DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE
PRAKTISK
Dato
Tid
Sted

Torsdag den 29. oktober 2021
19.00-21.00
På ZOOM

Deltagere
Afbud
Referat
Ordstyrer

Karen, Henrik, Jacob, Lis, Marie, Iben, Inger-Lise, Christina, Charlotte og Karina
Eva, Inge og Lene
Christina
Lis

GODKENDELSE AF
Referat fra
16-08-2021.pdf (vejlederen.org)
sidst
Dagsorden
ØKONOMI
Marie

Godkendt
Godkendt

Gennemgang af budget og kontingent.
Der står 450.000 kr på vores konto pt.
Forslag om at sætte kontingent med blad ned fra 650 kr, til 600kr. pr. år, da vi er en
forening, der ikke skal tjene penge
De medfører et lille underskud på budget 22, som vi sagtens kan bære i forhold til
hvad vi har på kontoen.
I debatten var, der var overvejelser om, at vi kunne bruge pengene til af
medlemsaktiviteter,
 pulje som medlemmerne kan søge,
 medlemmer kan vinde en deltagelse i en konference mod at fortælle om den
til de øvrige medlemmer,
 poste penge i Vejledningens dag,
 booste opslag på Facebook
 hyre dyre og gode oplægsholdere
Disse ting kan vi stadig gøre, selv om vi nedsætter kontingentet ned.
Bekymring for, hvad der sker hvis en med mange abonnementer siger op. Samtidig får
vi pt. flere nye medlemmer.
Nedsættelsen er vedtaget med 6 stemmer ja, 1 stemme nej og 2 hverken for eller
imod.

GENERALFORSAMLING
Praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen
Peter Plant har sagt ja til at holde oplæg

Status på bestyrelse:
På valg: (se bilag)
 Karina
 Lis
 Inger-Lise
 Eva
 Charlotte
Suppleanter:
 Karen
 Lene
 Henrik
 Inge
INFO, STATUS, AFTALER MM
Arbejdsgruppe
Næste medlemsmøde: Jacob og Charlotte:
Fremtidens arbejdsmarked 13.01.22 kl 20-21. Som forberedelse hører der links til
podcast
Karina
Vejledningens dag
Vi har pt så mange aktiviteter, så det foreslås at vi udskyder det til 1. februar 2023
Jacob og Karina Møde med Jens Henrik Thuelsen Dahl fra Dansk Folkeparti: Emnerne var bl.a. de unge
med særlige behov, som interesserede ham meget. Derudover talte vi om styrket
vejledning efter ungdomsuddannelse. Fremover bør vi udvælge vores emner i forhold
til deres ordførerskaber. Oplevelsen var at det emne, der oprindelige var sendt til
politikerne, ikke længere var så aktuelt, som da vi sendte invitationen ud inden
sommerferien. Derfor skal der også flere emner på, næste gang vi henvender os. Dog
er det meget ressourcekrævende, så vi venter lidt med de næste mails til politikerne.
Karina og Iben
Møde i Undervisningsministeriet – bud på overgang til ungdomsuddannelser: Havde
10 min oplæg, hvor vores forslag skulle være indenfor nuværende rammer. Iben og
Karina forberedte det, mens Karina stod for fremlæggelsen. Karina fastholdt dog, at vi
er en forening med et formål etc. Kommunerne prioriterer forskelligt hvad angår
vejledning. Vores ønske er at styrket vejledning bliver en del af lovgivningen og at den
varetages af vejledere. Det gik rigtigt godt og vi fik sat spor.
Skrivegruppen
Status på skrivearbejdet i forbindelse med vores vision for vejledning:
Chris har samlet det der er og det sendes ud, når vi er klar til det.
SOME-gruppe
Oversigt over opslag og opgaver i forbindelse med SOME. Husk, når vi er ude til noget,
har nogle tanke etc. at poste det!
KOMMENDE KONFERENCER MM.
Karina
Der er en del konferencer og møder i efteråret. Hvem deltager i hvad? Mangler der
noget på listen?
2.-5. november:
NICE Academy: Building Career Management Skills
Jacob, Inger-Lise og Karina

10.-11. november:
Samba 9½: Vejledning i coronaens tid
Chris
11.-12. november:
Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2021
Karina
13. november:
Møde i NFSY
Karina
19. november:
Aktuel Vejledningsforskning 2021: Inspiration – Indsigt på DPU
Chris og Lis
25. november:
CEFU: Konference: Tempo, trivsel og præstation – ny og klassisk udsathed i
ungdomslivet 25. november - Konference: Tempo, trivsel og præstation – ny og
klassisk udsathed i ungdomslivet (cefu.dk)
NYT FRA…
Karina

Der er sendt følgende høringssvar siden sidst:
• Høring over bekendtgørelse om grøn iværksætterpulje til
ungdomsuddannelser
• Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie
fagskoler (Permanentgørelse af forsøg med prøver i dansk og matematik på
efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt
undervisningstilbud)
• Høring over ændring af bekendtgørelse om skolepraktikydelse og skoleydelse
til elever i FGU-baseret erhvervsuddannelse
Karina er inviteret til at skrive debatindlæg til EUK nyhedsbrev.
Karina er inviteret til at holde oplæg og deltage i paneldebat ved Strategisk
Uddannelsesforum Nordsjællands årsmøde den 27. april 2022. Det handler om
velfærdsuddannelser – Karina skal være i panel med Bo Klindt og Stefan Herman

EVENTUELT
Karen: Tilladelse til at bruge foto af dette møde på en instaprofil
Jacob: Lidt sårbart med den måde vi gemmer dokumenter på. Fx googledrev. Iben undersøger
Lis: Var på en politisk-strategisk tur til Grønland for Efterskoleforeningen. Lis besøgte Job- og
vejledningscentret Marjoriaq, som er under opbygning og de skal finde deres ben. Ideen er genial at have
job og vejledning i samme hus. Målet er løsrivelse for Grønland – men vejen derhen er svær.

PUNKTER TIL NÆSTE GANG

Kommende møder:
Mandag 29. november, kl. 19.30-21.00: Generalforsamling virtuelt
Torsdag 20. januar, kl. 10.30-15.00: Bestyrelsesmøde 3: Fysisk i Århus
Onsdag 30. marts, kl. 19-21: Bestyrelsesmøde 4: Virtuelt
Mandag 30. maj, kl. 19-21: Bestyrelsesmøde 5: Virtuelt

