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Invitation til STU-konference om kontanthjælpereformen, 
fleksuddannelsen og status på ressourceforløb 

 
Onsdag den 26. marts 2014 

Kl. 09:45 til 16:00 
Severin Kursuscenter, Middelfart 

 
, Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, inviterer medlemmer af , 

ledere og medarbejdere, STU udbydere, vejledere og kommunale samarbejdspartnere til en 
konferencedag.  

Oplægsholderen er Susanne Wiederquist, der er uddannet cand.jur. i 1984 fra Københavns Universitet og 
NLP-uddannet i 2004/05. Tidligere ansat på Sønderjyllands statsamt og har derfor beskæftiget sig med en 
lang række juridiske områder. I perioden 1996-2000 ansat som juridisk konsulent og leder på 
arbejdsmarkedsområdet i Haderslev kommune. 

Susanne Wiederquist underviser primært inden for beskæftigelsesområdet, men beskæftiger sig også med 
handicapreglerne i SEL, med svage borgeres retsstilling og alt inden for sagsbehandling og forvaltningsret. 

Susanne, der er kendt i  sammenhæng, er en inspirerende underviser, der formår at formidle 
lovstof - pædagogisk og levende. 
 
Program for dagen: 
 
09:00-09:45 Indskrivning og kaffe/te og morgenmad 
 
09:45-10:00  indleder konferencen og byder velkommen 
 
10:00-10:55 Indledning om samlet status på beskæftigelsesområdet lige nu, herunder 

kontanthjælpsreformen i hovedtræk 
 
10:55-11:00 Kort pause 
 
11:00-12:00 Kontanthjælpsreformen 

Indhold og betydning, herunder betydningen for elever på STU og især når de forlader STU 
 
12.00-12.45 Frokost 
  
12:45-13:45 Fleks-uddannelsen 

Status, muligheder og udfordringer, herunder snittet til EUD, EGU og STU 
En mulighed eller trussel for STU udbyderne? 

  
14:10-15:05 Status for ressourceforløb 

Hvor langt er kommunerne, gode eksempler på rehabiliteringsforløb og indblik i hvorledes vi 
kommer vi ind og åbner markedet? 
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15:05-15.30:  Mulighed for diverse spørgsmål fra deltagerne om dagens emner 
 
15:30-16:00 Afrunding og tid til netværksdrøftelser blandt konferencedeltagerne 
 
Tilmelding og pris 
Tid: Onsdag den 26. marts 2014, kl. 09:45-16.00 – indskrivning og morgenmad fra kl. 09:00 
 
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Tlf. 63 41 91 00. Se mere på 
www.severinkursuscenter.dk  
 
Deltagerantal: Der udbydes i alt ca. 60 pladser, som tildeles efter ”først til mølle” princippet. 
 
Pris:  
1200.- kr. pr. ledere og medarbejder hos STU udbydere, der er medlem af Consentio 
1600 kr. for ikke-medlemmer  
 
Prisen er inklusiv morgenmad, kaffe, te, vand, frokost og eftermiddagskage.  
 
Tilmelding: Karsten Bendix kab@hki.dk – senest onsdag d. 19. marts 2014 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse følgende: 

 Navn på medlemssted 

 Navne på deltagere der tilmeldes konferencen og generalforsamlingen 

 Faktureringsadresse 

 Evt. EAN nummer 

 Kontaktnavn, mail og tlf. 
 
Øvrige oplysninger:  
Karsten Bendix, Formand: kab@hki.dk 
Jeppe Hansen, Næstformand: jh@hilltop.dk 
 

 
Vi ser frem til en inspirerende og faglig dag 

 
 

Bestyrelsen i  
 
 
 
 
 
Om Consentio 
Consentio - Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der er en forening for udbydere af den 3-årige 
ungdomsuddannelse, STU. Consentio blev dannet som forening i efteråret 2011 og arbejder bl.a. for at samle private og offentlige 
udbydere og sammen løfte kvaliteten af STU uddannelsen. Foreningen har høringsret på STU området og er fast klummeskribent i 
Uddannelsesavisen. Consentio tæller pt. 36 medlemssteder der til sammen uddanner mere end 1500 STU elever årligt. Consentio’s 
vision er, at arbejde for en bæredygtig STU. Læs mere om Consentio på www.consentio.nu 
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