UUV den 21.5.2019
Til:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge

Att. Lise Nørberg
Høringssvar fra UUV’s LMU udvalg i forbindelse med ”Høring af budgetanalyser og
supplerende spareforslag”
UUV udtaler sig om følgende:
1)
2)
3)
4)

Budgetanalyse – Samling af udskolingerne
Analyse skole-dagbehandling – Skoleudvalget og Børneudvalget
Udslusningsboliger/ egne værelser til udsatte unge
Analyse af visitationsudvalgsstruktur

Ad. 1) Budgetanalyse – Samling af udskolingerne
Ved en samling af udskolingerne kan UUV se mulighederne i, at en større volumen i
overbygningen kan give et bedre ungdomsmiljø til gavn for eleverne. Samtidig giver en større
volumen i udskolingen mulighed for en bedre og bredere dækning ifht. valgfag. Den seneste
politiske aftale lægger op til øget samarbejdet mellem skolerne og erhvervsuddannelserne ifht.
netop - valgfag.
At de unge får en overgang efter 6.klasse ses som ”træning” til overgangen til
ungdomsuddannelse, og det at skifte miljø og indgå i nye sammenhænge, korrekt håndteret vil
det styrke elevernes sociale kompetencer i denne sammenhæng. Vi ved, at det er i overgangen,
at de unge kan have udfordringer med håndtering af miljøskifte.
En samling af udskolingen vil betyde, at UUV’s vejledningsindsats, kan koncentreres på færre
skoler
Ad. 2) Analyse skole-dagbehandling – Skoleudvalget og Børneudvalget
Hvis der skal flere elever til Holmehus (målgruppe: Normalt begavede elever med socioemotionelle problemer) er det vigtigt, at almen overbygningen bibeholdes, eller at der findes en
alternativ løsning, da eleverne bliver inkluderet i bestemte fag i 7. 8. og 9. klasse som er med til
at gøre dem klar til at kunne påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. De deltager også
i ordinær intro og brobygning til ungdomsuddannelserne sammen med almen overbygningen og
desuden indgår eleverne i fælles aktiviteter med almen området . Denne spejling i det almene
område er af stor betydning for deres personlige udvikling. Samarbejdet med almen området er
nødvendigt for at arbejde pædagogisk og fagligt med elevernes udvikling til at kunne indgå i en
ordinær ungdomsuddannelse.

Ad. 3) Udslusningsboliger/ egne værelser til udsatte unge
I forbindelse med Køge Kommunes aftale med en privat aktør om udslusningsboliger, er det
centralt, at der i en aftale om ”pædagogisk aktivitet/drift” er fokus på, at den private aktør har
en central opgave i, at de unge i udslusningsboligerne kommer op om morgenen (og i ordentlig
tid i seng om aftenen som en forudsætning) således de kan passe deres
ungdomsuddannelsesaktivitet.
Nogle gange er unge i udslusningsboliger tilmeldt kommunalt finansierede uddannelsestilbud
som fx STU (3 årig Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvor det er af stor betydning at der
er en pædagogisk ramme omkring dem, der fastholder en kurs, der sikre, at de får gennemført
deres uddannelse eller et praktikforløb.
Målet må være, at der er fodslag omkring den unges uddannelsesplan, så den unge bliver støtte i
de mål, der er i fællesskab er fundet.
Ad. 4) Analyse af visitationsudvalgsstruktur
Pkt. Justering af visitationsudvalg: Vigtigt at UUV tages med på råd i forh. til visitation af
efterskole, da vejlederne har faglig viden om hvilke typer efterskoler, der vil være bedst for
eleven som f.eks. specialefterskole eller inklusionsefterskole.
pkt. Arbejdsgange og samarbejde: Vigtigt skolelederen indkalder UUV vejleder til netværksmøder
vedr. elever, da UUV kan tilbyde § 33. stk. 4 forløb og forlænget erhvervspraktik på 13 uger
På vegne af UUV’s LMU den 21.5.2019
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