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Udsendes til projektpartnere og samarbejdspartnere 

 

 

Kære projektpartnere. 

 

Her er en lille statusopdatering på Poseidon projektet, samt hvad der fremadrettet er planlagt. 

 

Projektet fik et godt startskud i januar måned med vores første styregruppemøde i Ølby, som 

var en succes. Her planlagde vi datoer for de resterende styregruppemøder, KICK OFF 

konference, samt elevudveksling. Vi fik også talt om indhold i projektet, logo til dokumenter, 

samt opbygning og layout af projektets hjemmeside. Hjemmesiden hedder www.poseidon-

project.eu og er oppe og køre i slutningen af maj måned. 

 

Følgende styregruppemøde og personaleudveksling var i begyndelsen af marts og fandt sted i 

Plön. Det var rart endelig at se JAW, møde personalet og eleverne og blive præsenteret for 

organisationen. På todagesbesøget var der mulighed for at deltage i undervisningen med 

eleverne, spise frokost sammen med eleverne og personalet, få mere styr på hjemmesiden og 

besøge Seehof hvor eleverne skal bo under elevudvekslingen.  

 

Vi fik talt mere om KICK OFF og elevudveksling og vi besøgte også restauranten ”Schwan” i 

Preetz. Her arbejder elever og mobilitets coaches fra et andet projekt JAW har kørende. Al 

arbejdet i restauranten bliver udført af unge med generelle indlæringsvanskeligheder og er et 

godt eksempel på at vores unge kan være del af arbejdsmarkedet. 

 

KICK OFF konferencen fandt sted tirsdag d.19 marts på Rødby-Puttgarden færgen, men 

druknede desværre i snestorm og afbud. Men det afholdt os ikke fra at tage turen til Rødby 

med medieholdet fra Fremtidslinjen og Lissie Kirk næstformand i Social- og Sundhedsudvalget 

i Køge Kommune. Vi blev mødt af en mindre tysk delegation, som også var ramt af afbud, men 

havde en meget informativ tur der endnu engang gav et bedre indblik i ”den tyske model”. 

 

Det er besluttet, at der skal være endnu en konference midt i projektperioden. Vi kender 

endnu ikke datoen og denne gang vil den finde sted på land. Når vi ved mere kommer der en 

invitation ud til jer. 

 

I slutningen af april havde vi endnu et styregruppemøde og personaleudveksling, denne gang i 

Ølby. Torsdag startede vi på UUV for at give vores tyske partnere en bedre forståelse af vores 

organisation og sammensætning. På Fremtidslinjen var der disket op med den helt store 

danske frokost og herefter var der rundvisning på skolen. Der var også mulighed for at følge 

eleverne i deres hovedfag og få bedre indsigt i dagligdagen. Fredag gav vi tyskerne styringen 

og det meste af formiddagen gik med teambuilding øvelser for både elever, personale og tyske 

partnere. Det var en meget positiv overraskelse og det var rart for alle at se, at de tyske og 

danske unge er på sammen niveau. Igen var der disket op med en god dansk frokost og 

herefter var det tid til et lille møde mellem tyskerne og nogle af de elever der skal med på 

elevudveksling. 

 

Det næste store skridt i projektet bliver elevudvekslingen til Plön i starten af juni. Her tager 8 

elever fra Fremtidslinjen, personale og en del af styregruppen af sted og der venter et 

spændende program. Blandt andet er der snak om en sejltur, workshops af forskellig art, 

bowling, minigolf og rundtur i Plön. 

 

Næste styregruppemøde finder sted tirsdag d.6. august i forbindelse med UUV’s årlige 

personaledage som i anledning af projektet i år finder sted i Plön. 

http://www.poseidon-project.eu/
http://www.poseidon-project.eu/


 

 
Jugendaufbauwerk 
Plön-Koppelsberg 

Koppelsberg 4 
24306 Plön 

Tel: 0049 04522507164 
Fax: 0049 04522507264 

E-Mail: jaw@koppelsberg.de 
 

Fremtidslinjen 
Karlemosevej 48 

4600 Køge 
Tel: 0045 5667 2660 
Fax: 0045 5666 1398 

E-Mail: fremtidslinjen@koege.dk 
 

 

 

Her et lille uddrag af pressemeddelelser omhandlende projektet: 

 

http://www.uuv.dk/uploads/nyheder/20130424_vellykket%20tysk%20bes%C3%B8g.pdf 

 

http://www.uuv.dk/news/216/21/Kick-Off-i-hoj-so.php 

 

http://www.uuv.dk/uploads/nyheder/20130313_god_macth_tysk_og_dansk.pdf 

 

http://www.uuv.dk/uploads/nyheder/20130115_tysk_besoeg_paa_fremtidslinjen.pdf 

 

Er der spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at tage kontakt. 

 

Venlig hilsen 

 
Mai K. L. Greve 
Projektmedarbejder, UUV Køge Bugt 
Ungdommens UddannelsesVejledning 
Greve - Køge - Solrød - Stevns 
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge 
Mobil. 21363793 
Mail: mai.greve@koege.dk Web: www.uuv.dk 

 

 

 

 

 

Projektpartnere: 

 

Arbejdsmarkedsafdelingen i 

Køge 

Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen 

Jobcenter Greve Jobcenterchef og 

chefkonsulent 

Carsten Schultz og Johnny 

Tvarnø 

Jobcenter Køge Jobcenterchef Gorm Hjelm Andersen 

Jobcenter Solrød Jobcenterchef Lise Bernhardt  

Jobcenter Stevns Jobcenterchef Lotte Nielsen 

Køge Arbejdsgiverforening Formand Steen Rasmussen 

LO Køge Bugt Formand Thomas Overgaard 
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