
 

Referat af Consentio bestyrelsesmøde, 4/2 2016 
Torsdag den 4/2 fra 10:00 til 14:00  
Lokation: Severin Kursuscenter | Skovsvinget 25 | 5500 Middelfart  
Tilstede: Jeppe Hansen, Britta Bak, Kimmie Falk Jensen, Henrik Friis, Marianne 
Bønløkke Andersen, Carsten Gylling & Morten Overgaard-Larsen 
Afbud fra: Flemming Jeppesen  

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Siden er konferencen flyttet til den 17/3 

2) Opfølgning på Konference i marts  
44-46 tilmeldte lige nu. MOL sender en reminder ud på mail snarest.  

3) Kommende erfamøder - form og tidspunkter 
Vi aftaler, at vi i første omgang indbyder ledere til en drøftelse om de kommen-
de erfaarrangementer, så de første arrangementer i højere grad bliver dialog-
møder. Her er det vigtigt, at drøfte deres holdning til den politiske fokus på STU 
mhp den kommende konference i juni.  
Af drøftede temaer kan nævnes:  
- Veksle erfaringer ud fra pædagogisk praksis 
- En rigtig uddannelse 
- kvalitetssikre uddannelsen 
- praktik - Hvad gør vi hver især 
- Samarbejde med UU 
- De gode eksempler 
- Uddannelsesparathed 
Følgende datoer er aftalt: 
31/3: Hillerød (Carsten og Britta) 
7/4: Aabenraa(Marianne) 
14/4: Karise (Henrik) 

4) Klumme i marts - emne? 
Skal ligge op til konferencen i juni - STÚs rolle og berettigelse i samfundet - på 
vej mod 10 året for STU-uddannelsen. Hvad gør man med unge der ikke passer 
ind i det etablerede uddannelsessystem. MOL kigger videre på dette i samarbej-
de med Jeppe. 



 

5) Konference i juni  
- Politisk fokus på STU (panel-disskussion) ift. fremtidsudsigten. Her blev nævnt 
journalist Jakob Fuglesang (12.500,- for vært på dagen), som tovholder. Evt få 
TV-GLAD med på banen ift et video-indslag om overnævnte emne.  
 
Henrik og Morten undersøger videre og kommer med et oplæg til indhold og 
dato for arrangementet. De mødes den 25/2 i Karise. 

6) Liste over STU-steder (bliver færdig til mødet) - hvordan henvender vi os. 
Bestyrelsen melder tilbage til Morten om manglende STU-steder på den samlede 
liste, senest 8/2. Derefter formulerer han en mail, som sendes ud til alle tilbud, 
tirsdag (9/2).  

7) Strategiplan 2016-2020 
Drøftet. Der afsættes mødet den 18/5 til en videre drøftelse af kommende stra-
tegiplan.  
Af overskrifter, som blev drøftet, kan nævnes:  
- At Consentio er STU-foreningen og, at det giver mening, at alle STU-institutio-
ner er medlem af foreningen.  

- Fokus på Deltagelse i og medborger i samfundet. (DIMS) 
- Bidrage til samfundet 
- Hvad er det vi uddanner til? 

(Henrik har en ambition om, at hverve 20 nye medlemmer i 2016.) 

8) Eventuelt 
Carsten Gylling informerede om, at KBH́s kommune har sat stor fokus på de 
unges fravær. Det er UU-vejlederens opgave, at håndtere dette gennem et 
nyt digitalt system. Denne tendens ses også i Odense og er sandsynligvis en 
tendens der breder sig til hele landet. 

Punkter til kommende møde: Strategiplan, Consentios deltagelse på Folke-
mødet på Bornholm, Juni 16 

Referent: Morten Overgaard-Larsen 


