
STU-foreningen �
Invitation til Årsmøde og Generalforsamling  

i STU-foreningen Consentio 

26/10 - 27/10 - 2017 

 
 Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350 · DK-5220 Odense SØ 
 
STU-foreningen Consentio inviterer medlemmer af Consentio, ledere og medarbejdere, 
til foreningens første årsmøde.  Et par spændende dage fyldt med faglig input, gode 
drøftelser, god mad, underholdning, generalforsamling og hyggeligt samvær.  

Program 

 Torsdag den 26. oktober:  
  9.30-10.20   Registrering og kaffe  
10.20-10.30   Velkomst v/ Henrik Friis, formand, Consentio  
10.30-12.00   Knud Aarup: ”Fællesskab Danmark” 
12.00-13.00   Frokost  
13.00-14.00   Preben Siersbæk: ”STU 2017 og i fremtiden –   
    bro eller barriere 
14.00-14.45   Pause og indtjekning  
14.45-18.00   Generalforsamling 
    Dette skal ikke blot være en kedelig generalforsamling, men 
    tværtimod foreningens nerve, hvor vi diskuterer foreningens 
    politik og sætter pejlemærker for det kommende års arbejde. 
    Bestyrelsen vil udarbejde en beretning, der samtidig som  
    debatoplæg vil stille skarpt på visioner og aktuelle   
    problemstillinger, hvor vi håber på vægtige bidrag fra  
    forsamlingen i en levende debat.   
19.00    Middag  
21.00    Underholdning v. Humorgruppen Magt 

Fredag den 27. oktober:  
9.00-12.00   Geert Jørgensen: “Skal vi have en     
    kvalitetsmodel - og hvis ja hvorfor så det?” Ud   
    fra Geert Jørgensen oplæg vil der være en    
    tematiseret debat.                                 
12.00-12.15   Afslutning på årsmødet  
12.15-13.15   Frokost  
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Pris:  
3000 kr. pr. person incl. indkvartering, forplejning og drikkevarer til maden. 
Tilmelding: Ellen Andersen: forening@consentio.nu senest mandag den 25/9-17 

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: consentio@i-nklusion.dk 

Henrik Friis, Formand: hf@kaef.dk 

Vi ser frem til nogle inspirerende og faglige dage 

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 tæller pt. 65 medlemssteder. Foreningens 
vision er, at arbejde for en kvalitetssikring af, og en bæredygtig STU. Læs mere om Consentio på 
foreningens hjemmeside. 
�  
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Info om oplægsholderne:  

Knud Aarup: 
Vi har inviteret tidligere direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup til at komme og holde et 
oplæg med baggrund i hans kommende bog, ”Fællesskab Danmark - om 80%-
velfærdssamfundet og civilsamfundets muligheder" 
Preben Siersbæk: 
Preben Siersbæk har i to perioder af 7 år været Undervisningsministeriets ankermand, 
når det gjaldt indsigt i de svage elevgruppers vilkår. Han har dels været tilknyttet 
specialundervisningskontoret i ministeriets folkeskoleafdeling og dels 
vejledningskontoret i afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, hvor han har været 
dybt engageret i arbejdet med unge med særlige behov. Måske allervigtigst var det 
Preben, der havde ansvaret for alt det lovforberedende arbejde omkring ”STU-loven”. 
Senest har han været ekstern konsulent på Lev´s rapport om de første 10 år med STU´en. 
”STU 2017 og i fremtiden” er et provokerende og problematiserende oplæg ved 
rådgivende uddannelsesplanlægger Preben Siersbæk. 
Vi har i Consentio haft flere historiske tilbageblik – nu skal vi forsøge kvalificeret at byde 
ind på, hvad der vil ske omkring STU´en. 
Geert Jørgensen: 
Skal vi have en kvalitetsmodel - og hvis ja hvorfor så det 
STU er et af de få områder på det sociale og undervisningsmæssige område, der ikke er 
omfattet af en eller anden form for kvalitetsmodel. Holder det og i givet fald hvor længe? 
Kan vi ikke bare gøre det, vi ved, vi er gode til, og slippe for en masse unødigt 
papirnusseri? I oplægget tager jeg udgangspunkt i den historiske udvikling og nogle 
kvalitetsmodeller fra tilstødende områder. 
Geert Jørgensen driver en selvstændig konsulentvirksomhed. Han blev i 60’erne udlært 
radiomekaniker og var samtidig aktiv rockmusiker. 
Han blev i 1982 leder af et elektronikværksted ved en institution i Nordsjælland, og to år 
senere etablerede han sammen med sin ægtefælle opholdsstedet Nord-Bo i Gilleleje. 
Det blev til 13 år i stedets kollektive ledelse. I 1992 blev LOS oprettet, og da der i 1997 
blev etableret et sekretariat, blev Geert Jørgensen fuldtidsansat som landssekretær og 
fra 2005-2015 var han direktør. 
Humorgruppen Magt: 
MAGT er en satiregruppe med højt musikalsk niveau, som består af seks unge mænd. De 
seks unge mænd kender hinanden fra drengekor, gymnasium, universitet og ture i 
nattelivet — og ved skæbnens held er de endt sammen i MAGT, hvor de deler glæden 
ved satire, skuespil, sang og musik. Formålet er at sætte både politik og 
hverdagsproblemer på spidsen, så vi kan grine af dem - og måske også blive lidt 
klogere? 
MAGT giver publikum et bredt repertoire af sang, sketches og musik. De har et højt 
musikalsk niveau, en forfriskende energi og ikke mindst en lyst til at give publikum et 
godt grin pakket ind i skarp satire og spektakulær sang. 
https://www.youtube.com/channel/UCtBc0vWNPvGTEnXfR5KGqbQ/about 
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