
 

 Dagsorden for bestyrelsesmøde 16/3-2018 10.00-14.00 på Severin, Middelfart 
Afbud: Casper, Marian, Britta, Jeppe, Kimmie 

1) Valg af referent 
Morten 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde (bestyrelsesseminar) 
Godkendt 

3) Status på foreningen (medlemstal, økonomi, aktiviteter mm) 
Ca 70 medlemmer (lidt svært at sige med nøjagtighed, da der er en del restance ift opkrævning 
af kontinent 
Morten E foreslog, at vi tog kontakt til forkellige konferenceudbydere mhp, at søge en rabatord-
ning for vores medlemmer (Sikon, ADHD- konferencen, Skive m.fl) Morten O undersøger mulig-
heden. 

4) Forårskonference - information om nemtilmeld mm.  
Der er styr på det!  

5) Event på Folkemødet 
Vi har indvilget i, at lave en event Fredag den 15. juni en time i Ligeværds telt. Morten og Henrik  
(og måske Casper??) er i arbejdsgruppen. Dette bliver programsat 2 maj.  
(Mie foreslog Preben Sigersbæk, som en mulighed).  

6) Erfamøder 2018 - Status 
Vi vælger at bruge den netop færdige undersøgelse vedr. uddannelsesplanerne, som udgangs-
punkt for de kommende erfamøder. 
Hvad er det folk forstår ved eksempelvis den pædagogiske handleplan.  
Som forening: Man bliver mødt med en mangeliste, mangelsyn. STU får lov til at vi kan dyrke det 
(menneskesyn).  
Gå lidt tættere på ift en praksisviden. Fri tolkning, begrebsafklaring, Fælles refleksion.  
Vi  starter i KBH den 16/4 på sputnik (Morten tager initiativ)  
Invitere lokale UU-vejledere til Erfamøder? 

7) UV-data: Stand + tilmelding 
Pullovers + pamflet sørger Morten O for at bestille.  
Vingsted deltager Henrik og Marian 
Ballerup deltager Mie og Per 

8) Møde Christiansborg 
Jens Henrik Thuesendahl. Første møde blev aflyst pga vejret. Der er aftalt nyt møde i maj måned 
hvor vi skal prøve at påvirke deres måske kommende lovforslag på STU-området.  



 

Hvad retter vi fokus mod ift politiske møder:  
Vil I tage et politisk initiativ til at lave en kvalitetssikring af STU´en, frit uddannelsesvalg?  over-
gang efter endt STU? 

9) Årsmøde 2018 - Status 
Noemi kaznelson er booket til torsdag 
Dorthe Birkemose er booket til fredag 
Hotel Park i Middelfart danner rammen for årsmødet 

10) Tilbagemeldinger fra diverse møder med interesseorganisationer. 

I mandags var der møde i STU-alliancen på Børsen i KBH, hvor Casper og Henrik deltog. Der 
blev aftalt at de tager kontakt til samtlige uddannelsespolitiske ordførere mhp at få dem i tale. 
Per forsøger at lave en aftale med undervisningsministeren mhp et kaffemøde (da han kender 
hende fra deres fælles studietid). 
FGU- centre bliver formenlig besluttet i juni. Lige nu sidder kommunerne og laver aftaler om, 
hvor de store centre geografisk skal placeres. Vi holder os orienteret 

11) Eventuelt 

- 


