Implementering af

ungepakken
For UU-centrene har 2010 i høj grad stået i ”ungepakkens” tegn,
og UVM er kommet med en helt ny lovbekendtgørelse, som
vender op og ned på mange arbejdsopgaver og prioriteringer
i alle UU-centre. Næsten alle dele af ungepakken forudsætter
en øget anvendelse af IT - enten som hjælperedskab eller til
dokumentation.
Årskonferencen har som mål at vise, hvordan UU som organisation kan understøtte ungepakkens initiativer ved brug af
IT - administrativt såvel som vejledningsfagligt. Konferencens
målgruppe er derfor superbrugere, teamledere og centerledere.

ÅRSKONFERENCE

2010
Lindholm Brygge 31 2. tv
9400 Nørresundby
Telefon: 72 28 70 30
support@uvdata.dk

Dag 1

d. 2. december 2010

Kl. 9.00 - 9.30

Kl. 14.30-15.00

Kl. 9.30 - 9.45

Ved Lene Vagtholm, Konsulent i skoleafdelingen
Børne- & Ungeforvaltningen, Vejle Kommune

Indkvartering

Velkomst og orientering ved UVdata
Ved Jan Gaardboe Jensen
År 2009 og 2010 har været blandt de mest udfordrende, fordi
de mange nye initiativer i ungepakken påvirker produkterne
til UU. Hør her om, hvilken strategi UVdata og brugergruppen
har lagt for det kommende år for jeres IT-platform, og
hvordan UVdatas værktøjer vil kunne anvendes til at stå for
UU-centrenes kvalitetssystem.
Praktisk vedr. dagene (v. Anette Larsen)
Kl. 10.00 - 12.00

Det nye Optagelse.dk og evaluering på årets
tilmelding
Ved Steen Navntoft, Seniorkonsulent UNI-C
Steen vil i sit oplæg komme ind på optagelsesrunden i
2010, og I vil få mulighed for at stille spørgsmål hertil. I
anden del af oplægget vil det handle om Optagelse.dk i
2011, som bliver markant anderledes, fordi de unge skal
uddannelsesparathedsvurderes på Optagelse.dk. I vil i
Steens indlæg få et præcist indblik i arbejdsgangen, samt
hvorledes det nye Optagelse.dk hænger sammen med UU’s
uddannelsesplaner.
Kl.12.00- 13.00

Frokost

Kl.13.00-14.30

Arkivering, persondataloven, udveksling af
oplysninger på tværs af jobcentre og UU-centre
Ved jurist og lektor Charlotte Bagger Tranbjerg,
Aalborg Universitet
UU-centrene ligger efterhånden inde med særdeles fortrolige
data om alle unge. Gennem årene er der kommet flere
og flere oplysninger om, hvordan disse oplysninger skal
opbevares og hvilke forpligtelser UU-centrene har.
Hør her, hvordan det juridisk forholder sig og få mulighed for
at stille spørgsmål. Charlotte vil bl.a. komme ind på hvordan
uddannelsesplanen, som UU-centrene næste år skal
modtage en kopi af fra Optagelse, skal opbevares.
Uddannelsesplanen bliver fra næste år til et
myndighedspapir, som i yderste konsekvens kan have
betydning for ungeydelsen, hvordan skal det forgå.

Elev- og uddannelsesplaner

Pr. 1. august 2009 trådte der en ny bekendtgørelse om elevog uddannelsesplaner i kraft, der skulle samordne planerne.
Se hvordan Vejle har arbejdet med dette, og hør hvordan
der er skabt fælles fodslag blandt lærere, skoleledere og
vejledere.
Kl. 15.00-15.30

Kaffe

Kl. 15.30-16.15

Hvad gør vi med efterskoler?
Ved Vejledningskonsulent Lis Brok-Jørgensen,
Efterskoleforeningen
Ungepakken betyder, at UU-centrene vil komme til at vejlede
de unge, som efterskolerne vurderer ikke umiddelbart
uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Hvordan kan
dette foregå i praksis, når de unge er spredt geografisk og
hvilke aftaler skal der indgås mellem efterskolerne og UUcentrene ? Kan IT understøtte dette samarbejde?.
Kl. 16.15

Kort pause
Kl. 16.30-17.30

E-vejledning - hvad er det og hvordan kan det være
et vejledningsfagligt tilbud til de stærke unge ?
Ved e-vejledningschef i UVM/UNI-C Kirsten Hahn Larsen
Som en følge af den nye lovgivning, skal der etableres et
nationalt E-vejledningscenter pr. 1. januar, der bl.a. skal
tilbyde online tilbud til de ressourcestærke unge. I dette
oplæg kommer vi ind på, hvad e-vejledning er og hvordan
det kan supplere UU’s arbejde.
Kl. 18.30

Middag og underholdning

Dag 2

d. 3. december 2010

Kl. 7.00-9.30

Morgenmad
Kl. 9.30 - 10.30

Forbedret datagrundlag til UU og jobcentrene
Ved Erik Møller Hansen/Jeppe Christiansen, UVM
Et af ungepakkens centrale elementer er etablering af
et forbedret datagrundlag til jobcentre og UU. Modellen
realiseres ved at udbygge Tilbagemelding.dk med yderligere
snitflader. I dette oplæg vil vi vise, hvilke nye datastrømme
UU kan forvente og hvordan UU’s arbejde kan blive
effektiviseret yderligere, idet færre unge skal opsøges. Vi vil
endvidere se på, hvordan datagrundlaget vil blive brugt til at
måle UU’s indsats.
Kl. 10.30-11.15

Hvordan kommer det nye datagrundlag til at
påvirke UVvej?
Ved Jan Gaardboe Jensen og Anette Larsen
I dette indlæg viser vi, hvordan man kan anvende det nye
datagrundlag i UVvej samt de ændringer som Ungepakken
afføder.
I forbindelse med udvikling af de nye snitflader til
Tilbagemelding.dk er der etableret en referencegruppe. Der
vises, hvilke data UU-centrene nu kan forvente at modtage
og hvordan.

Kl. 13.0-14.00

Ungepakken set fra KL
Ved Chefkonsulent Jan Bauditz, KL
Er ungepakken et skridt fremad set med KL’s briller eller er
UU ved at blive til en afdeling i jobcentret ? Hvordan ser KL
fremtiden?
Kl. 14.00

Afslutning og kaffe

Praktisk information
Sted:

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Tid:

Den 2. og 3. dec. 2010
Check-in alle dage fra kl. 13.30
Check-out hverdage senest kl. 10.30

Pris: 	Ved tilmelding inden d. 18. okt. er prisen
kr. 3.695,- excl. moms pr. deltager
	Ved tilmelding efter d. 18. okt. er prisen
kr. 4.095,- excl. moms pr. deltager

Kl. 11.15-12.00

	Tilmeldingsfrist er d. 1. nov. TIlmelding skal
ske til Anette Larsen på al@uvdata.dk eller
til support@uvdata.dk

Inden årskonferencen er der blevet afholdt møde i
brugergruppen og der er taget hul på en række nye initiativer.
Hør her, hvad der sker.

Bemærk:	Har du spørgsmål til oplægsholderne,
er du velkommen til at indsende dem på
forhånd.

Kl. 12.00 - 13.00

Vel mødt - vi glæder os til at se jer

Brugergruppens arbejde og resultater for det
kommende år

Frokost

