Beslutningsreferat: Møde i styregruppen for Projekt Hirtshals og Uddannelse
Dato: Fredag d. 2.12.11
Til stede: Annette Niebuhr, Niels Christian Andersen, Troels Mikaelsen, Gitte Orlowitz, Trine Kamp
Schubert, John Riedel
Fraværende: Elsebeth Gabel Austin, Karsten Asmussen
Referent: John

Pkt 1 og 2: Overordnet skitse for det videre forløb, især med drøftelse af fokus og indhold i år 2 og år 3
7. klasse:
På et ordinært forældremøde holdes eventuelt oplæg af fagperson for forældre om betydningen af deres
rolle og betydningen af deres inddragelse i sparringen med de unge i.f.t. uddannelsesovervejelser og
uddannelsesvalg, m.m.
8. klasse:
Hovedfokus er 8. klasses forældre, da det vurderes, at det er på denne årgang, at der er de bedste
muligheder for at påvirke uddannelsesvalg. På denne årgang afholdes målrettede forældrekurser.
9. klasse:
Forældrebesøg på HG og EUC med orientering om uddannelserne.
Desuden de ordinære Åbent Hus-arrangementer (forældre og elever).

Forældre til 8. og 9. klasses elever skal endvidere orienteres om forældrekurserne og besøgene på
ungdomsuddannelserne ved skole-hjem samtaler.

Tværinstitutionelt lærersamarbejde:
Forskellige modeller for samarbejdet drøftedes, men uden indgåelse af konkrete aftaler. Dog er der
enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt i første omgang at fokusere på engelsk, dansk og matematik,
og at lærersamarbejder med fordel kan være kortere (evt. af et semesters varighed) og i løbet af projektet
spredes ud på flere lærere på HG, HSC og EUC.
Det blev på mødet bl.a. foreslået, at lærerne på tværs af institutionerne med fordel kan arbejde sammen
om præsentation af uddannelserne, skolerne og fagene ved forældrebesøgene på ungdomsuddannelserne.

Endvidere blev det foreslået, at lærerne evt. kunne udarbejde undervisningsmateriale til brug ved
brobygningsforløbene på ungdomsuddannelserne.

Kontaktgruppen træffer nærmere aftale for lærersamarbejdet mandag d. 5.12.11 med henblik på at
igangsætte samarbejdet primo 2012.

Niels Christian kontakter Anton Bjerrum med henblik på at afvikle et kursus for alle relevante HSC-lærere.
Detaljer afklares i kontaktgruppen mandag d. 5.12.11

På baggrund af Niels Christians efterlysning af ressourcer til marketing, undersøger Annette hvorvidt det er
en opgave som EUC Nord’s marketingsafdeling kan varetage. Til at (med)finansiere dette kan der
kanaliseres midler fra Hjørring Kommune – Trine vurderer, at kommunen ikke får brug for alle de midler,
som den har fået til projektet.

Pkt. 3. Ledernes merarbejde (aflønning)
I forbindelse med projektets afvikling sondres der ikke imellem ledernes arbejde og medarbejdernes
arbejde og aflønning. De udbetalte midler til projektets partnere er m.a.o. ikke opdelt i ”ledelsesmidler” og
”medarbejdermidler”. Der er alene tale om et beløb, som den enkelte projektpartner benytter til
projektrelevant arbejde ud fra det godkendte projektbudget.
En eventuel anvendelse af projektmidler til aktiviteter, som ikke er beskrevet i den af regionen godkendte
projektbeskrivelse, skal meddeles John, som herefter vil orientere Gitte med henblik på godkendelse af
ændringen.

Pkt. 4. Møde med AAU
John indhenter status fra Elsebeth til orientering på kontaktgruppemøde mandag d. 5.12.
Muligheden for at besøge teknisk-naturvidenskabelige fakultet(er) blev nævnt på mødet som en tidligere
nævnt idé til lærerkurset på AAU.
Niels Christian forespørger om 15 UU-vejledere kan deltage på kurset på AAU. John orienterer Elsebeth om
ønsket. Muligheden undersøges. John orienterer Niels Christian snarest muligt.

Pkt. 5. Budget og regnskab

Punktet afklaret under pkt. 3

Pkt. 6. Orientering om det første forældrekursus v. Niels Christian
Ca. 16 hjem var repræsenteret

Pkt. 7. Evt.
Hjemmesiden er under udarbejdelse. Den ventes snarligt operationel.
Timeindberetning fra alle projektpartnere til John senest uge 1 2012 (pr. mail scannet i underskrevet
stand).

/ John Riedel, d. 2.12.11

