
 

 Dagsorden for bestyrelsesmøde 18/5-2018 10.00-14.00 på Severin, Middelfart 
Afbud: Morten Ellehauge, Kimmie Falk Jensen, Mie Helslev, Marian Kortegaard 

1) Valg af referent: Morten valgt 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

3) Status på foreningen (medlemstal, økonomi, aktiviteter mm) 

69-70 medlemmer.   
Et mindre underskud på sidste konference, men økonomien ser fornuftigt ud.  

Regnskabet for 2017 blev gennemgået og godkendt. 

4) Bankfuldmagt til foreningen  

Bestyrelsen giver Bankfuldmagt til Morten, efter at Ellen (sekretær på Hilltop), er gået på efter-
løn.  

5) Guide til det frie valg v. Per 
Vi afventer og ser udviklingen af guiden, inden vi afgører, hvorvidt vi skal annoncere her 

6) Guide til persondataforordning v. Peter Sindal.  
Umiddelbart er der ikke stemning for at lave en guide til den nye persondataforordning. Besty-
relsen samler viden ind om gode steder og sender det til Morten, der sender en nyhedsmail ud i 
næste uge. 

7) Forårskonference : tilbagemelding 
God konference. 85 deltagere og tre oplægsholdere. Konferencen gav et mindre underskud, 
hvilket er ok.  

8) Event på Folkemødet - status 
Vi laver en event gennem STU-alliancen. Vi låner gratis Ligeværds telt derovre. Henrik repræsen-
ter foreningen.  

9) Erfamøder 2018 - Status 
Der er i foråret afholdt tre erfamøder. 16/4 i KBH, 4/5 i Køge og 14/5 i Nykøbing Mors Der . Alle 
tre med uddannelsesplaner, som tema. Fremmødet har svinget mellem 8 og 18 personer, altså 
ikke så mange. 
Det er vanskeligt ikke også at kigge på kompetencepapiret, når vi kigger på uddannelsespla-
nen.  
Vi laver yderligere to erfamøder i Jylland (syd og midt) og Morten følger op med et notat, som 
sammen med undersøgelsen skal danne ramme for, at tage kontakt til UVM.  



 

Der skal laves en arbejdsgruppe af medlemmer, der skal kigge på en samlet tilbagemelding.  
Morten, Casper og Mie står for at nedsætte denne.  

10) UV-data: Tilbagemelding 
Velbesøgt - Problemstillinger omkring it-systemer, diskussion omkring kompetencepapirer mm 
(hvilket er den samme opfattelse af erfamødernes tema).  

11) Beslutningsforslag DF: (referat fra folketinget som bilag (side14-22) 
Det blev besluttet, at der skal laves en beretning i uddannelsesudvalget. Man vil kvalitetssikring, 
en bedre overgang til job og uddannelse.  
Debatten tog bl.a. fat på: 
 - Overgang til FGU efter STU 
- Dannelse af en STU-Portal 
- Kvalitetssikring af området 
- De frie uddannelsesvalg 
- En bedre overgang til job & Uddannelse efter endt STU 
Debatten tog over en time, hvilket er meget interessant og længere end normalt.  
Vi følger det tæt.  

12) Årsmøde 2018 - Status 
Noemi Kaznelson er booket til torsdag (unges motivation for læring) 
Dorthe Birkemose er booket til fredag (Pædagogisk forråelse)  
Hotel Park i Middelfart danner rammen for årsmødet 

Forslag over middag torsdag: 1/2 times oplæg om kvalitetssikring (BDO?) 1/2 times oplæg om 
FGU´ en? Overbygningsforslag fra DF (Jens Henrik Thulesen Dahl), Stefan Herman (arbejdets 
pædagogik) 

En temadrøftelse under generalforsamlingen: Fire emner fra årsberetningen 

Morten og Jeppe arbejder videre med at finde noget underholdning. 

Morten prøver at lægge det næste bestyrelsesmøde den 31/8 på Hotel Park, så vi får mulighed 
for at se faciliteterne.  

13) Efterårskonference?  
Udbud? Kvalitetssikring? FGU? 
Vi afventer til næste bestyrelsesmøde.  

14) Tilbagemeldinger fra diverse møder med interesseorganisationer. 
Beretning fra STU-alliancen, som er et rigtig godt foreningsfællesskab, Consentio er kommet 
med i. 



 

Henrik har haft en kontakt til BDO. De laver meget for kommunerne. Pernille Remming (BDO) 
havde netop udført en godkendelse af et STU-forløb for en kommune. Henrik tager initiativ til at 
få lavet et kaffemøde med hende omkring kvalitetssikring. Henrik, Casper, Per og deltager.  

15) Eventuelt 
Ingen punkter til evt.  

Underskrifter Bestyrelsen: 

Jeppe Hansen:____________________________________ 

Britta Bak:_________________________________________ 

Henrik Friis:________________________________________ 

Casper Jensen:_______________________________________ 

Kimmie Falk Jensen:___________________________________ 

Mie Helslev:___________________________________________ 

Morten Ellehauge: _____________________________________ 



 


