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Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt
”Uddannelse til alle”.
Kommisorium:
Ad hoc udvalget ”Uddannelse til alle”, er nedsat af – og refererer til Økonomiudvalget
jf. Lov om Kommunernes styrelse § 17.
Ad hoc udvalget skal i perioden januar 2011 – april 2012 lave strategi samt sikre
gennemførelse af en række konkrete projekter, der alle har til formål at øge
uddannelseskvotienten blandt unge i Odsherred med minimum 15 %.
Udvalget skal, på baggrund af nærmere udarbejdet handleplan og analysearbejde,
sikre gennemførelse af følgende projekter, efter nærmere prioritering i Ad Hocudvalget:
1) Flere uddannelser og tilbud om uddannelse til Odsherred.
2) Analyse af transportmulighederne for unge – med henblik på at pege på mulige
ændringer.
3) Oprettelse af nyt 2-delt 10 klassestilbud i Asnæs.
4) Oprettelse af mentorkorps som et tilbud fra 6. klasse – endt
ungdomsuddannelse.
5) Unge-mentorordning, hvor unge hjælper unge.
6) Etablereing af praktik og skoletilbud til alle 15 – 19 årige, der ikke er i gang.
7) Særligt projekt for unge mødre ”Mor bliver til noget” med henblik på at
gennemføre uddannelse.
8) Legat til unge rollemodeller, der udbetales 12 gange årligt a` kr. 2000.
9) Udvidet klasselærer-forsøg på 2 overbygningsskoler, der målrettet skal sætte
fokus på uddannelses – og karrierevejledning.
10) Udarbejdelse af uddannelsesregnskab.
Projekterne 3), 4), 6) og 8) igangsættes umiddelbart – og afventer således ikke
udarebjdelse af strategi og handleplan.
På første møde i Ad Hoc udvalget drøftes tiltagene 1)-10) og suppleres med en
præcisering af retning og konkrete aktiviteter. Efterfølgende bemandes opgaver af

Direktionen, således at den fornødne tværfalighed sikres. Projektgrupperne på de
enkelte delprojketer er også åbne for OU-Forums medlemmer.
Projekterne organiseres i projektarbejdsformen, der i øvrigt anvendes i Odsherred
Kommune. Direktionen udpeger projektleder. Alle delprojekter får en tovholder. Der
afgives løbende rapport til ad hoc-udvalget.
Det skal sikres, at der inddrages erfaringer og viden fra andre kommuner samt fra KL.
Såfremt der opstår muligheder for relevante partnerskaber, forelægges dette Ad Hocudvalget til beslutning.
Der udpeges der en gruppe : Odsherred Unge Forum, bestående af eksterne – og
interne aktører, der har til opgave at fremkomme med in-put og reflektere under
projektet.

Der arbejdes efter følgende tidsplan :
Januar 2011: Ad hoc-udvalget afholder 1. møde.
Februar 2011: OU-Forum samles til en temadag primo februar – den 9. februarFebruar 2011- Marts 2011: Analysefase. Hvad er fakta – og problemstillinger omkring
unge og uddannelse i Odsherred.
Marts 2011 : 2. møde i Ad hoc-udvalget.
April 2011 : Temadag/dage afholdes.
Maj 2011: Ungekonference i Odsherred afholdes.
Maj 2011- August 2011: Der udarbejdes oplæg til strategi . Der afholdes 1-2 møder i Ad
hoc-udvalget samt 1 møde i OU-Forum
August 2011: ØU behandler oplæg til strategi.
August 2011 : Byrådet behandler oplæg til strategi.
September 2011- November 2011: Der udarbejdes oplæg til handleplan og mål for
projekterne/indsatsområderne . Der afholdes 2 møder i Ad-hoc-udvalget.
Oktober 2011 : OU-Forum indkaldes vedr. handleplan.

November 2011 : Handlplan godkendes.
December 2011- Marts 2012 : Projekter og indsatsområder implementeres og overgår
herefter til drift. Ad hoc-udvalget afholder 2-3 møder til opfølgning af implementering.
April 2012: Projektet evalueres og overgår til drift.
Ad hoc-udvalgets sammensætning :
Udpeget af Byrådet:
Vagn Ytte Larsen ( Formand)
Mie Revsbech Møller
Helle Just jensen
Hanne Pigonska
Steen Friis
Udpeget af direktionen:
Gitte Løvgren ( Sekretær)
Frans Falk
Jens Højlund
Thure Jørgensen ( Projektleder)

BILAG 1.

Odsherred Unge Forums sammensætning.
Følgende indbydes til at deltage :
Aksel Goth – Odsherred Gymnasium
Per Henning Jensen – Erhvervsrådet og Lokalrådet.
Stèn Knuth – UU
Jens Kroenborg – EUC-Holbæk
Bent Jensen – NKT
Jesper Hjulmand- SEAS-NVE
Lars Ditlev Burke – (Savklingen)
Henrik Bendixen – NVPro
Lise Modin – Foreningerne
Torben Møller – Foreningerne
Henning Schou – Jobcenteret
Anders Vedberg – Dagtilbud og Uddannelse
Ulla Jensen – Skoleleder
Niels Asser – Skoleleder
Fagcenterchef- Familieafdelingen
Laila Gardezi - Familieafdelingen
Torben Kjeldsen – PPR
Palle Jørgensen – Ungdomsskolen.
Helle Schønemann – Danmarks Biblioteksforening.
Ad-Hocudvalgets medlemmer deltager også i OU-Forum.

BILAG 2
Projekt ” Uddannelse til alle” .
Organisering :

AD HOC-UDVALG

Projektorganisation

OU- FORUM

