
 

 Dagsorden for bestyrelsesmøde 1/9-2017 10.00-14.00 på Severin, Middelfart 
Afbud: Morten Ellehauge, Mie Helslev Rasmussen 

1) Valg af referent - Morten Overgaard-Larsen 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde -   Godkendt  

3) Status på foreningen (medlemstal, økonomi, aktiviteter mm) 
- Vi har lige nu 65 medlemmer (der kom et nyt under mødet, så vi er 66 medlemmer dd) 
- 2017 kommer til at indeholde 3 konferencer, et årsmøde og x-erfaarrangementer 
- Økonomien ser fin ud. Vi har arrangementer, hvor der har været fin tilslutning. Det har bevir-

ket, at vi har valgt, at sætte prisen på vores årsmøde på et absolut  minimum, således, at vi for-
venter et underskud ved dette.   

- Vi har opgraderet sekretariatstiden en smule - og vil fremadrettet følge op på denne halvårligt.  

4) Årsmøde 2017 - Videre planlægning og diskussion 
Hvem skal inviteres  ud over medlemmer: Henrik har inviteret undervisningsministeren til at 
komme og det er ikke endeligt afskrevet derfra.  
Ellers ser planlægningen fornuftig ud og der er umiddelbart styr på det hele. Jeppe, Henrik og 
Morten mødes sandsynligvis allerede onsdag og forbereder det sidste (her er andre bestyrel-
sesmedlemmer velkommen, også). 

5) Generalforsamling - Planlægning. Følgende er på valg (Henrik Friis, Jeppe Hansen, Britta 
Bak) Drøftelse af vedtægtsændringer jvf sidste bestyrelsesmøde. 
 
Vi skal have sendt en årsberetning ud inden mødet. Hvad er der aktuelt til denne dag. Sup-
pleret med en mundtlig beretning.  
 
 Et forslag kunne være .  

-  Debat om statslig organisering 
- Kvalitet og takstnedsætning - hænger det sammen 
- Forankring i jobcenter - hvor meget ved de om STU´en her? 
- Evalueringen - hvad synes Consentios medlemmer om det? 
- Consentio synes, at UU- fortsat skal være den centrale institution i STU´en - hvad synes I?  
 
Morten laver et skriv til Henrik  i midten af september om foreningens aktiviteter i 2017 senest 
medio september. 

Henrik laver et oplæg til en årsberetning, som skal være færdig senest 1. oktober, som kan sen-
des rundt til resten af bestyrelsen 

Vi har en plan om, at dette skal sendes ud  til medlemmerne 10. oktober.  



 

Der indkaldes til generalforsamlingen senest 3 uger før(senest 5/10), dette koordinerer Morten 
og Henrik.  

Bestyrelsen drøftede muligheden for et differentieret kontigent målt efter elevtal, men dette bli-
ver alt for tungt, rent administrationsmæssigt og derfor foreslåes et uændret kontigent i 2018. 

6) Tilbagemeldinger fra diverse møder med interesseorganisationer, samt erfaarrangementer. 
- Evalueringen af STU´en.  

STU-aliancen. Bl.a Lev, Ligeværd, Glad, selveje Danmark, Consentio, Produktionsskoler, Lærer-
foreningen, Danske handikaporganisationerne m.fl. blev drøftet. Her har Casper (for Glad) og 
Henrik (for consentio) deltaget i møderne. Ikke så meget nyt under solen. Vi går og venter på 
en udvikling i evalueringen. Det er fint at sidde med, da vi er med til at komme med vores vin-
kel inden dem der er inviteret med i selve evalueringen skal give deres svar videre. Evaluerin-
gen bliver fremlagt midt i september. Der er en bred enighed i udvalget. Fremadrettet er det 
vigtigt ikke, at få politikerne til at lægge for meget vægt på evalueringen. Sandsynligvis kom-
mer evalueringen til at blive brugt til 1) en mere erhvervsrettet STU og 2) en afgrænsning af 
STU-målgruppen, hvilket begge har stor betydning for den måde vi driver STU på.  

Kimmie (AspIT Odense)er blevet udvalgt, som et af de 8 udbuds steder der besøges til at blive 
evalueret. Her er det hendes indtryk, at der bliver fokuseret på livskvalitet. Desuden er det hen-
des opfattelse at det havde gjort indtryk på evaluator, at få kendskab til, at familier flytter kom-
muner for, at få større indflydelse og mulighed for det de vurdere er et bedre STU-tilbud. Deru-
dover belyses effekten af seneste bekendtgørelse, som blandt andet har resulteret i et faldende 
elevtal. En anden ting synes at være, at UU ikke er uvildige ift. kommunerne og bliver styret i hø-
jere grad til kun at måtte vejlede til kommunens eget tilbud. 
Det er Kimmies indtryk at evaluator generelt har fået indblik i at der ikke er lige muligheder for 
alle, samt at det samlede funktionsniveau hos STU-eleverne er faldende. 

Erfamøder:  Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt et erfamøde i Hinnerup og planlagt et 
på fyn, som desværre måtte aflyses pga for lille tilslutning (vi afholder et for hele region syd-
danmark i stedet i nærmeste fremtid) At vi er primus motor for at igangsætte erfamøder, får vi 
stor ros for. Morten koordinerer fortsat fremadrettet.   

Henrik berettede om hans deltagelse på Folkemødet. Det er hans klare opfattelse, at det er et 
godt sted, at være repræsenteret. Man kunne overveje, at Consentio. 8-10 stykker tog med til 
næste års folkemøde, hvor Kimmie vil undersøge muligheden for, at vi kan overnatte på Aspit 
Bornholm . Morten undersøger muligheden for transport 14-17/6 

Vedr messer: Om lidt går alle messer i luften. Flere af de medlemssteder der er repræsenteret i 
bestyrelsen har tilmeldt sig nogen af dem. Vi følger spændt hvordan det kommer til at gå med 
det øgede antal messer. 

København: 12 institutioner er inviteret med til Special skills, et arrangement arrangeret af 
Thorshøjgaard. Her er Glad og Karise med.  



 

7) Kommende arrangementer 1. forslag fra Jeppe, om et arrangement i november 2. Bestyrel-
sesseminar? 

ad1. Jeppe foreslår at lave et arrangement omkring EU´s persondatalov, der træder i kraft i maj 
2018. Lave et arrangement i slut november måned. Susanne Wiederquist kunne være et godt 
bud - Morten tager fat i hende og hører hende ad. Det retter sig til administrativt personale og 
ledelsen.  At hun efterfølgende kan lave et skriv (en pixi-udgave/en pamflet) med vejledning til 
dette, kunne være fordelagtigt.  

Medicinhåndtering - Der er en skærping indenfor dette område.  Det besluttes at lave et kursus i 
dette. Marian har et skriv fra Nordbo, som måske kunne danne grundlag for dette. Henrik un-
dersøger vedr et lignende kursus, som han har kendskab til.   

Bestyrelsesmøde: 8/12 

Bestyrelsesseminar besluttes til 18-19/1-2018 

8) Eventuelt 

Intet under evt.  


