STU-foreningen Consentio - 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’en. Foreningen har høringsret på STU-området
og er fast klummeskribent i Uddannelsesavisen. Consentio tæller lige nu 59
medlemssteder, hvilket svarer til ca. 1/3 af alle STU’er i Danmark og
foreningens vision er, at arbejde for kvalitet og bæredygtighed i STU’en.
Læs mere om Consentio på foreningens hjemmeside, www.consentio.nu.
Ved ønske om medlemsskab: kontakt@consentio.nu

STUforeningen

PROGRAM

STU’ens rolle og berettigelse i samfundet
Konference i Fællessalen på Christiansborg

Torsdag den 12. januar 2017
Kl. 9:30 til 14:30

STU’ens rolle og berettigelse i samfundet
STU´en har i 2017 10 års jubilæum og dette har STUforeningen
Consentio valgt at stille skarpt på allerede fra årets start. Vi er
optaget af, om uddannelsen stadigvæk har en berettigelse og i så
fald, hvilken rolle den spiller og bør spille i det nuværende samfund, samt i den kommende fremtid.

PROGRAM

9.00 - 9.30: Indtjekning, samt kaffe og lidt brød.

9.30 - 9.50: Velkomst ved MF Jacob Mark, samt Consentios
formand Henrik Friis og præsentation af dagens
moderator, Jacob Fuglsang uddannelsesredaktør
på Politiken.

9.50 - 10.40: STU’en set i et samfundsmæssigt perspektiv
ved professor Carsten Obel, Århus Universitet
og tilknyttet Institut for Folkesundhed.
Efterfølgende debat.

10.40 - 11.20: STU’en set i et arbejdsmæssigt perspektiv
ved Charlotte Holmer Kaufmanas, Chef for
forretningsudvikling ved Specialisterne.
Efterfølgende debat.

12.00 - 13.00: Frokost og networking

Vi har valgt at stille skarpt på STU’en udfra et samfundsmæssig,
et arbejdsmæssigt, samt et økonomisk perspektiv. Lovgrundlaget rummer det hele, men er fordelingen af de tre perspektiver
tidssvarende, og hvad tænker politikerne om dette henimod den
kommende lovrevision?

På konferencen stilles der skarpt
på følgende spørgsmål:

13.00 - 14.15: Paneldiskussion.
I panelet sidder bl.a:
Jacob Mark, MF, Socialistisk Folkeparti
Marianne Jelved, MF, Radikale Venstre
Annette Lind, MF, Socialdemokratiet
Carolina Magdalene Maier, MF, Alternativet
Jens Henrik Thulesen Dahl, MF, Dansk Folkeparti

11.20 - 12.00: STU’en set i et UU-perspektiv ved Mark Jensen,
formand for UU-Danmark.
Efterfølgende debat.

- STU’en i et økonomisk perspektiv - Kan det betale sig, at
bruge over en milliard på sådan en uddannelse?
- Hvordan sikrer vi kvaliteten i STU’en og udfra hvilke
parametre.
- Hvordan sikrer vi, at dannelseselementet i STU’en stadigvæk
vægtes i en verden af tal.
- Hvad er tendenserne efter endt STU.

14.15 - 14.30: Afrunding ved Henrik Friis, formand i
STUforeningen Consentio

