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Referat 
 

Møde i UTA udvalget 
Onsdag den 25. april 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, 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, Allan Westh og Claus Gjerrild 
Fraværende:  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29. februar 2011: 

 
UTA-udvalget den 25. april 2012: 
Godkendt 
 

2. Status på Uddannelse Til Alle.  
En kort status på hvad der sker i UTA I og UTA II 

UTA-udvalget den 25. april 2012: 
Taget til efterretning 
 
Henry: Højskoleprojektet kører nu og er forlænget. 
Erik: RAMPEN bevilget til 31/6-2013. 

3. Uddannelse til Alle -udvalget – det fremtidige arbejde. 
I Uddannelse til Alle er der fokus på, hvordan vi evaluerer og implementerer de projektet som bør fortsætte efter 
projektafslutningen december 2013. Hvordan kan UTA-udvalget få en strategisk og koordinerende funktion, omkring de 
unge og uddannelser på Bornholm.  

(Bjørn Haslund-Gjerrild og Allan Westh)  

 
UTA-udvalget den 25. april 2012: 
Oplæg drøftet, genoptages. 
 

4. Uddannelse til Alle udvalgets strategiske Topmøde 
De unge har valgt, hvilke uddannelser de vil gå på – hvilke strategi skal Uddannelse til Alle udvalget lægge og på 
hvilket grundlag skal denne strategi lægges? 

Hvad er øjebliksbilledet? Gennemgang af de øjeblikstal vi har. 

• Hvordan har udviklingen været i forhold til de unge og uddannelse? 

• Hvilke uddannelser har de unge valgt? 

• Hvordan er praktikpladssituationen lige nu? 

• Hvordan er status for de unge 20 årige uden uddannelse, som projektet følger? 
 

Uddannelse til Alle – strategiske tanker i forhold til: 

• Erhvervsliv og beskæftigelse på Bornholm. 

• Bornholms Regionskommune. 

• Ungdomsuddannelserne på Bornholm og udenfor Bornholm. 
(Allan Westh, Bjørn Haslund-Gjerrild og Claus Gjerrild) 
 
UTA-udvalget den 25. april 2012: 
Tager udgangspunkt i de samme tal 
Klaus H: Sigtet er 2013 men også 2015 og 2020 
  
Claus G: Større gennemsigtighed mellem udd. og praktikplads.  
Klaus H: Prøveperiode som kan afklare om de har evnerne. Sikre mod frafald og dårlige håndværkere. 
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Hvis man fx efter 3 måneder kunne sikre praktikpladser til resten. 
Lars. Sikre praktikpladser, en helt særlig udfordring for udkants Danmark. Så de unge kan se der er 
praktikpladser. 
Jens: Erhvervsklassen et godt tilbud, men de skal også sikres praktikpladser. Sammenhænge i vores 
tiltag også for de lidt mindre bogligt stærke. Skal både kigge på EUD men også gymnasieuddannelserne. 
Bornholm ligger ikke højt her sammen lignet med landsgennemsnittet ive prktikpladser. 
Henry: Bornholm formår ikke at stille de praktikpladser til rådighed som der er behov for. Øvelsen er 
at gøre de nuværende praktikpladser synlige og udnytte de fleksibilitet i de nuværende ordninger for 
alternative muligheder 
Klaus V: Vil gerne men svært at trække kortet ind, stor forskel på virksomhederne, nogle virksomheder 
har ikke overskud til at ansætte hverken økonomisk eller på anden måde. 
Kirsa: Bunden opgave vi skal sikre de unge en uddannelse, bedre at være ledig med uddannelse end 
uden uddannelse. 
Nina: Talentudviklingen er vigtig, skolepraktikken skal udnyttes, kan også udnyttes i forhold til de 
mange små virksomheder. Afprøvning i dag vanskeliggøres af reglerne, hvor en aftale er meget 
bindende.  
Klaus H: Det må ikke være skolepraktik i den ”gamle” form, virksomhederne vil ikke have rene 
skolepraktikelever.  
Lars: UngePorten/Nye Veje, BornPro, praktikpladser nye veje men også SKP er også vigtigt.Gderne 
arbejde med uddannelsesgaranti. 
Allan: Antal praktikpladser var ikke højere i højkonjunktur tiden. Taskforce erfaring. 
Gennemskuelighed fra folkeskole til Job. Erhvervene tydeligere i folkeskolen. 
Winnie 
Erik: politisk sætte nogle målsætninger for fx kontakten mellem folkeskole og erhvervsliv. Hvordan 
sikrer vi implementeringen af UTA projekterne 
Gennemskuelighed mellem folkeskole / Erhverv - Vejledning 
Fleksibilitet Praktikpladser/uddannelser 
Skabe plads til alle unge fra specialklasse til sience 
 
Der udarbejdes forslag til fremtidig struktur i forlængelse af dagsordens pkt. 3 

4. Eventuelt. 
UTA-udvalget den 25. april 2012: 
- 


