
Program

8.30 - 9.15: 
Kaffe og morgenbrød
Velkomst v/Morten Madsen og Helle Kjærgaard, UVdata A/S

9.15 - 10.15: 
Individuel personlig udvikling hos AspIN
v/ Henrik Nielsen (underviser) og Anne Pedersen 
(specialkonsulent)

10.15 - 11.15: 
Løsningsmodel ”Aabenraa modellen”  
fordele og ulemper herved 
- UU Aabenraa v/ specialvejleder Hans Bruun Christensen
                                                                                                
11.15 - 11.45: 
Pause 
- Besøg hos udstillere samt mulighed for at netværke med 
øvrige deltagere

11.45 - 12.30:
ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund
- Brugervejleder fortæller om sine erfaringer med
uddannelse. Hvad er der af uddannelses muligheder?
Hvilken uddannelse har brugeren selv taget. Hvad har hun
fået ud af at tage en uddannelse, og hvorfor er det vigtigt at
få en uddannelse.

12.30 - 13.15: 
Frokostbuffet

13.15 - 14.00: 
Professionel udviklingsstøttende relation til 
de unge og overvejelser omkring vejledning
v/Peter Westmark Lektor Cand. pæd. psyk. UCN 
act2learn -pædagogik

14.00 - 14.30:  
Kaffe og kage

14:30 – 15.15: 
Fortsættelse…
v/Peter Westmark Lektor Cand. pæd. psyk. UCN 
act2learn ”Professionel udviklingsstøttende relation til de 
unge og overvejelser omkring vejledning” 

15.15 - 15.30: 
Afslutning og tak for denne gang



Strømmen 6  ·  9400 Nørresundby   
Tlf.: 72 28 70 30   support@uvdata.dk 

Udstillere
¨
UVdata vil i pauserne have opstillet en stand, hvor det er muligt at 
se specialvejledningssystemet, høre om specialportalen.dk samt 
stille spørgsmål.

Der vil hele dagen være frisk frugt, isvand, kaffe og the til rådig-
hed. Der er overalt trådløst netværk tilgængeligt.

Deltager du på træffet og ønsker du at have en stand/udstilling? I 
forbindelse med træffet vil det være muligt at få plads til en mindre 
stand/udstilling. Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princip-
pet. Skriv derfor gerne i din tilmelding, hvis du/I ønsker at have en 
stand til træffet.

Arrangør:

Tilmelding
Der er rift om pladserne, men du kan sikre dig deltagelse ved 
hurtigst muligt at tilmelde dig på support@uvdata.dk.

Prisen for deltagelse er kr. 995,- excl. moms pr. deltager.
Sidste frist for tilmelding er 16. februar 2015.
Tilmelding er bindende og fakturering sker ved tilmelding.

Træffet afholdes på: 
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Torsdag d. 25. feb. 2015  ·  Munkebjerg Hotel i Vejle

For fagpersoner som arbejder med unge med særlige behov 

Tema:  
Individualitet 
også i STU’en

2015

Netværk og  

erhvervsudveksling


