BESTYRELSESMØDE I UVU
d. 5. oktober 2015
Hvervning
: Der har på det seneste været for mange vejledere i UVU, som ikke har taget det
frivillige arbejde alvorligt nok. Dette har fået konsekvenser. I UVU er det utrolig vigtigt, at vi er
en organisation med kun engagerede og kompetente frivillige. Fremover vil man derfor kunne se,
at antallet af vejledere er faldet drastisk. Vi har valgt at afslutte samarbejdet med en del af
vejlederne, som vi ikke mente skulle være en del af UVU.
Fra nu af vil rekruttering af nye vejledere blive langt mere omfattende. Såfremt en person ønsker
at blive en del af vejlederne hos UVU, skal vedkomne allerførst til et møde hos en fra
bestyrelsen, deltage i et informationsmøde og vejlederworkshoppen. Vi håber, at denne proces
vil være med at vi kun får dygtige og engagerede frivillige ind i organisationen.
Workshopdag i Odense, d. 7. november
○ Inviter dem som gerne ville deltage d. 26. sep. i København men som blev
forhindret. De kan tage med til Odense, hvis de har interesse i det.
○ Er alle invitationer sendt ud
○ De deltagende til workshoppen skal have mad. Vi bestiller mad udefra. Det står
Julie for.
○ Vi skal have tjekket op på, om vi har kuglepenne mm til de deltagende
○ Roll up  lav en der kun er beregnet til workshops
○ Vi skal gerne have UVU vejledermappe klar til denne dag
International house
○ Internationale studenter vejleder andre internationale studenter (kan vejlede inden
den vejledningssøgende skal til Danmark)
○ Vi skal have reklameret for det
○ Vi skal have lavet et lille team
Trin 2 i vejlederworkshop 
I starten af 2016 skal vi have en vejlederworkshop nr. 2 op at køre.
Således de vejledere der har deltaget i den første introduktionsworkshop, får mulighed for at
dygtiggøre sig yderligere. Julie taler med Mohammad.
Socialt arrangement 
Vores frivillige efterspørge i den grad sociale arrangementer, hvilket vi
skal have gjort noget ved. Ideer: slutnovember, vinterhygge, komikkere, digtoplæsning. Julie ser
på muligheder mens Tine ser på budgettet for arrangementet.

Nyhedsbrev til November 
Nyt nyhedsbrev udkommer til november.
○ Alle i UVU sender hvad de gerne vil have med i nyhedsbrevet til Julie
○ Vi skal have udvalgt månedens vejleder  præmie (goodiebag  kaffeaftale (rabat))
og billede (CV og et stående)
Konklusion for vejlederundersøgelse 
Vi sendte en undersøgelse ud til alle vejledere for en
månedstid siden. Denne undersøgelse skal vi nu have set på.
○ Et tydeligt billeder viser sig, vejlederne savner noget socialt!
○ Julie får inden for den nærmeste tid udarbejdet en kort rapport/konklusion.
Derudover skal vi sende noget ud til vejlederne, så de ved at de bliver hørt og at vi
tager undersøgelsen alvorligt.
Andet vi gennemgik på mødet:
● Velkomstpakke i kommunerne for flygtninge 
nyt samarbejde
● Liste over kurser
de frivillige kan tilmelde sig
● Nye plakater, 
få dem sat op rundt på skolerne
● Tilskud fra Århus Kommune
○ Hvornår skal pengene senest bruge? Hvad er vores plan?
● Kontakt aviser for at rekruttere nye frivillige
○ landsdækkende, skoleaviser mm
● Kontakt nye udvalg hver uge. 
Fremover skal vi blive bedre til at kontakte nye udvalg vi
eventuelt kan samarbejde med.
○ Afghanistan udvalget i denne uge  Tine

