Projekt Ungeindsats Aalborg 2015

Dato
Tirsdag den 9. og
onsdag den 10. juni
2015

inviterer til vidensdelingsdag
Tirsdag den 9. juni eller onsdag den 10. juni 2015

Tid
kl. 08.00 - 12.30

Viden om og forståelse for hinandens arbejde er vigtigt i samarbejdet om at få den
enkelte unge afklaret, uddannelsesparat og fastholdt i uddannelse.

Sted
Mødelokale 1-3,
AMU Nordjylland,
Sofievej 61, 9000
Aalborg

Derfor inviterer Ungeindsats Aalborg 2015 til vidensdelingsseminar med oplæg og
workshops med fokus på kontanthjælps- og EUD-reformen og disses betydning for
den unge og for de medarbejdere, der skal arbejde under reformerne.
På både uddannelses- og beskæftigelsesområdet har medarbejderne sat sig ind i de
reformer, der har indflydelse på deres område. Men hvor meget ved vejlederen på
erhvervsskolen om de nye vilkår, medarbejderne i Uddannelseshuset skal forholde
sig til? Og hvordan med Uddannelseshus-medarbejdernes indsigt i og kendskab til
de nye muligheder og udfordringer EUD-reformen medfører for medarbejdere og
unge i uddannelsesverdenen? Og hvad med de uddannelsesforberedende aktørers
kendskab til begge ”verdener”?

Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 19. maj
2015

Tilmeld
Målgruppe:
Rådgivere, vejledere,
elevcoaches,
faglærere, ledere og
andre, der arbejder
med de
frafaldstruede unge
og / eller de
uddannelsesparate
uddannelseshjælpmodtagere;
uddannelsesforbered
ende tilbud og
fastholdelse i
uddannelse.

Målsætningen er, at der bliver netværket på kryds og tværs af funktioner,
institutioner og systemer for at få en bedre forståelse af hinandens arbejde, vilkår
og muligheder. Derudover skal workshoppens case-diskussioner også gerne bidrage
med en belysning af de udfordringer, muligheder og barrierer, reformerne
medfører.
Program (detaljeret program følger):
8.00 – 8.30: Registrering og morgenbrød
Herefter følger to halv-times oplæg om henholdsvis kontanthjælpsreformen /
Uddannelseshuset og EUD-reformen. Derefter workshops med case-diskussioner. Til
slut opsamling og afrunding.
Kl. 12.00 – 12.30: Dagen afsluttes med frokost
Bemærk! Det samme program afvikles over to dage. På den måde har alle
medarbejdere i en afdeling mulighed for at deltage.
Tilmeld dig via linket ”Tilmeld” i den blå bjælke (eller brug QR koden).

Vel mødt til en dag med fokus på samarbejde, brobygning og muligheder!

Læs mere om Ungeindsats Aalborg 2015 pa
www.ungeindsatsaalborg.dk

