UVU møde den. 24. august 2015

Hvad er der sket siden sidst
● Siden sidste møde har UVU været på skoleturne. Her har vi været rundt på skoler i
Odense og Kbh - 6-7 holdte oplæg for elever i 3-4 kl. og 8-9 kl. Formål med turne: skabe
en platform, hvor vi kan inspirere unge, skabe klarhed og mindre elevers frygt mht.
uddannelse. Endelig sagde flere elever efterfølgende, at oplægsholderne havde ændret de
unges syn på dem selv.
● I maj fik vi afholdt workshop i Kbh for de nye vejledere
● Vi har fået sendt vores nyhedsbrev nr. 2 ud
Hvad skal der ske i resten af 2015
● Workshops i Odense afholdes d. 7. november for alle vejledere, der er bosat på Fyn og
Jylland. Vi er ved at få booket lokale hos Studenterhuset. UVU skal betale for transport.
● Workshop i København afholdes d. 26. september for de nye vejledere med brunch.
Invitation sendes ud og begivenhed laves på facebook.
● Workshops og skolebesøg i Århus skal igangsættes dette halvår - vi har fået penge fra
Århus kommune
● Nye samarbejdspartnere
○ Mary og Tine har holdt møde med Sandholm Asylcenter. UVU skal fremover
samarbejde med Sandholm Asylcenter, hvor UVU’s opgave bliver at lave
aktiviteter (med uddannelse i fokus) for asylansøgere i aldersgruppen: 10-18 år.
Formålet med disse aktiviteter er, at få de unge mennesker væk fra asylcentrene,
inspirere dem og give dem kendskab til det danske uddannelsessystem.
● Jul i år
○ UVU afholder julearrangement for bådflygtninger. Arrangementet vil blive
afholdt i Globe. Autentisk mad serveres til festen.
● Flere frivillige - UVU har rigtig meget at lave, hvorfor vi skal have flere frivillige sat på
de forskellige arbejdsopgaver. Hver gang UVU har et konkret projekt, som vi mangler

hænder til, vil dette deles. Hermed håber vi, at vi kan få flere frivillige hænder. Tanken er
da, at os der arbejder “fast” i UVU bliver teamledere på projekterne og får ansvaret for de
frivillige til de enkelte projekter.
● De frivillige vejledere. Flere vejledere i UVU er ikke tilstrækkeligt aktive i UVU,
hvorfor vi skal have strammet reglerne. Fremover vil det blive sådan, at hvis en vejleder
ikke får opdateret deres profil, vil de advares og senere slettes fra vejleder kartoteket.
○ Det er vigtigt at huse på, at hvis en vejleder ikke svarer en vejledningssøgende,
kan personen tage det meget personligt.
○ Inden for den nærmeste fremtid udarbejder UVU en brugerundersøgelse for
UVUs vejledere. Formålet er at få et billede af, hvordan vejlederne har det i UVU
og om der burde foretages ændringer mm..
Kommende projekter vi skal have sat igang
● Forældrevejledning: UVU starter dette efterår et pilotprojekt i Brøndby-Øster. Her skal
UVU afholde forældreaftener for forældre med anden etnisk herkomst end dansk.
Forældrenene skal informeres om, hvilke uddannelsesmuligheder deres børn har. Tanken
er, at både forældre skal vejlede andre forældre men også studerende skal vejlede
forældrene.
● Husk at vi i UVU skal have folk med erhvervsuddannelser til at dele deres historie
samt folk som har været i tvivl og været rundt. UVU skal have et alsidigt udvalg af
uddannelser.
● Fremover skal UVU have fokus på vigtigheden af et godt samarbejde med lærerne på
de forskellige skoler vi besøger. En mulighed er at vi holder foredrag for lærerne, hvor vi
fortæller om UVU.
● I UVU skal vi have fokus på den unikke historie men også den realistiske
● Fremover skal vi i højere grad gøre brug af Ældre rollemodeller. Dette indebærer blandt
andet at vi skal afholde arrangementer for gymnasieelever, hvor oplægsholderne er
færdiguddannet folk som er i job.
● I de danske provinsbyer bor rigtig mange udlændinge, hvorfor vi ikke må glemme dem.
UVU skal have søgt penge i de mindre byer og igangsat projekter, skoleturneer mm.

● UVU må have et godt samarbejde med studievejlederne. Det er derfor vigtigt, at vi
altid får holdt møde med disse på skolerne inden vi holder oplæg for eleverne. Hvis vi
kan få studievejlederne til at anbefale os til de unge elever, ville det være rigtig godt.
● UVU skal næste år deltage i Folkemødet, hvis vi kan få det til at lade sig gøre.
Tilmeldningen skal ske senest d. 1. oktober.
● Tv indslag - Det er vigtigt, at vi, hver gang der sker noget i UVU, sørge for at kontakte
alle medier.
● Besøg klubber - fremover ønsker UVU at besøge klubber med mere. Til mødet har vi talt
om at lave et pilotprojekt på Nørrebro, hvor vi besøger forskellige klubber. Tanken med
klubbesøg er at de unge kan stille spørgsmål i en uformel kontekst.
● Skab grupper med samme interesser

