480 Vildbjerg
2. november 2010
Tema 2010 - Ungepakken
Ungepakken dens muligheder og UU’ernes gode ideer. Konferencen har til formål at inspirere og give gode
ideer videre til kolleger i UU centrene i Region Midtjylland. Dette års konference er den første af sin art og er
primært målrettet grundskoleområdet, overgange til uddannelse og 15-17 årige.
Den 3. februar 2011 afholdes en anden konference om ungeområdet i samarbejde med Beskæftigelsesregion
Midt.
Der er mulighed for at melde sig til to workshops i løbet af dagen.
Konference program
09.00-09.30 Morgenkaffe og velkomst
09.30 09.40
Velkommen v/ Inger Veng Rasmussen og dagens program og praktiske oplysninger
09.40- 10.30 Perspektiverne i ungepakken for UU’erne v/ Per Bredholdt UVM
10.30 – 10.45 Pause og 1. runde Workshops
12.30- 13.30 Frokost
13.30 – 15.15 2. runde workshops
15.15-15.30 Afrunding af dagen og tak for i dag.
Indledende oplægsholder:
kl. 09.40-10.30
Perspektiverne i Ungepakken for UU’erne
v/ chefkonsulent Per bredholdt, Undervisningsministeriet
Perspektiver og udfordringer for UU centrene i forhold til 95% målsætninger. Ungepakken udfordrer mange
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områder i UU, herunder også vejlederrollen og den måde vejledning foregår på i dag. Per Bredholdt er til
daglig chefkonsulent i Undervisningsministeriet og vil i sit oplæg perspektivere den vejledningsindsats der
forventes af UU’ erne og de muligheder der er i ungepakken.
Workshop 1
Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen
”Ud og op” – UU Nordvestjylland
Præsentation af workshoppen:
Ordstyrer: UU- Randers
Workshop 2
Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen
Netværksgrupper for 7.- 9. klasses unge – UU- Skive
Ordstyrer:
UU- Odder- Skanderborg
Workshop 3
Den differentierede vejledningsindsats
”Uddannelsesvejen” – en vejledningstilgang for alle men mest for unge med et behov for vejledning – UUHerning
Ordstyrer: UU- Djursland
Workshop 4
”Uddannelsesparathed” – UU Horsens Hedensted
Ordstyrer: UU- Ringkøbing- Skjern
Workshop 5
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Job med uddannelsesperspektiv – UU Horsens Hedensted
Ordstyrer: UU- Skive
Workshop 6
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Tour de force – UU Odder–Skanderborg
Ordstyrer: UU- Nordvestjylland
Workshop 7
15-17 årige – Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Garantiskolen - UU- Silkeborg
Ordstyrer: UU- Århus-Samsø
Workshop 8
Den differentierede vejledningsindsats- Eksempler på UEA og vejledningsaktiviteter i 8. klasse og hvordan
inddrages lærerne?
Hvordan får UU lærerne inddraget arbejdet med elev og uddannelsesplan
”Hel intro 8. klasse ” v/ UU Djursland
”Klasselærerskolen på ungdomsuddannelserne” v/ UU Horsens – Hedensted
Ordstyrer: UU- Silkeborg
Workshop 9
Samarbejde på tværs af forvaltningerne – UU Århus-Samsø
helhedspræget indsats for udsatte unge
Ordstyrer: UU - Viborg
Workshop 10
Mentorordninger – udfordringer i et felt med mange aktører – fokus på 15-17 årige
Best practise-oplæg til hvordan man kan gøre det
Ordstyrer: UU- Favrskov
Målgruppe
Målgruppen for konferencen er vejledere og konsulenter i UU med primære vejledningsopgaver i grundskolen,
overgangen til ungdomsuddannelser samt unge 15-17 årige.
Hvor sker det?
Vildbjerg Sport og Kulturcenter, Stationsvej 3, 7480 Vildbjerg
Forplejning
Kaffe, te, brød, ost/marmelade, frokostbuffet, kaffe og kage, isvand og frugt.
Tilmelding
Foretages til din leder
Tilmeldingsfrist
Onsdag den 13. oktober kl. 12.00 – tilmeldingen er bindende
Pris
ca. 250 kr. pr. person.
Praktiske forhold
Der er fri parkering, der er mulighed for at bruge følgende udstyr på centret: projektor, overhead, flipover,
tush, TV, DVD, Video whiteboard. Der er trådløst netværk i Multi salen og netværk tilgængeligt med kabel i
alle mødelokaler. Man skal selv medbringe PC.
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Praktiske forhold
Hver workshop oplægsholder sørger selv for at medbringe computer. Der er netopkobling i lokalerne med
kabel og trådløst i samlingsrummet. Der er projektor i lokalerne.

UU centrenes repræsentation i LBR – de kommunale Lokale Beskæftigelsesråd:
Efter et dialogmøde mellem de 17 UU centre øst for Storebælt og borgmester Erik Nielsen, der også er
formand for KL’s Beskæftigelsesudvalg, blev det drøftet om UU centrene kunne være repræsenteret i
kommunernes lokale LBR udvalg.
UU leder Carsten Bøtker, UU Vestegnen, har efterfølgende søgt og fået repræsentation i de 5 lokale LBR
udvalg i UU Vestegnens område. Efterfølgende har Carsten undersøgt sagen i AMS hvilket har ændret
repræsentationen til observatør uden stemmeret.
AMS’ svar herunder:
AMS er forespurgt om Ungdommens Uddannelsesvejledning kan få en plads i LBR. Rådets sammensætning
fremgår af § 45 i Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr.
731 af 15/06/2010. Listen er udtømmende, hvilket betyder Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke kan få
en plads i LBR også selvom de andre medlemmer af LBR gerne set dette. Det er kommunalbestyrelsen, der er
ansvarlig for Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunen kan kun være repræsenteret af
borgmesteren eller formanden for det stående udvalg, der er formand for LBR.
mvh
Kristian Bak
Specialkonsulent
2. kontor - Styring af jobcentre
Direkte tlf.: 3528 8209
E-mail: Kba@ams.dk
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Holmens Kanal 20
Postboks 2150
1016 København K
Tlf. 3528 8100
Fax 3536 2411

§ 45. Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:
1) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
2) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,
3) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
4) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
5) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer,
6) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet
praktiserende læger,
7) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
8) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.
Stk. 2. Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem.
Stk. 3. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes
suppleant. Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og
regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.
Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående
udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.
Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg.
Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Kommunen varetager sekretariatsbistanden for det lokale beskæftigelsesråd.
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Kommentar til Carsten Bøtker mail omkring UU og LBR fra Bo Ravn, UU leder, Nordvestjylland:
Måske alligevel mulighed for UU repræsentation med stemmeret:
”I to af de kommuner som er med i vores samarbejde omkring UU, er UU Nordvestjylland repræsenteret i LBR
efter stk 8 i nedenstående paragraf.
LBR har indstillet en rep. fra UU og en rep. fra det lokale erhvervsråd til de to pladser, og byrådet har
efterfølgende godkendt de to rep.”

Undervisningsministeriets folder om Ungepakken – hvem gør hvad og tidsfrister:
Nedenstående link fører til en dugfrisk e-folder omkring en masse procedurer og regler og deadlines.
http://www.e-pages.dk/uvm/29/

Genopretningsplanen maj 2010
I maj indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti ”aftale om genopretning af dansk økonomi”. Aftalen
implementeres efter forhandling og ”påvirkning” i forbindelse med de kommende forhandlinger om finansloven
for 2011. For undervisningsområdet er hovedpunkterne:
Undervisning
Tilskud til frie grundskoler
Frie grundskoler yder undervisning som et alternativ til folkeskolen. De frie grundskoler har imidlertid større
frihedsgrader end folkeskolen, herunder bedre muligheder for at vælge, hvilke og hvor mange elever de optager.
Frie grundskoler er ikke underlagt samme krav som folkeskolen om at optage elever med særlige behov. Antallet
af elever til de frie grundskoler er steget væsentligt i de senere år, og skolernes økonomi er generelt god.
Tilskudsprocenten til frie grundskoler reduceres på den baggrund med 1 pct.-enhed årligt i 2011-2014. Samtidig
forhøjes puljen til nedsættelse af elevbetalingen med 5 mio. kr. årlig. Tilsvarende forhøjes kommunernes
refusionsandel. Samlet tilvejebringer det et provenu på 18 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012 og 60 mio. kr. i
2013.
Støtte til efterskoleelever
Antallet af elever på efterskolerne er steget betydeligt de senere år. Udgifterne til den statslige elevstøtte er
også steget samtidig med, at forældreindkomsten blandt eleverne er øget. Med henblik på at reducere den
samlede støtte og i højere grad målrette støtten til elever med størst behov gennemføres en omlægning af
elevstøtten, så den aftrappes mere i takt med forældreindkomsten. Elevstøtten reduceres derfor
gradvist i 2011-2014, hvilket medfører et provenu på 50 mio. kr. i 2011, 100 mio. kr. i 2012 og 150 mio. kr. i
2013. Omlægningen tilrettelægges, så familier med lave indkomster ikke berøres.
Tilskud til folkehøjskoler
På baggrund af de senere års stigning i de korte kurser på folkehøjskolerne gennemføres en omlægning og
reduktion af tilskuddene til folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Tilskuddet til kortere kurser
på 4 uger eller derunder samt tilskuddene til husholdnings- og håndarbejdsskolerne reduceres. Samtidig forhøjes
tilskuddet til lange kurser over tre måneder. Forslaget tilvejebringer samlet 55 mio. kr. årligt i 2011-2013.
Pulje til befordring af elever på frie skoler
Forældre til børn, der vælger en anden skole end distriktsskolen, ydes ikke et befordringstilskud. Samtidig er der
afsat en pulje, hvorfra der ydes tilskud til dækning af udgifter til befordring til elever ved frie grundskoler. For at
harmonisere reglerne for frie skoler med reglerne for det frie skolevalg på folkeskoleområdet afvikles puljen
fra 2011. Det medfører et provenu på 20 mio. kr. årligt i 2011-2013.
Harmonisering af befordringsordninger på ungdoms- og videregående uddannelser
Elever på ungdomsuddannelser modtager i dag højere tilskud til befordring end studerende på videregående
uddannelser. På videregående uddannelser er der blandt andet et loft for den maksimale støtte. Der
gennemføres fra 2011 en tilpasning og en målretning af de to ordninger til studerende med de højeste
befordringsudgifter. Den konkrete udmøntning skal drøftes nærmere. Der tilvejebringes et provenu på 75 mio.
kr. årligt i 2011-2013.
Afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik
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Der ydes i dag en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik mv. Bonusordningen
vurderes ikke at have betydning for opfyldelsen af de uddannelsespolitiske målsætninger, herunder
nævneværdig adfærdsmæssig eller forsørgelsesmæssig betydning og afvikles derfor. Det medfører et provenu
på 56 mio. kr. i 2011, 81 mio. kr. i 2012 og 93 mio. kr. i 2013.
Kriterier for optagelse på produktionsskoler
I dag har elever, der har afbrudt en ungdomsuddannelse, mulighed for optagelse på en produktionsskole. Det er
normalt ikke nødvendigt, at unge, der skifter mellem to ungdomsuddannelser, i den mellemliggende periode
behøver gå på en produktionsskole for at få styrket sin uddannelsesparathed. Derfor ændres kriterierne for
optagelse for unge, således at en elev ikke kan optages på en produktionsskole, alene fordi eleven har afbrudt en
ungdomsuddannelse. Det medfører et provenu på 99 mio. kr. i 2011, 104 mio. kr. i 2012 og 92 mio. kr. i 2013.
Tilpasning af skolepraktikydelse og produktionsskoleydelse
Ydelserne til skolepraktikelever og produktionsskoleelever er højere end SU. Der foretages derfor en
harmonisering af skolepraktikydelsen og produktionsskoleydelsen med SU for hjemmeboende over 18 år, så
ydelsen svarer til mindste SU-sats for udeboende over 18 år. Tilpasningen medfører et provenu på 105 mio. kr.
årligt i 2011- 2013. Omlægningen skal ses i sammenhæng med rækken af initiativer, der er taget på
praktikpladsområdet, jf. ”Flere unge i uddannelse og job”, som skal skaffe 5.000 ekstra praktikpladser.
Aftalen indeholder blandt andet en præmieringsordning, flere praktikpladser i det offentlige og styrket kvalitet i
skolepraktik.
Deltagerbetaling på almen voksen- og efteruddannelse
Der er en meget lille betaling ved deltagelse i almen voksen- og efteruddannelse. Frafaldet på en række af
uddannelserne er stort, og en stor andel af kursisterne vælger ikke at gå til eksamen. For at kvalificere
efterspørgslen og øge gennemførelsesprocenten hæves deltagerbetalingen på en række almene voksen- og
efteruddannelseskurser. Det skønnes at medføre et provenu på 85 mio. kr. årligt i 2011-2013. På kernefag
som fx dansk og matematik fastholdes en lav deltagerbetaling.
Støtteperioden for Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU)
Udgifterne til SVU er vokset med en tredjedel siden 2007. Samtidig er den gennemsnitlige periode, hvor der
modtages SVU, blevet længere. Det er vigtigt, at uddannelse gennemføres hurtigt og er målrettet de
kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne. Støtteperioden for SVU reduceres fra 80 til 40 uger på almen
voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse. Det
tilvejebringer 82 mio. kr. i 2011 og 89 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.
Pris- og lønregulering af AER-bidraget til VEU-godtgørelse
På det erhvervsrettede område bidrager arbejdsgiverne til finansieringen af VEUgodtgørelsen i form af AERbidraget (Arbejdsgivernes Elevrefusion). AER-bidraget er en fast sats på 530 kr. pr. fuldtidsansat, som ikke er
reguleret siden 2001. Fremadrettet pris- og lønreguleres AER-bidraget til VEU-godtgørelse på samme måde som
AER-bidraget til lønrefusion for elever på erhvervsuddannelserne. Det medfører et provenu på 23 mio. kr. i 2011,
47 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013.
Hele aftalen kan læses på link:
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/05/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/05/
Aftale%20om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi/Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_2
50510.ashx
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Lederstillingen af UU Lolland Falster er genopslået:
Lederstillingen som UU leder på Lolland Falster er genopslået. UU centeret er etableret i et samarbejde
mellem Lolland og Guldborgsund kommuner. Lederen af UU er derfor forpligtet på et tæt samarbejde med
begge kommuner og alle lokale uddannelsesinstitutioner.
Oplysning om stillingen hos undervisningschef Morten Mygind Jensen T 54731510 eller stedfortræder ved UU
Lis Svendsen 54832403. Ansøgningsfrist er den 30.9.2010
Stillingsbeskrivelse er tilgængelig på www.guldborgsund.dk

Leder af EGU i Greve – Ingolf Eide. Tidligere EOkonsulent og leder af UU Greve 2004 – 2006 har 40 års
jubilæum i Greve Kommune:
Ingolf Eide har en lang fortid i vejledningens tjeneste, dels
som konsulent i Greve, dels som engageret medlem af
Vejlederforeningen, FUE m.m.m.
Fredag den 8. oktober inviterer Greve Ungdomsskole,
Gersager Allé 1, 2670 Greve, til 40 års jubilæumsreception fra
kl. 13 – 16. Alle er velkomne.

Link til artikel vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen, Ungepakken og Datatilsynet:
Arbejdsmarkedsstyrelsen sender i december 2009 et lovforslag om bl.a. registersamkøring af unge under
uddannelse. Folketinget bliver meddelt, at Datatilsynet ikke har afgivet høringssvar – selv om Datatilsynet dels
har holdt et møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, dels i tre omgange er fremkommet med sine kommentarer.
Da lovforslaget fremsættes i Folketinget, har Arbejdsmarkedsstyrelsen skruet voldsomt ned for sine ønsker om
registersamkøring, og derfor – lyder den officielle forklaring – blev Folketinget ved en beklagelig fejl ikke
orienteret om Datatilsynets betænkeligheder.

http://www.information.dk/244952
Redaktion af VejLEDERNYT:
Finn Lambek (ansv.), Pia Vigh og
Mark Jensen
Stof sendes til: Pia Vigh
pia.vigh@uuuc.dk eller Mark Jensen
mark.jensen@koege.dk

Ny bekendtgørelse om EGU af 16.8.2010:

Formand:
Finn Lambek mail:
fla@esbjergkommune.dk

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.
Herved bekendtgøres lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1321 af 27. november 2007 med de
ændringer, der følger af § 38 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, § 3 i
lov nr. 1527 af 27. december 2009 og § 3 i lov nr. 580 af 1. juni
2010.
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132877

Sekretariat: UUUC/ UU
Lederforsamlingen, co.
Højskolernes Hus, Nytorv 7,
1450 København K, Danmark
Sekretariatsleder:
Pia Vigh, mail:
pia.vigh@uuuc.dk,
mobil: 30 58 38 38
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UUUC

Ungdommens
Uddannelsesvejlednings
Udviklings
Center, Nytorv 7, Kbh.
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