Underviserrollen under
forandring
Ansatte på frie skoler og uddannelsestilbud kender alt
til undervisningsdifferentiering. Hver eneste elev er
unik og har brug for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

STU-TRÆF den 30. marts

På dette modul i Uddannelsesforum Ligeværd får du
viden om det foranderlige senmoderne samfunds påvirkning af underviserrollen og betydningen for det

Torsdag d. 30. marts inviterer Ligeværd i samarbejde
UV-Data til det årlige STU-TRÆF i Vingstedcentret.

ungdoms- og voksenpædagogiske arbejde.

Vi vil stille skarpt på STU-ens første 10 år og ikke mindst

1. internat: mandag, 20. marts – tirsdag, 21. marts

lovrevision af STU her i 2017.

2017

Dagen vil også blive krydret med en række workshop,

2. internat: torsdag, 27. april – fredag, 28. april 2017

og du vil naturligvis have mulighed for at net-worke.

3. internat: torsdag, 18. maj – fredag, 19. maj 2017

Dagen rundes af med et spændende foredrag af Ru-

4. internat: mandag, 12. juni – tirsdag, 13. juni 2017

ne Strøm som er forfatter til bogen ”Så tal dog pænt
for helvede”.

Kursussted Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33,
7100 Vejle.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 30.
marts - og glæd dig til en spændende dag.

Der er endnu ledige pladser, hvis du er hurtig til at tilmelde dig.
Læs mere om indholdet og tilmeld dig senest 20. januar 2017 på ucsyd.dk/ligeværd
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ViVirk’R:
Projektet, som handler om Vidensbaserede Virksomhedsrettede Ressourceforløb, har nu set dagens lys
hos de 4 samarbejdskommuner, Ringkøbing/Skjern,
Frederikshavn, Randers og Århus, som har indgået
partnerskabsaftale med henholdsvis Erhvervsskolen
Vestjylland, PMU Sindal, Randers Bo og Erhvervsskole
og PGU Rosenholm.
Projektet omdrejningspunkt er udarbejdelse af en model for ressourceforløb for unge under 30 år med særlige behov. Projektet skal gennemføre 40 ressourceforløb, som skal udmunde i en model, der skal være med
til skabe brugbare forløb under hensyntagen til netop
denne gruppes særkende.
Hvert af partnerskabene har arbejdet med en samarbejdsmodel for deres del af projektet, som skal præsenteres på et fælles seminar d. 31. januar for alle involverede i projektet.
Projektet kan følges på Ligeværds hjemmeside under
fanen projekter.

Ny regionskonsulent i
Ligeværd
En meget kendt ansigt i Ligeværd er tiltrådt som regionskonsulent i Landsforeningen Ligeværd for Fyn og
Sydjylland. Sonja Milkær har været en del af Ligeværds
arbejde og har arbejdet med Ligeværds målgruppe i
mange år. Sonja er kendt som en ildsjæl og valgte at
blive forstander på Munkegården, som 67 årig efter
hun gik på pension. Hun havde da i en årrække siddet
i bestyrelsen. Sonja Milkær har været en del af Ligeværd på Fyn gennem mange år, og hun var en af initiativtagerne til uddannelses-

UFL bestyrelsesweekend
Unge for Ligeværd (UFL) afholder fra den 31.marts til
den 2. april deres årlige bestyrelsesweekend i
Vingstedcentret.

messerne (det tidligere Messekaravanen). Ligeværd er gla-

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en spændende

de for igen at kunne at kun-

weekend i selskab med bestyrelseskollegaer fra hele

ne få glæde af Sonjas store

landet.

viden og erfaring.
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