
UTA-udvalget 28.01.13 
 

Referat 
 

Ekstraordinært møde i UTA udvalget 
Mandag den 28. januar 2013 kl. 9.30 – 11.30  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: Michael Almeborg, Henry, John Nielsen, Kirsa, Bjørn. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. november 2012: 

 
UTA-udvalget den 28. januar 2013: 
Godkendt idet det bestræbes at mødet kortes af tidsmæssigt. 
 

2. Status på Uddannelse Til Alle.  
En kort status på UTA I og UTA II. Fremlæggelse af en oversigt over de enkelte projekter, hvem der ejer projektet 
og hvornår de slippes af UTA.  

 
UTA-udvalget den 28. januar 2013: 
Gennemgang af liste  
Liste sendes ud til alle snarest muligt. 
 

3. Fremlæggelse af projekt forslag til den sidste projektperiode.  
Projekt Uddannelse til Alle har taget hul på den sidste projektperiode. Nogle del projekter er afsluttet, andre 
delprojekter er i en proces, hvor de helt eller delvis skal implementeres i de organisationer hvor de har været 
forankret. Fra slutningen af december har det været muligt for partnerne i projektet at komme med forslag til korte 
nye projekter, som kan være med til at styrke målet med at flere bornholmske unge skal have en 
ungdomsuddannelse. Sidste frist for projektforslag er mandag den 21. januar kl. 12.00. Efterfølgen bliver 
projektforslagene bearbejdet i forhold til additionalitet og om de er indenfor projektrammen. Processen er også en 
del af arbejdet med at få fastlagt budgettet for 2013. 
 
De indkomne projektforslag vil blive forelagt for UTA-udvalget.  
Drøftelse og afklaring: Hvilke projekter skal der satses på i 2013 og hvad skal være hovedtemaet i 2013. 
 

 
UTA-udvalget den 28. januar 2013: 
Oversigt gennemgået. 
Med udgangspunkt i den strategiske udmelding fra UTA, se følgende 
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. 
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er UTA udvalget enig i at UTA sekretariatet arbejder videre med de indkomne forslag indenfor de budgetmæssige 
rammer. 
 

4. Mødeliste for 2013 
UTA-udvalgsmøder i 2013: 
Onsdag den 6. marts. kl. 8.30 til 10.30 
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 

 
UTA-udvalget den 28. januar 2013: 
Godkendt 

 
5. Eventuelt. 

 
UTA-udvalget den 28. januar 2013: 
Lars V: Under overvejelse at lave et fælles basisår for alle EUD uddannelser. 


