
 

 Referat af Consentios bestyrelsesmøde, 3/3 2017 
Fredag d. 3 marts fra 10:00 til 14:00, Lokation: Severin Kursuscenter 
Deltagere: Casper, Henrik, Britta, Jeppe, Kimmie, Marian, Morten Overgaard (referent) 
Afbud: Morten E, Mie 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
2) Status på foreningen, herunder sidste konference (medlemstal, økonomi mm) 
Jvf. Bilag fra Jeppe. Regnskabet for 2016 balancerer fint.  
Det kunne være fordeltagtigt på sigt, at håndtere konferencetilmelding på en anden måde, da 
det er en stor opgave at håndtere manuelt. Kimmie vil prøve at se på et it-baseret konferencesy-
stem mhp at lette administrationsopgaven på Hilltop.   
3) Debat om KL´s forslag/“Stefan Hermansen-Udvalget” 
Vedr udvalget: Positivt, at udvalget anbefaler, at de ikke tænker STU´en ind i den forberedende 
ungdomsuddannelse(F.U.).  

De går dog ind og udfordrer målgruppen ved at anbefale, at den stærkeste målgruppe i STU, 
godt vil kunne profitere af F.U.  

Det er interessant, at man man bruge STU´en som et springbræt til den F.U  

Det er muligt for Unge på STU, kan tage enkelte moduler i en F.U.  

Den stærkeste gruppe på STU´en vil skulle negativt afgrænses Ift en F.U.  

Vi skal være opmærksomme på, hvordan skal vi politisk agere ift anbefalingen. Her er det vigtigt 
at vi fastholde retskravet. 

De udsætter sandsynligvis evalueringen af STU´en indtil F.U. er på plads.  

Vedr. Ungeindsatsen(en samlet indsats) - er det sandsynligt, at de samler det hele på kommuna-
le centre ift. F.U. og mon ikke, at STU´en også lander der? 

IFT KL´s udmelding: Her har Per B. Christensen (KL) har allerede været inde og slås for, at STU´en 
bliver en del af F.U.  

Det er vigtigt, at være obs på hvad den politiske forhandling bliver ovenpå denne anbefaling. 

Udmeldingen fra Consentio må være, at udspillet er interessant, men at vi fortsat vil arbejde for, 
at STU´en forbliver. Fortsat arbejde for at at STU´en er god som den er idag.  

Det er interessant hvorvidt UU får en rolle i det her fremover. 

- Hvad kommer den til at betyde for evalueringen? 
- Hvad er den politiske holdning i de forskellige partier?  



 

- Kommunikationsindsats for vores medlemmer er ekstrem vigtig, da de skal vide noget, så snart 
vi ved det.  

4) Tilbagemelding fra arbejdsgrupper (politiske, medlemmer/organisation) ( i må gerne sende 
et skriftligt oplæg fra grupperne rundt inden mødet) 

Politisk arbejdsgruppe: Jvf bilag fra Henrik. Vi er nået langt på det område og er således godt 
på vej til, at indfri de satte mål.  

Vedr. medlemsgruppe:  
- Vi har oprettet en Facebookside, som stille og roligt vokser og udbreder vores arbejde 

- Vi har lavet en konference på Borgen og måske vigtigst, på Sjælland. Måske kunne det være en 
overvejelse ind imellem at holde konferencer der? 

- Vores erfamøde-form virker. Der har været opbakning de 3 steder vi indtil videre har afholdt 
dem og efterfølgende indmeldelser direkte afstedkommet af dem. 

- Politisk synlighed både ift borgen og nu de efterfølgende møder med uvm, lev, efterskolefore-
ningen osv. 

Vi har lavet film gennem tv-glad. De skal bruges på hjemmeside, på facebook mm 

Der kom et forslag om, at lave artikler  til Uddannelsesforbundet, Folkeskolen, socialpædagogen 
m.fl. Dette arbejder MOL videre på 
5) Status på konference i Maj 
Overskriften “Bud på en kvalificeret STU ” 
Dato: 18/5 
Moderator: Henrik Kragelund 
Indspark fra Uddannelsessteder:  
Indspark fra KL: Jan Bauditz 
Indspark fra Uvm: Henriette Nielsen 

Efterfølgende vil vi lave et dokument med bud på overskriften 
6) Årsmøde 2017 
Vi prøver for første gang i foreningen et årsmøde i år 
Indholdet skal være Politiske Statements. - politikskabende debat. 
Arbejdsgruppen(Marian, Jeppe, Henrik, MOL) holder møde i Kolding den 30/3 efter UV-datas 
konference 
7) Tilbagemelding fra møde i Undervisningsministeriet 
Vi (Casper, Henrik, MOL) havde et rigtig godt møde. 
Vi blev høringsberettiget - de opfatter os som samarbejdspartner 
De var interesseret i, om vi vil kunne lave en model, for at sikre kvaliteten i STU´en. Det indvilge-
de vi i, at arbejde videre med. Synlig progression. 
De modtager i UVM mange henvendelser fra forældre og pårørende vedr. 1. Det manglende 
frie valg og 2. Indholdet i STU´en.  



 

8) Uddannelsesmesser - hvad er op og ned? 
Udmeldingen fra Ligeværd: Man vil ikke anbefale andre messer, end den i Roskilde.  
Vi har været i dialog med begge messeudbudssteder og vi har ikke kunne få garanti for UU-til-
slutning og besøgstal på messerne.  
Glad har meldt sig på Compass Fairs messe i Roskilde, med en tilkendegivelse om først at beta-
le i august/september.  
Måske skal man tage kontakt til UU - og høre, om vi kunne lave et samarbejde med dem. 
9) Tilbagemelding fra Erfa i Skive 23/2 
Endnu et godt og konstruktivt erfamøde. 6 STU-udbydere deltog, hvilket er ca halvdelen af det 
samlede antal steder i området. 
På næste møde, skal vi drøfte, hvordan vi systematiserer de regionale erfamøder.  
10) Nyheder fra vores STU-steder 
udgår pga tidsmangel. 
11) Eventuelt 
Casper : Det kunne være interessant at få lavet en målgruppeprofil på STU. Dette var der enig-
hed om, at arbejde videre på. Måske et punkt for medlemsudvalget, at arbejde videre på.  


