Tema 2011:

Vejledning og fastholdelse set i lyset af
Ungepakkerne
Ulighedsmønstre og kulturelle barrierer i uddannelsesverdenen
- med baggrund i sin nyeste bog Eliternes Triumf kommer Lars Olsen
omkring spørgsmål som hvad årsagen er til at store dele af uddannelsesverdenen indrettes på de højtuddannedes præmisser. Lars vil bl.a. tale
om den systemtænkning, der ligger bag ungepakkerne.
Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, står blandt
andet bag en række rapporter om unges uddannelsesvalg og overgang
fra grundskolen til ungdomsuddannelse og arbejde. Hun vil fortælle om
at de unge satser på det sikre og vælger en ”almindelig” uddannelse som
pædagog eller tømrer. Noemi vil belyse området med de uafklarede og
uddannelsesfremmede unge.

Hvad er uddannelsesparathed og samarbejdet med UU? Centerleder
Viggo Munk fra UU Aarhus. Med stor erfaring inden for området vil
Viggo Munk fortælle om det at være uddannelsesparat, og hvordan UU
kan hjælpe i dette forløb for de unge.
Uddannelsesstyrelsen bliver repræsenteret af Jens Erik Kajhøj, som vil
berette om sidste nyt fra SPS-fronten og svare på spørgsmål.
Breaking news fra UVM ved Jørgen Brock er altid et varmt punkt på
dagsordenen. Og det er selvfølgelig et fast punkt på den årlige konference.
Onsdag eftermiddag skal vi nyde naturen i Danmarks Nationalpark Rebild. Vi får en guidet walk and talk i det naturskønne område.
HUSK egnet påklædning og fodtøj.
Vi ser frem til en fantastisk spændende konference med gode oplægsholdere, dejlige omgivelser og en masse glade deltagere.

Foreningen af uddannelses- og
erhvervsvejledere ved de tekniske skoler

inviterer hermed til

Vejlederkonference
onsdag den 5. oktober og
torsdag den 6. oktober 2011
på

Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36 - 9520 Skørping

Program
Onsdag den 5. oktober 2011
12:00 - 13:00 ... Velkomst, frokost (inkl. én øl/vand)
og indkvartering
13:00 - 13:15 ... Velkommen til alle
13:15 - 14:45 ... SPS - nyt fra SPS-kontoret,
ved Jens Erik Kajhøj, Uddannelsesstyrelsen

Praktiske oplysninger:
Bindende tilmelding til arrangementet foretages på tilmeldingsskemaet og mailes til
konference@fuets.dk
Det skal være os i hænde senest den

31. august 2011

Torsdag den 6. oktober 2011
07:00 - 08:45 ....Morgenmad, værelserne ryddes og nøgle skal afleveres
09:00 - 10:15 ....Uddannelsesparathed og
samarbejdet med UU, ved Viggo Munk, leder
af UU Aarhus

Pris for konferencen er stadig KUN kr. 2550,-

10:15 - 10:30 ....Kaffe/the med brød

Prisen dækker deltagelse, forplejning samt
indkvartering.

10:30 - 11:30 ....”Jeg kommer heller ikke i
morgen”, ved Noemi Katznelson, leder af
Center for Ungdomsforskning

14:45 - 15:00 ... Pause
15:00 - 16:15 ... ”Eliternes Triumf”
ved Lars Olsen
16:30 - 17:45 ... Guidet Walk & Talk i Danmarks
Nationalpark – Rebild (inkl. kaffe /the)

Indbetaling sker til konto: 7444 – 1245987
HUSK! at påføre deltagernavn og ”konference 2011” – eller via elektronisk fakturering.
Påfør oplysningerne på din tilmelding.

18:00 - 19:00 ... FUETS ordinære
generalforsamling (indkaldelse følger)

Deltagerliste tilsendes alle deltagere ultimo
september 2011.

19:30 - ............. Middag (inkl. 2 glas vin) med overraskende indslag

Bemærk: Der er reserveret pladser på Comwell Rebild Bakker. Det er vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes, hvis vi ikke skal sige
nej til nogen.
Se også www.comwellrebildbakker.dk
Venlig hilsen
Henrik Hedelund
Sekretær

11:30 - 11:45 ....Pause
11:45 - 12:45 ....Breaking News fra UVM!
Det nyeste om uddannelsesparathed, vejledning, fastholdelse og ungepakkerne
ved Jørgen Brock Uddannelsesstyrelsen
12:45 - 13:00 ....Evaluering og afslutning
13:00 - 14:00 ....Frokost (inkl. én øl/vand)
Der tages forbehold for ændringer
i programmet.

