
UTA-udvalget 06.03.13 
 

Dagsorden 
 

Møde i UTA udvalget 
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 8.30 – 10.30  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, Michael Almeborg DI, Lars Vesløv 
Bornholms Erhvervsskole, Kirsa Ahlebæk Sundheds- og Sygeplejeskolen, Claus Gjerrild UU, Nina Kragskov FTF, John 
Nielsen Dansk Byggeri Bornholm. 
Øvrige deltagere: Bjørn Haslund-Gjerrild, Allan Westh, Flemming Pedersen 
Fraværende:  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. januar 2013: 
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2. Status på Uddannelse Til Alle.  
En kort status på hvilke projekter og aktiviteter der gennemføres i den sidste del af projektperioden. Opfølgning på 
de fremlagte projektforslag ved sidste møde i UTA-udvalget. 
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3. De bornholmske unges uddannelsesvalg 2013 + ungesituationen generelt. 
De unge fra 9. klasse og 10. klasse på Bornholm har valgt hvilke ungdomsuddannelser de skal gå på efter 
sommerferien. Hvad har de valgt? Hvordan ser det ud i forhold til sidste år? Hvilke konsekvenser/ perspektiver får 
deres valg for ungdomsuddannelserne/ arbejdskraften på Bornholm?  
Ledigheden blandt de bornholmske unge? Hvilke udfordringer/ dilemmaer ser uddannelsesinstitutionerne i 
forhold til uddannelse og unge på Bornholm 2013? 
Til drøftelse: (Se bilag) 
Hvilke udfordringer ser vi? 
Hvad skal der gøres i forhold til disse udfordringer? 

 
UTA-udvalget den 6. marts 2013: 
 

 

 

4. UTA-udvalgets arbejde efter UTA-projektets afslutning med udgangen af 2013. 
UTA-udvalgets arbejde har været og er en meget central og vigtig del af projekt Uddannelse til Alle og ikke mindst 
for hele den overordnede tanke om Uddannelse til Alle på Bornholm.  
Til drøftelse: 
 
A) Der er tidligere fra UTA-udvalgets side udtrykt interesse for at udvalget fortsætter, også efter UTA projektet 

ophører med udgangen af 2013. 
 
Der ligges derfor op til en konkret drøftelse af dette, samt drøftelse af under hvilke rammer UTA-udvalget kan 
tænkes at fungere efter 2014. 

 
B) Karin Topsø Larsen fra CRT har fået bevilget en Ph.d stilling med henblik på at afdække unges 

uddannelsesvalg og hvad som påvirker dette mm. 
Karin skal have en referencegruppe til projektet. Ud fra emnet vil det være relevant at overveje, hvorvidt UTA 
udvalget kan udgøre denne referencegruppe, underf forudsætning af 1) UTA-udvalget fortsætter efter 31/12-
2013 2) At Karin Topsøe Larsen og UTA-udvalget kan se en mulighed og gensidig nytte af dette. 
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Karin Topsø Larsen er derfor inviteret til at give et kort oplæg vedr. projektets indhold, samt en efterfølgende 
drøftelse i forhold til ovennævnte. 

 
Vi vil derfor invitere Karing til at deltage på dette punkt og fortælle om rammerne for hendes Ph.d, hvis du 
synes dette er ok? 
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5. Mødeliste for 2013 
UTA-udvalgsmøder i 2013: 
Onsdag den 22. maj. kl. 8.30 til 10.30 
Onsdag den 11. september. kl. 8.30 til 10.30 
Onsdag den 6. november. kl. 8.30 til 10.30 
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6. Eventuelt. 
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