
 

Referat fra Consentio bestyrelsesmøde, onsdag d. 18/5 2016 
10.00 til 14:00  
Lokation: Severin Kursuscenter | Skovsvinget 25 | 5500 Middelfart  

Afbud: Marianne Bønløkke Andersen, Carsten Gylling 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Godkendt 

2) Orientering fra formanden & Morten 
Fra Jeppe. Det er nu lykkedes at få Consentios adresse flyttet til Skive.  
Aktuelt er vi 45 medlemssteder. Likviditeten i foreningen ser fornuftig ud.  
Fra Morten. 
Ift samarbejdet med uddannelsesavisen. 
Som udgangspunkt mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt at placere et op-
læg på Roskildemessen, da det passer dårligt ind i det travle stand-arbejde.  
Ideer til Klumme:  
- Den nye vejledning  
- Udfordringer med fremmøde - klemt af inklusionsproblematikkerne 
- Excel-samfundet 
- En ny model, hvor eleverne kan flekse uddannelsen over flere end tre år. 
3) Nyt fra bestyrelsen 
Flemming. Fokus på dokumentation. Følger spændt med i de nye vinde omkring 
Inklusion. Vi mangler ikke indstillinger. Virksomhedsrettet indsats er buzz-ordet. 
Samarbejdet med kommunen er meget “Excel-fokuseret”. 

Kimmie. Aspit har bestilt en eva-rapport med fokus på egen visitationsproces. 
Matcher vores dokumentation sagsbehandlere og jobcentre? Elevgrundlaget 
ligger stabilt. 

Jeppe. UU-centrene er meget opmærksomme på, at følge op på hvert enkelt 
elev. Døgnområdet kører. Udfordringen er, at eleverne samlet set bliver dårligere 
og dårligere. Der bliver STÚen udfordret, da den jo som udgangspunkt er tilret-
telagt udviklingshæmmede og deres stabilitet. Jeppe kunne godt se en model, 
hvor man kunne graduere undervisningstilbuddet på eksempelvis deltid og der-
ved dele de årlige 840 timer over flere år, hvis man eksempelvis ikke magtede et 
fultidstilbud. 



 

Britta. Der er problematikker omkring målgruppen, der som udgangspunkt bliver   
mere og mere komplekse og sværere at håndtere på fuld undervisningstid. Brit-
ta bruger megen tid på “Klar til start” 

Henrik. Tendensen er at de private tilbud er pressede og flere steder drejer nøg-
len om. Tendensen er også, at de kommunale tilbud lægger sig op af den oprin-
delige tænkte målgruppe af udviklingshæmmede og at de private steder bliver 
tilbudt de mere komplekse.  
Henrik bruger meget krudt på at tænke i tiden efter STÚen, da det kniber for 
kommunerne at følge med her. 
4) Godkendelse af årsregnskab for 2015 
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse ved kommende generalforsam-
ling.  

5) Evaluering af Konferencen i marts  
Konferencen løb rundt og var velbesøgt. Generel stor tilfredshed i bestyrelsen.
   

6) Opfølgning på Erfa 
Erfaringen fra Karise rundsendes til bestyrelsen af Morten. Morten tager kon-
takt til hver især mhp på en aftale. 

7) Opfølgning på junikonference 
Det er uhensigtsmæssigt, at lægge en konference på Borgen i juni, da politiker-
ne går på sommerferie 3/6. Flyttes til sidst november. 
Henrik har haft kontakt med følgende der har ytret interesse for at deltage. 

Niels Henning Tuelsen Dahl 
Maj Marcado 
Annette Lind 
Jakob Mark 
Annie Mathiesen 
Samt lavet forhåndsaftaler: Jannick Beyer, Charlotte Kaufmanas, Jan Baudis (KL)  
og Jakob Fuglesang(vært på dagen) 

8) Opfølgning på høringssvar 



 

Gå i dialog med undervisningsministeriet mhp, at blive fast høringsberettiget. 
Morten tjekker med Karsten. Morten lægger det på hjemmesiden.  
9) Efterårets konference(r) 
Der er planlagt generalforsamling 6/10  
På denne blev det besluttet, at undersøge muligheden for, at bede nogle med-
lemssteder byde ind med et 45 min. oplæg indenfor overskriften:  
Mangfoldighed i uddannelsen -“Den gode historie”.  Og indenfor delemnerne: 
Beskæftigelse, Uddannelse, Personlig udvikling (handikapforståelse, Selvværd), 
Botræning (udvikling, metoder). Morten laver et oplæg til at sende rundt til med-
lemsstederne (rundsendes til bestyrelsen inden). Der blev samtidig påpeget, at 
der samtidig skulle være et “trækplaster” til arrangementet.  
Dette kunne være indenfor emner som: 
- Den nye vejledning - Formanden for UU-Danmark, UU-vejleder fra vestegnen 
(Karsten Karlson). 
 - Sundhed (her havde Henrik og Flemming mulige kandidater) 

Tanker omkring, at det bliver et to-dags arrangement eller evt et bestyrelsesse-
minar.  

10) Eventuelt 
- Næste møde 15/8 kl 10-14 
- Punkt til næste møde: Drøftelse omkring en vedtægtændring § 4 vedr. hvem 
der kan være medlem af foreningen.  

- Skype-samarbejde udover bestyrelsesmøder? 


