
UTA-udvalget 28.11.12 
 

Referat 
 

Møde i UTA udvalget 
Onsdag den 28. november 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, 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: Kirsa Ahlebæk, Jens Zachariasen, John Nielsen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 25. april 2011: 

 
UTA-udvalget den 28. november 2012: 
Godkendt 
Michael Almeborg indtræder for DI. 
 

2. Status på Uddannelse Til Alle.  
En kort status på hvad der sker i UTA I og UTA II. 5. november blev projektets 4. afrapportering til 
Erhvervsstyrelsen indsendt.  Inden afslutningen af 2012 skal budgetter for hvordan de resterende midler i projektet 
skal bruges, der er derfor brug for projekt ideer og forslag til indsatsområder som der kan arbejdes med i det sidst 
år i projektet. 

 
UTA-udvalget den 28. november 2012: 
Orientering drøftet 

 
3. UTA-udvalget årshjul 

November mødet: 
Fokus på erhvervsuddannelserne grund- og hovedforløb. 
Unge med afsluttet grundforløb 
Unge med afbrudt grundforløb 
Unge der fraflytter Bornholm  
Unge der afslutter et hovedforløb på Bornholm 
Unge uden arbejde, på offentlig forsørgelsen 
(Claus Gjerrild) 
 

UTA-udvalget den 28. november 2012: 
Orientering drøftet 
 

4. Uddannelse til Alle udvalgets 3 fokusområder for 2013 
1. Virksomheden og skolen: 

Samarbejdet imellem erhvervslivet og folkeskolen. Erhvervslivet og folkeskolen skal trækkes tætter på 
hinanden. Gennemskuelighed fra erhverv til grundskole. 
Synliggørelse af de bornholmske unges muligheder i det bornholmske erhvervsliv. 
Læringsplatforme på de bornholmske virksomheder.. 

2. Praktikpladser til alle: 

Fleksibilitet, både i forhold til praktikpladser og uddannelser. 
At udnytte og udfordre lovgivningen med fokus på at få unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

3. Fra Specialklasse til Science  

At give alle unge en chance, hvad enten det handler om store vanskeligheder fx socialt eller fagligt eller 
det handler om at få flere faglige udfordringer. 

 
Drøftelsen vil have fokus på det første punkt, virksomheden og skolen. Hvilke initiativer er der iværksat, muligheder og 
udfordringer? Jensen som læringsvirksomhed. First LEGO League som en fælles læringsplatform.  

 



UTA-udvalget 28.11.12 
 

 
UTA-udvalget den 28. november 2012: 
Eik A: Forankringen af kontakten til virksomhederne. 
Lars V: EUX problematikkerne 
Claus Metal:  
Claus G: Fokus uge 47, bredere vejledning i alle klasser som rækker ud af skolen og ind i 
Campus/Erhvervslivet. 
Erik A: Vendt kulturen på folkeskolen området of gøre dem mere udadvendte. 
Henry: Synligheden i folkeskolen fra erhvervslivet som kan trække/lokke unge over i de rigtige 
uddannelser. 
Bjørn: Status over arbejdet med at involvere virksomhederne 
Johannes: Huske at knytte det op til de ting som allerede foregår. 
 

4. Eventuelt. 
 

5. UTA-udvalget den 28. november 2012: 
Der fastsættes et møde i januar 2013, med prioriteringer i forhold til det kommende år. 
Der udmeldes dato snarest muligt. 
Claus V. Forslag til suppl. Statistikker, kan man måle antallet af praktikpladser 


