Konference om ungdomsuddannelse den 20. august 2009 kl. 9.30-15.30 i Bygningen, Vejle

Syddansk Uddannelsesaftale
– sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge får en ungdomsuddannelse

regionsyddanmark.dk

I Region Syddanmark øger vi indsatsen
for at få flere unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Invitation til konference om ungdomsuddannelse
Dagens program
Regionalt UngdomsuddannelsesRåd inviterer dig til at deltage i arbejdet
med at udvikle Syddansk Uddannelsesaftale. Aftalen bakkes op af Syddansk
Vækstforum, og der er således bred opbakning fra både kommuner, arbejdsmarkedets parter og videregående uddannelsesinstitutioner i regionen.
Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at indgå et samarbejde
mellem kommuner, ungdomsuddannelser og aftagere af deres elever, for
at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Regionalt
UngdomsuddannelsesRåd
RUR blev nedsat af Region
Syddanmark i 2007 og består af
10 ledere fra regionens ungdomsuddannelser fordelt på alle skoletyper samt to regionsrådspolitikere.
RUR fungerer som et ekspertpanel i uddannelsespolitiske og
strategiske spørgsmål og er samtidig initiativtager i forhold til at
starte tværgående projekter på
uddannelsesområdet.

Syddansk
Uddannelsesaftale
Syddansk Uddannelsesaftale vil
komme til at bestå af en hoved
aftale og delaftaler. Delaftalerne
består af de partnerskabsaftaler,
som ungdomsuddannelserne indgår med kommuner og aftagerne
af deres elever.
Aftagerne repræsenteres ved:
de videregående uddannelser og
arbejdsmarkedets parter.

Syddansk
Vækstforum
I Vækstforum sidder repræsentanter fra syddanske kommuner, DI,
Dansk Erhverv, Håndværksrådet,
Dansk Byggeri, Tekniq, Foreningen
af Rådgivende Ingeniører,
Praktiserende Arkitekters Råd,
Landbrugsrådet, de lange, mellemlange og korte videregående
uddannelsesinstitutioner, LO, AC,
FTF, Dansk Arbejdsgiverforening
og Regionsrådet.

På konferencen kan du:
•• bygge videre på de gode erfaringer, der virker
•• udvikle konkrete forslag, der kan indarbejdes i Syddansk
Uddannelsesaftale
•• indgå i partnerskaber, der skal realisere Syddansk Uddannelsesaftale

Fokus på særlige udfordringer og initiativer der virker
På konferencen vil der blive sat fokus på ungdomsuddannelsernes centrale
hovedudfordringer og gode erfaringer fra igangværende initiativer, der kan
inspirere til nytænkning.
Udvikling af konkrete forslag og ideer til partnerskaber vil foregå i
5 workshops, som er målrettet forskellige skoletyper. Du kan frit vælge
workshop efter interesse.
Alle deltagere modtager inden konferencen et inspirationskatalog, som
indeholder de enkelte skolertypers hovedudfordringer og forslag til mulige
initiativer. Ideen er at give dig et input til konferencedagen.

Underskrivelse af Syddansk Uddannelsesaftale
Resultaterne fra konferencen indgår i det videre arbejde med Syddansk
Uddannelsesaftale. Aftalen fremlægges og underskrives af repræsentanter
for partnerne ved en afsluttende konference den 30. september 2009.
Undervisningsminister Bertel Haarder er gæstetaler og deltager også i
paneldebat med bl.a. formand for Radikale Venstre Margrethe Vestager,
Regionsrådsformand Carl Holst og ledere af uddannelsesinstitutioner og
arbejdsmarkedets parter.
Der vil blive udsendt særskilt invitation til konferencen den 30. september
2009.

Program den
Workshops

20. august 2009

Kl. 9.30

Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00
		

Velkomst – visionen med Syddansk Uddannelsesaftale
ved regionsrådsformand Carl Holst

Kl. 10.10
		

Derfor sætter Region Syddanmark turbo på at sikre flere unge en uddannelse
ved direktør for Regional Udvikling, Mikkel Hemmingsen

Kl. 10.25
		
		

Om frafald i ungdomsuddannelserne:
Udfordringer og initiativer på skoler i regionen
ved lektor Noemi Katznelson, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Kl. 11.00
		

Spørgsmål, refleksion og debat i salen
ved rektor for Svendborg Gymnasium og formand for RUR, Jesper Vilbrad

Kl. 11.15
		

Panel: Hvad er vores hovedudfordringer – set med aftagers øjne?
Hvad skal der til for at imødekomme dem? Og hvad kan jeg gøre?

		
•
•
•
•

Korte bud fra virksomheder:
erhvervsuddannelseschef, Flemming Larsen, DI
uddannelseschef, Svend Berg, Dansk Erhverv
afdelingschef for uddannelse og arbejdsmarked, Louise Pihl, Dansk Byggeri
chefkonsulent, Jan Bauditz, KL.

		
•
•
•

Korte bud fra videregående uddannelsesinstitutioner:
udviklingschef, Ulrich Skytte, Erhvervsakademi Lillebælt
prorektor, Lena Venborg, University College Lillebælt
studiechef, Per Andersen, SDU

Du kan vælge mellem følgende
workshops:

Workshop 1:
Tekniske erhvervsuddannelser
•• ”Hovedudfordringer:
Manglende praktik, manglende
forudsætninger for at gennem
føre og vekseluddannelses
princippet” ved direktør
Lars Middelboe, EUC Lillebælt
•• ”En mentorordning, der virker
– Ung-til-ung mentorer”
ved projektkoordinator
Laila Wilkinson, EUC Lillebælt

Workshop 2:
Merkantile erhvervsuddannelser

		 Korte bud fra elever og Undervisningsministerium:
• formand for Erhvervsskolernes Elev Organisation, Jonathan Simmel
• direktør for erhvervsuddannelserne, Søren Hansen, UVM.
		

Debat mellem panelet og salen.

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.00
		
		

Workshops – fokus på udfordringer og initiativer der virker
De 5 workshops danner fundamentet for de fremadrettede initiativer
målrettet de enkelte skoletypers udfordringer.

		
•
		
•
		

Deltagernes rolle vil være:
at udvikle konkrete idéer og initiativer som kan få flere unge til at gennemføre
en ungdomsuddannelse
at finde samarbejdspartnere og starte på at indgå fremadrettede aftaler med
hinanden.

		
		

Hver workshop ledes af et RUR-medlem, som kort indleder med at præsentere
hovedudfordringerne for den enkelte skoletype.

		
		
		

I hver workshop vil der desuden være ét inspirerende oplæg, der fortæller om
gode initiativer, der har virket. Oplægget er blot et eksempel, der skal inspirere
til nytænkning – og der er åbent for helt nye ideer!

Kl. 15.00
		
		

Kl. 15.30

Bud på hvordan vi kommer videre efter i dag
ved direktør for Regional Udvikling, Mikkel Hemmingsen.
Medlemmerne fra RUR rapporterer fra de enkelte workshops:
• Forslag til konkrete handlinger der kan indgå i partnerskabsaftalerne
• Forslag til aftalepartnere – hvem vil indgå aftaler?
Tak for i dag

•• ”Hovedudfordringer:
Virksomheder efterspørger
HHX og ikke HG, manglende
praktik, mange og hyppige
reformer” ved direktør
Karsten Edal, Vestfyns
Handelsskole
•• ”Spor i uddannelserne, der
sikrer fastholdelse” ved
afdelingsforstander Bo Ravn,
Tietgenskolen

Workshop 3: VUC enkeltfag
•• ”Hovedudfordringer:
Lav overgangsfrekvens til
videregående studier” ved
rektor Lene Thorborg, VUC
Fredericia
•• ”Fastholdelse gennem professionssigte i uddannelserne”
ved projektkoordinator Kirsten
Bach Kjeldal, VUC Fredericia

Workshop 4:
Gymnasiale uddannelser
•• ”Hovedudfordringer:
Skoletræthed, frafald på HF”
ved rektor Jesper Vilbrad,
Svendborg Gymnasium
•• ”Samspil mellem gymnasiale
uddannelser og studievalg
– fælles mål?” ved centerleder
Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland

Workshop 5: Sosu
•• ”Hovedudfordringer: Svært
at sikre praktikpladser, frafald
under praktik” ved direktør
Mogens Kragh Andersen,
Social- og Sundhedsskolen Fyn
•• ”Effektive overgange mellem
ungdomsuddannelserne”
ved pædagogisk udviklingsleder
Thomas Falk, EUC Syd
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Praktiske oplysninger

Partnerskabsmøder

Tid

Mellem de to konferencedage vil der blive afholdt
en række partnerskabsmøder for aftaleparternes
beslutningstagere.

Torsdag den 20. august 2009 kl. 9.30 - 15.30

Sted
Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Kørselsvejledning kan findes på følgende link:
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php
Bemærk at der er få p-pladser lige ved Bygningen.
Der er mulighed for parkering på regionens p-plads,
10 min. gang fra Bygningen.

Målgruppe
• Ledere af ungdomsuddannelser og videregående
uddannelser
• Studiechefer
• Relevante undervisere
• Undervisningsministeriet
• Kommunale skoledirektører
• Repræsentanter fra det offentlige og private
arbejdsmarked
• Ledere af UU centre
• Ledere af studievalg

Møderne vil blive afholdt i regionshuset på
følgende datoer:
• Merkantile erhvervsuddannelser:
Mandag den 31. august 2009
• Tekniske erhvervsuddannelser:
Onsdag den 2. september 2009
• Gymnasiale uddannelser:
Fredag den 4. september 2009
• Sosu: Mandag den 7. september 2009
• VUC: Onsdag den 9. september 2009
Alle dage fra kl. 10- 14.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig til konferencen den 20. august
via følgende link:
www.regionsyddanmark.dk/uddannelsesaftale
Tilmelding senest den 26. juni 2009.
Kan du ikke komme til konferencen, selvom du er
tilmeldt, kan du melde afbud senest den 14. august
til Liselotte Abildgaard på e-mail:
liselotte.abildgaard@regionsyddanmark.dk
Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på 500 kr.

