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Dagsorden 
 

Møde i UTA udvalget 
Torsdag den 31. marts kl. 8.30-10.30 i mødelokale 1, Vibegård  

           (Ovenover kantinen) 
 

Medlemmer: Winni Grosbøll borgmester, Erik A.. Larsen formand for Børne- og Skoleudvalget, 
Henry Schou Madsen formand for Beskæftigelsesudvalget, Klaus Holm formand for Metal Bornholm, 
Klaus Vesløv DI, Lars Vesløv Bornholms Erhvervsskole, Kirsa Ahlebæk Sundheds- og 
Sygeplejeskolen, Jens Zachariasen UU, Nina Kragskov FTF, John Nielsen Dansk Byggeri Bornholm. 
  
Øvrige deltagere: Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh, Rene Bloch vedr. Pkt. 3 
 
Erik A. Larsen går kl. 9 
 
Fraværende: Afbud Jens Z og Nina Kragskov 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 26. januar 2011: 

 
UTA-udvalget den 31. marts 2011: 
Kort dagsorden men 2 vigtige punkter. 
 
 

2. Status ”Projekt - Ungdomsuddannelse Til Alle” (Bjørn Haslund-Gjerrild) 

 
UTA-udvalget den 31. marts 2011: 
Sendt første afrapportering til EHBS. 
Arbejder med evalueringsdelen. Et forsøgs projekt som man skal kunne ”lære af”. 
Virkningsevaluering. Godkendt i styregruppen. Kigger både på de enkelte projekter som på det 
overordnede projekt bl.a. samarbejdet. 
Forløbsanalyser 1) En 8. og en 9. kl som følges de næste 3 år 2) Gruppen af de 20 årige, som følges 
via UV-Data hvor vi har ”låst” gruppen, som så følges i deres videre forløb. 
Møde med partnerne. En positiv oplevelse. Selvom mange kun er del af en mindre del af projektet, 
men kan se og har forståelsen for helheden i projektet. 
KompetenceCamp Rasch Pakhus – Stort fremmøde – men der er også nedsat konkrete 
arbejdsgrupper – nøgle ord ”Udvikling frem for afvikling”. Bl.a. deltagelse af BagLandet. Der arbejdes 
med en idé om at samle ”eksilbornholmer” på en bustur til Bornholm og besøge bornholmske 
virksomheder. 
Claus – Metal – Hvorfor ikke satse på et skib – 200-300 mennesker, så ville virksomhederne måske 
være endnu mere indstillet på at åbne deres døre. 
Dagens lærling, Musikhuset – Stort fremmøde – Mange interessante diskussioner, hvad er vigtigt i 
forhold til at få en lærlingeplads, svaret var de sociale kompetencer mere end udseende og andre ting. 
Fremhævelse af de gode samarbejde med BCB. 
UTA – Nem overgang – udviklingen af samarbejdet også efter socialfondsprojektet. UU’s rolle som 
videnscenter. 
Task Force – igangsættes nu i samarbejde mellem JC, familiecenter og  UU. 
Science projektet – Udvikler sig meget positivt – giver en platform for at det også er ok at være 
”nørd”, og giver en positiv afsmitning i de alm. Klasser hvor begejstringen smitter af. 
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Erhvervsklasse 10 var udbudt nu, men der har ikke været nok tilmeldte. Men der arbejdes videre i 
forhold til fremtidige modeller.  
Kirsa – Vil gerne anbefale at man arbejder meget videre med dette –  
Rene – Lovgivning gav muligheden pr. 1/8-2010 – men tiden har været knap, så der har været lidt 
”fødselsproblemer”.  Men der nedsættes en arbejdsgruppe mhp. 2012. 
Praktikpladsprojektet er skudt i gang med dagens lærling, se særligt punkt.  
Claus – Metal - De faglige organisationer er vigtige i denne opgave. 
EUD uddannelserne, udviklingen af disse iværksættes også nu. 
Nye veje, JC delen kører, den øvrige del er på standby, men udviklingen af samarbejdsform fortsætter. 
 
Borgmester: Orientering om frikommune ansøgning – herunder beskæftigelsesområdet, som kan åbne 
mulighed for nogle af disse. 
 

 

3. Praktikpladsprojekt (Bjørn Haslund-Gjerrild) 

Torsdag den 3. marts blev der med arrangementet ”Dagens Lærling og Dagens Mester” skabt 

stor fokus på udfordringen med at skabe praktikpladser på Bornholm. Arrangementet var også 

startskuddet til UTAs praktikplads projektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af René 

Bloch, Pauli Hjorth Hansen, Christina Bratkov og Bjørn Haslund-Gjerrild. Arbejdsgruppens 

første opgave er udformningen af et oplæg til undervisningsministeriet med forslag til særlige 

praktikplads løsninger på Bornholm. 
 
UTA-udvalget den 31. marts 2011: 
Oplæg udsendes sammen med referat 
Opmærksomhedspunkter: 
Husk SOSU elevpladserne 
Udspecificere opgørelsen så man kan se indenfor de enkelte indgange. 
19 udlærte tømrer på fredag – 2 har job – 17 i risiko for at flytte væk fra Bornholm 
Aflønning af SKP’ere er markant lavere 33-34 kr. mod 58-59 i virksomhederne. 
Claus – Metal – Model snedkerne går på udd. i Sverige, og formerne, kan måske bruges som model. 
Evt. få nogle til at komme og fortælle om de svenske og norske modeller. 
Lars V – Campus – Husk introduktionen for embedsværket 
 

4. Opfølgning på politiske strategi- og handleplan for Ungdomsuddannelse til alle.  
I marts og april måned vil der bl.a. via en spørgeskemaundersøgelse blive indsamlet materiale til 
den politiske strategi og handleplan. Den fase vil blive afsluttet med et temamøde i 
kommunalbestyrelsen i maj. 
(Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh)  

 
UTA-udvalget den 31. marts 2011: 
Procesoplæg godkendt 
 

 
5. Eventuelt. 

 

• UTA-udvalget den 31. marts 2011: 
Næste møde onsdag den 1. juni 2011 


