Årsrapport 2015
KUU Sydvestjylland

KUU start
2015 har været et travlt år med nye udfordringer og en helt ny måde at tænke, i forhold til de
unge.
Udbudsområdet KUU Sydvestjylland er fordelt på fire kommuner, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø.
De tre kommuner råder over fire produktionsskoler, som er gået sammen om at danne grundlaget
for KUU. Sammen med udvalgte samarbejdspartner er uddannelsen startet op august 2015.
Fordeling
KUU Sydvestjylland, råder over samlet 107 pladser fordelt på 54 pladser til start august og 53 til
start januar, fordelt på de fire basisskoler på flg. måde pr. august:
KUU Center Esbjerg 20 pladser
KUU Center Ribe 10 pladser
KUU Center Vejen 12 pladser
KUU Center Varde 12 pladser
Frafald
Der var ved start fuld hold på de fire basisskoler. Den 31.12.15 var der faldet 7 elever fra:
Esbjerg:
5 elever faldet fra
Ribe:
ingen elever
Vejen:
1 elev faldet fra
Varde:
1 elev faldet fra
I alt 7 elever er faldet fra, de fleste var pga. sygdom, nogle få fordi de havde valgt forkert og nogle
var ikke motiveret til uddannelse.
Basisskolerne
De fire basisskoler startede ud med, at tilbyde undervisning i dansk, matematik, KUU-fag og
portfolio, med interne undervisere. Kontaktpersoner som er tilknyttet de fire basisskoler har i
første halvår lavet et stort stykke arbejde med de unge. De har båret uddannelsen igennem en
svær opstart med mange problemer i forhold til de, fra ministeriet, krav om brug af KUUPORTALEN
som gang på gang har være nede, som ikke er optimal og som har alt for mange mystiske
muligheder som ikke er gjort færdig. Dette har betydet at kontaktpersonerne har skulle bruge
ekstra megen tid ved en computer og mindre tid med eleverne.
Organisationen
KUU Sydvestjylland, består af fire basisskoler, Esbjerg Produktionsskole (tovholderskolen),
Produktionsskolen Lustrupholm i Ribe, Hammeren Produktionsskole Vest i Varde og
Produktionsskolen Vejen.
Samarbejdspartnere er Rybners Esbjerg, Social- og sundhedsskolen Esbjerg, Varde handelsskole,
Vejen Business College, Handelsgymnasiet i Ribe, Kjærgård landbrugsskole, VUC Vest og AMU
Vest.
Repræsentanter fra alle institutionssamarbejdets partnere har mødtes efter behov. De fire
basisskoler har et netværk i forhold til kontaktpersonerne som mødes med jævne mellemrum.

Dertil kommer UU Esbjerg, UU Varde og UU Vejen som har leveret et godt stykke arbejde, for at få
fyldt holdene op her til første optag.
UU-centrene er ansvarlige for målgruppevurderingen og har således indtaget en vigtig plads i
forhold til at få fyldt pladserne på uddannelsen. Informationsdeling med dem har bestået af
møder, informationsmateriale, møder mellem skolerne og de enkelte vejleder og kontaktpersoner
både telefonisk og på mail. UU har været rigtige positive når vi har bedt om deres deltagelse i
forhold til de unge.
De fire forstander fra basisskolerne mødes 2 gange pr. kvartal.
Den daglige drift af KUU-uddannelsen sker på basisskolerne, med tovholderskolen som støtte.
Kontaktpersonerne på de fire skoler er kommet godt i gang med de unge og den nye måde at
tænke uddannelse på. Uddannelsen er kommet godt i værk, med forskellige måder og lokaliteter
til at forankre uddannelsen på den enkelte skole.
Eleverne har i gennemsnit haft 30 timers undervisning om ugen. Der arbejdes ud fra EUD
bekendtgørelsen omkring dansk og matematik og at kunne nå målet på D-niveau. Der arbejdes
med differentieret undervisning ud fra de enkelte elevers faglige udgangspunkt. De forskellige
basisskoler arbejder på forskellige fronter i forhold til hvem der skal undervise eleverne i disse fag
efterfølgende.
Fravær
Elevgrupperne har et varieret fraværsbillede. Dog har enkelte elever haft et markant fravær. Der
er arbejdet aktivt med disse elever og UU har været en del af arbejdet for at eleverne kan
nedbringe sit fravær. Handlingsplanerne har været forskelligt fra person til person. Der lavet et
notat i portalen. Tovholderskolen arbejder på et udkast til en fastholdelses politik, som de enkelte
basisskoler bliver en del af.
Information
Der har været afholdt forskellige tiltag, hvor pressen har været indbudt for at fortælle og udbrede
kendskabet til den nye uddannelse.
Kvalitetssikring
Vi har afholdt en undersøgelse KUU første del, som viser at der er gennemgående tilfredsstillelse
på de fire basisskoler med både lærer, kontaktpersoner og elever. Kvalitetssikringsrapporten ligger
på vores fælles hjemmeside, www.kuu-svj.nu
Perspektivering
KUU Sydvestjylland er kommet godt fra start. Løbende tilpasninger i og omkring organisationen vil
blive foretaget således at uddannelsens kvalitet og bæredygtighed sikres.
Gennem arbejdet med KUU har de fire basisskoler fået en skarpere profil og flere institutioner,
kommuner, UU og andre aktører der arbejder med unge er blevet opmærksomme på dette nye
uddannelsestilbud.
Vi forventer at der efterfølgende vil blive hurtigere fyldt op på uddannelsen. Vi ser og har en
forventning om, at der ved elevoptagelse, vil blive sat skarpere krav ved optagelsen til elevens
forudsætninger for at kunne nå D-niveauet, eller der skal foretages en justering af uddannelsens

niveau i forhold til almen-fagene. Derudover bør der findes en løsning på finansieringen så
kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. Frafald – såvel negativt som positivt.
KUU Sydvestjylland ser frem til et rigtigt godt tværgående uddannelsesorienteret samarbejde i
udbudsområdet.

