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Dagsorden 
 

Møde i UTA udvalget 
Onsdag den 21. september kl. 10.00 – 12.00  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 og Allan Westh 
 
Fraværende: John, Lars. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 1. juni 2011: 

 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 
Godkendt 
 

2. Opsamling på temadrøftelsen om bornholmske unge og uddannelse til alle (Allan Westh 

og Bjørn Haslund-Gjerrild) 
Tirsdag den 23. august var medlemmer af kommunalbestyrelsen og medlemmer af UTA-
udvalget, samlet til temadrøftelse. En del af arrangementet var oplæg fra redaktionen af 
Bornung.dk, samt unge fra det kommende ungepanel, der stillede op til interview om det at 
være ung på Bornholm. 
Hvad kan vi konkludere på denne temaeftermiddag? 

 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 
Borgmester: Hvordan kan man få hele det bornholmske samfund til at deltage i diskussionen? 
Kirsa: Oplevede 2 En som ikke ville flytte under nogen omstændigheder, heller ikke efter uddannelse. Den anden som 
ville videre for at tage uddannelse, helst på den anden side af vandet. 
Allan: Evt. muligheder for ”Bornholmerpakker” se senere pkt- 
Henry: BU vil prioritere kontakten til de unge for at få et bedre billede af de unge. 
Klaus H: Mange unge som ikke vil flytte efter udd. derfor tømrer, klejnsmed mv. er attraktive fordi de er på Bornholm. 
 Erik: Bliver de unge holdt for længe i folkeskolemiljøet, bliver for trygge, så de ikke ønsker at tage over. 
Evt. færre overbygningsskoler. 
Jens: Vigtigt at tale om ”Bornholmerpakken” Flot gennemførelses % på Gym, SoSU, mindre på EUD, dette skal 
måske få os til at tænke anderledes i forhold til EUD. 
Klaus V: Skal turde stille krav til de unge, men også udfordre de unge, fx ung som vil læse japansk, men havde ikke 
snittet, men hund havde ikke plan B, dette skal de unge måske fastholdes i. 
Klaus H: Fungerer samarbejdet  
Borgmesteren: Mange sidet problemstilling derfor mange nødvendige løsninger. 
Allan: Den unge som vil læse japansk skal nok klare sig, men det er de unge som tvinges ind i forkerte uddannelser, fordi 
de findes på Bornholm. 
Jens: Kontakten mellem virksomheder og de unge vigtigt men også formen.    
Borgmesteren: Hvordan knytter vi folkeskolen mere til erhvervslivet. Hvordan kan vi få de unge til at ”smage på livet” 
knytte læringen til den virkelige verden. 
Bjørn: Introduktion til UTA tilbuddet hvor unge præsentere de bornholmske virksomheder. 
Jens: Forslag: En bornholmsk virksomhed kan adoptere en af de unge fra Erhvervsklassen, så er der en direkte kobling. 
Kirsa: Sosu prøver det samme i værkstedsform. Fx håndhygiejne med at teste en ”ren” hånd og en hånd som er vasket. 
Klaus V: Huske at se på alle sektorer. Laver en analyse nu indenfor Dansk Industri med en potentiale analyse. 
Bjørn gennemgang af beskrivelserne fra ”Svarkortene” fra temamødet. 
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- Transport(Hvad betyder det for de unges og andres mobilitet) Dels på Bornholm men også i forhold til den øvrige 
verden.  

 
Konklusion: Møde aftales med Dansk Industri vedr. folkeskolens tilknytning til erhvervslivet på Bornholm i 
forlængelse af DI´s undersøgelse. 

 

3. Status på UTA-projektet.  
Denne gang med fokus på UTA II. Styrket erhvervsuddannelse, Fleksibel uddannelse, 
Praktikpladsprojektet.  
 
Der er mange uddannelser der ikke findes på Bornholm. Hvordan hjælper vi de af vores unge, 
som gerne vil have en bestemt uddannelse, men har svært ved tanken om at rejse fra 
Bornholm? Kan vi tænke i færdige ”Bornholmer uddannelses pakker”, skolehjemspædagoger,  
eller et Bornholmerhus?  

 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 
Status taget til efterretning 
Drøftelse af Bornholmerpakker – fjernundervisning?  
Kirsa svært at fylde vinteroptaget op, derfor med at lade holdet følge et hold før dem, og tage et modul via fjernundervisning. 
Borgmesteren: Bygge uddannelserne op så fleksibelt som muligt pba af de kommende årganges størrelse 
Klaus H: Mange muligheder allerede i dag, fx model og bådsnedker, de går ikke på udd. i Danmark i dag, men 
samarbejder med Sverige.   
Jens: Kan man trække noget til skal man da gøre det, men nok snarere den anden vej. EUD uddannelserne i andre dele 
af Danmark har langt større opland.Derfor kan man ikke vente for lang tid inden diskussionen tages.Dikussionen skal 
tages med Campus. 
Borgmesteren: Vigtig diskussion - Bør indskrives i ungepolitik/ungestrategien, så diskussionen tages i denne forbindelse. 
 

4. Hvordan får vi interessenterne på banen? 
Det lave fødselstal, mangel på kvalificeret arbejdskraft giver nogle fremtidsbilleder som er med 
til at understrege vigtigheden af samarbejdet på tværs af interessenter og med fokus på det at 
være ung på Bornholm. 
Ungestrategien skal være et dynamisk redskab og ikke et statisk redskab. 
Arbejde med årshjul. Unge, forældrene, beslutningstagerne, erhvervene. 
Hvilken rolle skal UTA-udvalget fremover spille? 
(Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh)  

 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 
Borgmesteren: Ikke en ”kommunalpolitik” men en ”Bornholmer politik” vigtig med inddragelse af alle interessenter. 
Allan: Orientering jf. oplæg – som udsendes med referat. 
Henry: Vigtigt med et tværfagligt udvalg. 
Klaus H: Vigtigt at det ikke bliver en rapport i skuffen, UTA udvalget har været med til at sikre der gøres noget ved 
det. Derfor vigtigt at der fortsat er et udvalg som sikrer handling. 
Jens: Det er vigtigt med en politisk forankring, for at undgå ”kassetænkning”. 
Borgmesteren: §17 stk.4 udvalget kan godt fortsætte, men er deltagerne parat til at investere denne tid. 
Klaus V: Vigtigt med en tæt forankring til en driftsorganisation. Så det ikke bliver en ”kaffe klub”. 
Vigtigt at tænke ud af ”pengekasserne”. 
  
Oplæg til næste møde. 
 

5. Input fra UTA-udvalget i forhold til den næste Camp. 
Der er indlagt 4 såkaldte Camps i projekt Uddannelse til Alle. Første Camp var 
KompetenceCampen, som blev afholdt i slutningen af januar i samarbejde med Kompetence 
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Forum Bornholm. Planene er at holde næste Camp i begyndelsen af februar og tanken er at 
fokus er praktikpladser. Tanker, ideer er velkomme til indholdet af denne Camp. 
(Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh)  

 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 
Indput, idéer mv. sendes til Bjørn Haslund-Gjerrild 
 
 
 
 

4. Eventuelt. 
UTA-udvalget den 21. september 2011: 

• Henry: Evt. samarbejde vedr. praktikvejlederuddannelse, pædagogiske uddannelse fx PAU uddannelser og 
pædagoguddannelser mv. Kirsa oplyser at de udbyder vejlederudd. Og det kan måske tænkes ind. Kirsa 
afdækker udfordringen med Vibeke Juel Blem.  

 
Næste møde er den 16. november 2011 


