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Nyt fra formanden
v/Finn Lambek
Samarbejdsaftale med efterskolerne
På bestyrelsens sidste møde blev dialogugen i uge 40 med efterskolerne evalueret positivt.
Samarbejdet med efterskolerne bliver mere centralt for alle UU centrene efter ungepakkens
vedtagelse, specielt omkring de ”ikke uddannelsesparate”, så kendskabet til hinandens tilgange til
vejledningen er afgørende for et godt samarbejde.
Med afsæt i dialogugen er der udarbejdet et udkast til en landsdækkende samarbejdsaftale
mellem UU 47 og efterskoleforeningen, samt et mere omfattende dokument omhandlende det
gode samarbejde, med en mere detaljeret gennemgang af de forskellige samarbejdsflader, der er
mellem efterskolerne og UU centrene.
Bestyrelsen har haft en første drøftelse af materialet, inklusive et udspil fra efterskolerne om, at
den sidste fredag i januar (fra 2012) bliver en dag, hvor efterskoleelever får fri til at snakke med sit
lokale UU center i bopælskommune om problematiske uddannelsesvalg i forhold til
uddannelsesparathed. Materialet vil blive sendt ud til dialog i de 5 regioner, inden det behandles
endeligt på næste bestyrelsesmøde med henblik på en beslutning og en samarbejdsaftale med
efterskoleforeningen.

For mit vedkommende og for bestyrelsen er det vigtigt at fastholde efterskolernes vejledninger på
deres vejledningsforpligtelse, samt selvfølgelig at smidiggøre og udvise rettidig omhu omkring de
efterskoleelever, der har kurs mod en ”ikke uddannelsesparathedserklæring,” og som derfor bliver
omdrejningspunkt for et samarbejde mellem efterskolen, forældrene, den lokale
ungdomsuddannelse og det lokale UU center. Jeg ønsker jer alle en god regional dialog om det
foreliggende materiale, som snart distribueres til dialog via den regionale
bestyrelsesrepræsentant.

UUUC Årskonference
Under overskriften ”Fremtidens krav til uddannelse og arbejdsmarked” byder vi i år velkommen til
UUUCs årskonference d. 20. – 21. januar med et spændende program. Vi får bl.a. professor, cand
scient.pol., (CBS) Ove K. Pedersens bud på fremtidens vækstmodel, og på hvordan et fleksibelt
uddannelsessystem og et samlet system for vejledning er nødvendigt for at fremme
arbejdskraftens muligheder for livslangt at udbygge og ændre kompetencer. Også e-vejledningen
og svenske erfaringer med et lignende tilbud er blandt de aktuelle emner, konferencen sætter
fokus på.
UUUCs årsmøde og UU47/LFs generalforsamling afholdes hver i sær efter konferencens afslutning
d. 21. januar – og jeg håber at se jer alle til både konference og møder.
Kurser i samarbejde med UVdata
Det er med glæde, vi noterer os, at de 4 kurser i Overblik over de vigtigste nyheder i UVdatas
systemer arrangeret og afholdt i samarbejde med UVdata, hurtig blev fuldtegnede. Vi håber
deltagerne har haft et godt udbytte af kurserne og har taget sig tid til at deltage i evalueringen, så
vi kan gøre eventuelle justeringer, inden vi til foråret udbyder en ny række administrationskurser
for UU centrenes administrative personale. Administrationskurserne vil blive afholdt i april/maj
2011.
Glædelig jul & godt nytår
Tilbage er bare fra formand, bestyrelse og sekretariat at ønske alle en glædelig jul og et
spændende nytår!
På gensyn i 2011.

Information fra UU47 + UUUC bestyrelsesmøde 4/2010
E-vejledning
Kirsten Hahn Larsen fra e-vejledningen var inviteret til at give en orientering om den aktuelle
situation for e-vejledningen. Det var en god dialog; Kirsten takkede for invitationen og udtrykte
ønske om et godt samarbejde med UU47/LF og UUUC.

Kirsten Hahn Larsen tiltrådte 1.10. og har haft fokus på ansættelser og etablering af e-vejledningen
som call-center: Der er ansat 9 fuldtidsmedarbejdere og 24 deltidsmedarbejdere. De
fuldtidsansatte skal sidde i Frederiksholmskanal i egne lokaler udlejet af Undervisningsministeriet.
For de deltidsansatte bliver der tale om frikøbsaftaler. 25% er rekrutteret fra studievalg og 75% fra
UU centrene og tilsammen sikrer vejlederstaben en rimelig geografisk fordeling fra hele landet.
Kirsten Hahn Larsen kunne i øvrigt oplyse, at e-vejledningen bliver en integreret del af ug.dk, og at
informationsmateriale vil blive udarbejdet og formidlet.
Fra bestyrelsens side blev der bl.a. udtrykt ønske om, at få kendskab til den regionale/lokale brug
af e-vejledningen (f.eks. med postnummerregistrering ved henvendelse til call centeret).
Bestyrelsen betonede samtidig forventningen om, at e-vejledningen afslutter de henvendelser, der
rettes til call centeret, således at henvendelser til e-vejledningen ikke kommer til at generere
spørgsmål/henvendelser til vejledningen i de lokale UU centre.

UVdata
Efterfølgende var direktør Jan Gaardboe Jensen fra UVdata inviteret til at give den samlede
bestyrelse en bred orientering om tilbagemelding.dk i forhold til den nye nationale ungedatabase,
samt drøfte behovet for eventuelt at etablere en særlig referencegruppe indenfor specialmodulet.
Med hensyn til kvalitetssikring i forhold til bek. Nr. 873 § 25, så bliver der ingen UVdata løsning i
form af en enkel handling; kvalitetssikringen skal foretages af det enkelte center og
Undervisningsministeriet. Der synes også at være et problem i forhold til samkøring med
Jobcentrenes database for så vidt angår de 18-25 årige.
Jan Gaardboe Jensens orientering om ungedatabasen og tilbagemelding.dk indgår i bestyrelsens
fortsatte arbejde med forberedelserne af implementering af ungedatabasen. I et videre forløb vil
repræsentanter fra bestyrelsen, Finn Lambek, John Vilhelmsen og Mark Jensen, samt Pia Vigh fra
sekretariatet, drøfte både problematikken omkring manglende samkøring med Jobcentrenes
database og DUT-spørgsmålet med KL d. 18. november og efterfølgende deltage i et
forhandlingsmøde mellem UV data og UU47/LF den 1. december.
Bestyrelsen vil efter den 1.12.2010 udsende en anbefaling vedrørende eventuel opsigelse af
tilbagemeldingsaftalen med UVdata, der for næsten alle centre har en opsigelsesfrist på et års
varsel pr. 31.12.2010, gældende fra den 31.12.2011.
UU centrenes fælles datagrundlag
UUUC vil udarbejde en politik for anvendelse af UU centrenes fælles datagrundlag, som både
omfatter mulighed for offensive udmeldinger fra UUUC og UU47/ LF, og imødekommer eksterne
ønsker om statistik og analyse.

Undervisningsministeriet/UNI - C
Der er løbende behov for afklaring af diverse problemstillinger i forbindelse med ny lovgivning. En
del UU centre benytter derfor lejligheden til at spørge Undervisningsministeriet. Tak til de UU
centre, der har videresendt spørgsmål og svar til VejLEDERNYT, da såvel spørgsmål som svar har
interesse og betydning for alle centre i Danmark.
UU Roskilde har spurgt ministeriet og fået svar vedr. 10. klasse og ansøgningsfristen 1.3.xx:
1. Kan man ”nægte” en elev at søge i 10. klasse?
Nej, 10. klasse er et tilbud til alle ifgl. folkeskoleloven. En elev / forældre har krav på tilbuddet,
hvis de fastholder ønsket. Den eneste mulighed for at overbevise den unge, om at et andet tilbud
ville være bedre, er med vejledningsmæssige argumenter.
2. Ansøgningsfrist pr. 1. marts:
Modtagelse af ansøgninger efter den 1. marts skal i følge UVM behandles "med konduite" hvilket vil sige, at de ikke kan afvises, men man kan sige til eleven/den unge/forældrene, at der
ikke kan garanteres optagelse på det søgte sted.
Flere spørgsmål og svar mellem UVM og UU Roskilde (tak til UU leder Frank B. Gravesen):
1. Kan man ”nægte” en elev at søge i 10. klasse?
Nej, 10. klasse er et tilbud til alle i følge folkeskoleloven. En elev/forældre har krav på tilbuddet,
hvis de fastholder ønsket. Den eneste mulighed for at overbevise den unge, om at et andet tilbud
ville være bedre, er med vejledningsmæssige argumenter.
2. Ansøgningsfrist pr. 1. marts:
Modtagelse af ansøgninger efter den 1. marts skal i følge UVM behandles "med konduite" hvilket vil sige, at de ikke kan afvises, men man kan sige til eleven/den unge/forældrene, at der
ikke kan garanteres optagelse på det søgte sted.
Mentorstøtte til elever i grundskolen/ 10. klasse på tværs af kommune- og UU centergrænse.
Souschef Jaocb Mortensen, UU Vestsjælland har rettet henvendelse til UVM:
Sp.: Jeg fik en henvendelse fra UU Roskilde, om en elev, der går på Roskilde Kommunes 10.
klassecenter og har brug for en mentor.
Forespørgslen gik ud på, om hjemkommunen ville betale for elevens mentor, da eleven ikke bor i
Roskilde Kommune.
Da vi var i tvivl om, hvem der er, der har betalingsforpligtigelsen, rettede jeg henvendelse til UVM,
og UVM er kommet med nedenstående svar, som påpeger at det er skolekommunen, altså i dette
tilfælde Roskilde, der har forpligtigelsen.
Jacob Mortensen
Stedfortræder
UU Vestsjælland

Svar fra UVM:
”Kære Jacob Mortensen
Du har rejst spørgsmål om, hvorvidt en kommune kan forlange refusion af udgifter til en mentor
bevilget af UU til en elev i 10. klasse, når eleven er bosat i en anden kommune, den den, hvor
elevens skole ligger. Der er konkret tale om en mentor ydet efter reglerne i vejledningslovens § 5,
stk. 3 - 5.
I den anledning meddeles, at der ikke findes oplysning om en mellemkommunal refusionsordning,
der giver skolekommunen krav på refusion af udgifter til ydelser efter vejledningsloven fra en elevs
hjemkommune.
UU yder vejledning til elever, der går i grundskolen og 10. klasse i samarbejde med elevens skole,
når eleven går i en skole omfattet af det pågældende UU's geografiske område. For elever i
folkeskolen følger dette af vejledningslovens § 3, stk. 2. For elever i friskoler og private
grundskoler følger det af lovens § 4, stk. 1. For elever i efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler følger det af § 4, stk. 2.
Kun for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolens beliggenhedskommune eller det fælleskommunale UU-center have sine udgifter dækket, og det sker via
betaling fra skolen, ikke fra elevernes hjemkommuner. ”

Optagelsesbekendtgørelsen
Optagelsesbekendtgørelsen har været til høring: UU47/LF har reageret i forhold til, at foreningen
ikke har været blandt de høringsberettigede foreninger/organisationer.
Læs mere om bekendtgørelsen via dette link

UU nyt - centre og personer
Fra barak på fashionabel adresse til flot kontormiljø i Ølbycenter 53, Køge
UUV Køge Bugt skifter centeradresse fra Strandpromenaden til Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge.
Samme mail, samme telefon, samme web: www.uuv.dk og samme vejledning, men fra nye og
bedre lokaler.

Aktuelt
Optagelse 2011 – kort nyt
Steen Navntofte har skrevet til alle UU centre, at det er vigtigt, at den digitale signatur bliver
bestilt til medarbejdere og skolesekretærer, således den samme signatur fastholdes i hele
optagelsesprocessen. Konkret betyder det, at signaturen skal bestilles af skoler og UU centre,
således den løber frem til august 2011.
Jan Gaardboe fra UVdata meddeler at arbejdet med udviklingen af snitflader til den nationale
ungedatabase via Tilbagemelding.dk går planmæssigt.
Nogle har spurgt til hvad der overføres fra MinUddannelse til Optagelse.dk, hvortil Jan har svaret:
Der sendes flg. data til Optagelse.dk:
* Liste over vejledningsaktiviteter
* Præsentation af eleven
* Elevens angivelse af, hvad uddannelsen skal bruges til?
* Kommentar til brobygningsforløb
* Kommentar til støtteforanstaltninger
Veje til Ungdomsuddannelse 1
Statistisk analyse af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførsel af en
ungdomsuddannelse.
SFI – det nationale forskningscenter for velværd er i november udkommet med en rapport, der
sætter fokus på folkeskolens betydning for unges gennemførsel af en ungdomsuddannelse.
Rapporten er omfattende: 214 sider. Den sammenfattende konklusion er:
Generelt er denne analyse nået frem til seks overordnede konklusioner:
- Skoler i toppen er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler med en høj andel af
elever med anden etnisk baggrund end dansk.
- Skoler i toppen er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler med en høj andel af
elever med ufaglærte mødre.
- Skoler i toppen er overrepræsenterede blandt yder- og landkommunerne.
- Skoler i bunden er underrepræsenterede blandt skoler med en høj andel af elever med anden
etnisk baggrund end dansk.
- Skoler i bunden er underrepræsenterede blandt skoler med en høj andel af elever med ufaglærte
mødre.
- Skoler i bunden ligger primært i mellemkommunerne.
Analysen af UU centrenes betydning er fra årene 2005 – 07, altså fra de 3 første år efter UU
centrenes dannelse. Analysen bygger for dette område på en sammenligning mellem folkeskole og
privatskole. Rapportens konklusion om UU centrenes mindre betydning for de unges valg af og
gennemførsel af en ungdomsuddannelse, dog etniske unge undtaget, må ses i lyset af rapportens
tynde analysegrundlag. Rapportens samlede fokusområde har været folkeskolens betydning for de
unges uddannelsesvalg, og det må være med det fokus man læser rapporten.
UU centrenes lederforsamling har ikke været inviteret ind i undersøgelsens følgegruppe, hvilket
kan undre.
Se i øvrigt pressemeddelelse fra UUUC her: http://uuuc.dk/2010/11/pressemeddelelse/

Faktaboks
VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 1
Statistiske analyser af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse
Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk
Afdelingen for børn og familie
Undersøgelsens følgegruppe:
Anna Vadgaard, H.C. Andersen Skolen, Odense
Bo Møller,Danmarks Vejlederforening
Palle Rasmussen, Aalborg Universitet
Rune Hejlskov Schjerbeck, Skolestyrelsen

Uddannelse Til Alle ad kringlede veje
Havregryn mindsker frafald på erhvervsskoler

Flere og flere erhvervsskoler tager utraditionelle metoder i brug for at forhindre, at unge dropper
ud af skolen og aldrig får en uddannelse. Morgenmad og motion fastholder de unge på
uddannelserne, viser erfaringer fra blandt andet Aarhus Social- og Sundhedsskole og Skive
Tekniske Skole. Skoledirektør vurderer, at havregryn og grovbrød bliver tilbud på alle
erhvervsskoler i løbet af få år.
Læs hele artiklen fra A4: A4-artikel
Konferencer
UUUCs årskonference afholdes i år 20.-21. januar
under overskriften:
”Fremtidens krav til uddannelse og arbejdsmarked”.
Se det fulde program her
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