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Dagsorden 
 

Møde i UTA udvalget 
Onsdag den 1. juni kl. 8.30-10.00 i mødelokale 1, Vibegård  
 

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, René Nordin Bloch og Allan Westh 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 31. marts 2011: 

 
UTA-udvalget den 1. juni 2011: 
Godkendt 
 
 

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

 
UTA-udvalget den 1. juni 2011: 
Bjørn gav en status på projektet. 
Taget til efterretning. 

 

3.  Praktikpladsprojekt (Bjørn Haslund-Gjerrild, René Nordin Bloch) 

     René Bloch Nordin er fra den 1. juni ansat som praktikpladskoordinator.  

     Der arbejdes pt. med 2 initiativer, dels inden for smedeområdet og dels inden for byggeområdet.  

     Der er udarbejdet en skrivelse til Undervisningsministeriet, samt når dette møde finder sted,   

     afholdt et kort møde med undervisningsministeren den 23. maj 2011 bl.a. vedr. praktikplads  

     situationen på Bornholm. Det er fortsat hensigten at invitere den nye undervisningsminister til  

     et møde hvor fokus alene er på praktikpladssituationen på Bornholm, som er lovet af den  

     tidligere undervisningsminister. 
 
UTA-udvalget den 1. juni 2011: 
Oplæg drøftet og taget til efterretning.  
 
Kommentarer fra refleksionen: 
Klaus 

At man laver noget i forhold til de unge, at man har konkrete ting at tage fat på. Fleksibel uddannelse. Vi gerne være med til at komme med alternative muligheder 
At man opretter et virksomhedscenter. 
 
At bruge produktionshøjskole konceptet i  Nye Veje. Spændende at følge udviklingen i de forskellige koncepter. Huske at det er et udviklingsprojekt. 
 
Erik A. 

Der er mange udfordringer for de unge som har problemer. Problemet ligger mange andre steder, socialt, forældre osv. Der er et massivt problem, med at få forældrene på banen. 
  
Jens: 

At se på indholdsdelen. Hvad er det der skal puttes ind i projekter Udvikle mens at man lægger spor ud. Det kræver noget at udvikle pædagogikken. 
 
Der er 10 til 15 stk. At rampen kunne blive en del af ungdomsskolens tilbud.  Problem at man skal have penge med fra de enkelte skoler. 
 
Henry: 

At vi får fundet vores ben, vi risikerer at miste nogle unge. 
 
Klaus: 

Der er ikke nok der søger ind i området. Vi skal have troværdige sælgere. 
De bedste rejser over 
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Lars: 

Lad os bakke op omkring produktionshøjskolen. 
 
Praktik: Har talt med undervisningsministeren, om den udfordring vi står med. Vil kontakte Borgmesteren med resultaterne af dette møde 
 

Bygge og anlæg. PT. 38 tilmeldte, normalt er der 70. 
 
Jens: 

Der er meget retorik i det her. Hvorfor kommer mestrene ikke ud og besøger de forskellige unge. Alle vil blive modtaget med åbne arme. 
Det kræver noget af virksomhederne. De unge kommer ikke dumpende som duer. 
 
Allan: 

Metal har været på forkant. Men udfordringerne med mekanikerne. 

 
4. Opfølgning på politiske strategi- og handleplan for Ungdomsuddannelse til alle.  

Præsentation af arbejdet med at inddrage de unge i processen. Målet er at have materialet klar i 
forbindelse med en temadag for kommunalbestyrelsen i august måned. 
Det foreslås at § 17,4 udvalget deltager i dette møde, samt at 10 – 14 forskellige unge deltagere. 
(Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh)  

 
UTA-udvalget den 1. juni 2011: 
Oplæg drøftet og enighed om form og deltagelse af UTA udvalgets deltagelse i temamødet med kommunalbestyrelsen. 
 
 

4. Eventuelt. 
UTA-udvalget den 1. juni 2011: 
 
Temadag med kommunalbestyrelsen den 23. august 2011. Indbydelse udsendes. 
 


