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For fagpersoner som arbejder med unge med særlige behov

torsdag d. 30. marts 2017

NETVÆ
R
ERFAR K OG
INGSUDVE
KSLIN
G

Vingsted Hotel & Konferencenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsted v/ Vejle

Tema: 10 år med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
8.30 - 9.00

Morgenmad

9.00 - 9.05

Velkomst
v/Helle Kjærgaard, UVdata A/S og Jens Thygesen,
Ligeværd

9.05 - 09.15

Morgensang

9.15 - 10.00

Undervisningsministerie
v/ Henriette Nielsen, fuldmægtig. Nyt fra
Undervisningsministeriet.

10.00 - 10.30 Pause
Netværke og besøg på stande, der servers kaﬀe,
vand og frugt uden for salen
10.30 - 12.00 Panel debat ”Hvor er STU’en om 10 år?”
Ordstyrer Esben Kullberg, Sekretariatschef
Ligeværd
Paneldeltagere:
- UU leder Marie Thodberg, Aarhus
- KL Kommunernes Landsforening
- Rådgivenede uddannelsesplanlægger
Preben Siersbæk
- Socialrådgiverforeningen, socialpolitisk
koordinator Henrik Egelund Nielsen
- UU Danmark, Trine Rosenbæk
- Foreningsfællesskabet Ligeværd, Niels Kirk

13.00 - 14.00 Workshop
Workshop 1: STU - Web - Det nye specialvejledning på
web, den nye uddannelsesplan og samarbejdet med
uddannelsesstedet v/ Helle Kjærgaard
Workshop 2: Juridisk overblik - Opholds-, handle- og
refusionskommuneforpligtigelser på STU-området
v/ Jannie Dyring
Workshop 3: DIGISAFE - præsentation af
læringsværktøj til unge med særlig behov, NemID,
e-handel, e-boks, sociale medier v/ Mette Davidsen
14.00 - 14.30 Pause
Netværke og besøg på stande, der serveres kaﬀe og
kage uden for salen
14.30 - 15.30 ”Så tal dog pænt for helvede” af Rune Strøm
Socialpædagog, coach, foredragsholder, forfatter og
kommunikationsekspert med fokus på børns og
unges indlæring og trivsel
15.30 - 15.35 Afslutning og tak for i dag
Arrangør:

LIGEVÆRD

12.00 - 13.00 Frokost
Frokostbuﬀet i restauranten - netværke og besøg på
stande

TILMELDING

UDSTILLERE

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. 955,- excl.
moms pr. deltager.
Sidste frist for tilmelding er 22. marts
2017. Ved tilmelding, angiv om du ønsker
at deltage i workshop 1, 2 eller 3.
Tilmelding er bindende og fakturering
sker ved tilmelding.

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.
Skriv
derfor gerne i din tilmelding, hvis du/I ønsker at have en stand.
til træffet.
Der vil hele dagen være frisk frugt, isvand, kaffe og the til rådighed.
Der er overalt trådløst netværk tilgængeligt.

