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Invitation til STU-konference og generalforsamling i Consentio 

Torsdag den 6. oktober 2016 Kl. 9:30 til 16:00 
(15.00-16.00: Generalforsamling kun for medlemmer af Consentio) 

 
Sted: HUSET, Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart (www.huset-kursuscenter.dk) 

STU-foreningen Consentio inviterer medlemmer af Consentio, ledere og 
medarbejdere, til en konferencedag om indholdet i den nye bekendtgørelse, samt 
inspiration til, at bruge denne konstruktivt.  

Program 
  9.30 - 10.00: morgenkaffe/brød og indskrivning 
10.00 - 11.30: STU-koordinator og souschef Trine Bredal Rosenbæk - 
om potentialer og udfordringer i den nye bekendtgørelse. Trine, der er 
ansat i UU-Vejle, vil komme ind på samarbejdet mellem UU og STU-
udbyder, herunder samarbejdsrelationerne omkring uddannelsesplan og 
udbyders forslag til justeringer, samt delmål, progression, 
kompetencebeskrivelser og inddragelse af den unge. 
11.30 - 12.00: Debat i plenum om overstående
12.00 - 13.00: Frokost og networking 
13.00 - 14.30: Bjarke Malmstrøm Jensen: Tilgang og konkrete redskaber 
til vejledningen. 
I den nye uddannelsesplan er der øget fokus på delmål og progression. 
De bedste forudsætninger for, at de unge når deres delmål og mål, er at: 
1.       De unge tilskriver målene værdi og har tro på, at de kan nå dem. 
2.       De unges progression i retning af delmål og mål bliver tydelige for 
dem. 
 Med afsæt i ovenstående giver oplægget et bud på en tilgang og 
konkrete redskaber til vejledningen, der kan anvendes i vejledningen og 
samtalen med de unge.
Bjarke Malmstrøm Jensen er indehaver af Læringskompagniet, som 
afholder kurser, oplæg og faglig sparring for undervisere og vejledere 
om udsatte unge på uddannelser.
14.30-14.50:  Afrunding, kage og kaffe
15.00-16.00: Generalforsamling (Dagsorden i særskilt dokument) 
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Pris:  
850.- kr. pr. person for medlemmer af Consentio og 1150 kr. for ikke-medlemmer 
Prisen er inklusiv kaffe, te, vand, frokost og naturligvis eftermiddagskage.  
Tilmelding: Ellen Andersen: forening@consentio.nu senest fredag den 9/9-16  

Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:  

- Navn på medlemssted  

- Faktureringsadresse  

- Evt. EAN nummer 

- Deltagernavne, mail og tlf.  

Øvrige oplysninger: 

Morten Overgaard-Larsen, Faglig sekretær i Consentio kontakt@consentio.nu  

Jeppe Hansen, Formand: JH@consentio.nu 

Vi ser frem til en inspirerende og faglig dag 

Bestyrelsen i Consentio  

STU-foreningen 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. 41 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 foreningens hjemmeside.  
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