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Poseidon infobrev nr. 3 af 10-09-2013 

Udsendes til projektpartnere og samarbejdspartnere 

 

Kære projektpartnere. 

 

Her er endnu en statusopdatering på Poseidon projektet, samt hvad der fremadrettet er 

planlagt. 

 

Den sidste måned har budt på masser af arbejde i form af første halvårs revision, 

styregruppemøde i Plön, planlægning af konference i Wien, samt planlægning af den 

forstående tyske elevudveksling på Fremtidslinjen. 

 

Mandag d. 26. august stod i revisionens tegn da revisor Sedsel Jørgensen (BDO) og 

projektmedarbejder Mai Greve brugte det meste af dagen på at få alle bilag og tal til at gå op i 

en højere enhed. Efter lidt efterfølgende mails og telefonopkald frem og tilbage, da EU 

projekter går meget ned i detaljerne, blev halvårs revision underskrevet af Mark Jensen (UUV) 

og Mai Greve (UUV) torsdag d. 5. september og underskrevet af BDO fredag d.6. september. 

Næste revision bliver for det sidste halve år af 2013 og finder sandsynligvis sted engang i 

januar måned 2014. 

 

Torsdag d.29. august gik turen atter mod Plön og endnu et styregruppemøde på Koppelsberg. 

Ved dette møde deltog projektets evaluator Søren Kristensen foruden den faste deltagerkreds. 

På dette møde talte vi en del om Sørens rolle som evaluator, hvad han gerne fremadrettet vil 

deltage i og modtage informationer omkring og hvor han ser der er fordele og udfordringer 

fremadrettet i projektet. Der blev også talt en del omkring en forstående konference i Wien 

som vi er blevet inviteret med til. 

 

Konferencen i Wien finder sted i uge 42 torsdag og fredag d. 17. og 18. oktober. 

Projektgruppen tager allerede af sted tirsdag d.15. oktober med to elever fra Fremtidslinjen for 

at alle får det meste ud af turen. Onsdagen aften d. 16. oktober støder byrådsmedlem Lissie 

Kirk, Køge Kommune og næstformand i Social og Sundhedsudvalget, til og torsdag morgen 

starter konferences officielle program. Overskriften for torsdag lyder ” Mobilitet og 

beskæftigelse for personer med indlæringsvanskeligheder: besøg på uddannelsesinstitutionen 

Atempo i Grass”. Turen går, som overskriften henviser til, til Grass hvor vi skal besøge en 

uddannelsesinstitution som er en del af IDA projektet. Poseidons partner institution JAW er en 

del af IDA og derfor giver det god mening at høre mere om dette. Aftenen sluttes af med et 

kulturelt indslag. 

 

Fredag starter med arbejdsmorgenmad og evaluering af torsdagens tur til Grass. Derefter 

følger konferencen ”Wien Work”: Fælles mål for projekt Poseidon og Wien – synergi og 

erfaring. Herefter følger en frokost, udarbejdelse af fælles udkast til projektpapirer og drøftelse 

af muligheden for et mere detaljeret samarbejde og til slut afrejse fra kl.14.00. 

 

Deltagere til konferencen i Wien: 

Byrådsmedlem Lissie Kirk (Køge), Morten Ellehauge (Fremtidslinjen), Tove Tranberg (UUV), 

Stine Gregersen (Fremtidslinjen), Signe Odsbøll (Fremtidslinjen), Michael Pedersen 

(Fremtidslinjen), Claudia Radzioch (UUV) Henrik Jensen (elev Fremtidslinjen), Patrick Ring 

(elev Fremtidslinjen) og Mai Greve (UUV). 

 

Når uge 42 og konferencen i Wien er vel overstået bliver det næste store arrangement den 

tyske elevudveksling, som finder sted fra mandag d. 28. oktober til fredag d. 1. november på 

Fremtidslinjen. Det vides endnu ikke hvilke tyske elever eller personaler, som deltager da JAW 

først har haft opstart mandag d. 2. september. 
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Planen er, at de skal indkvarteres på Køge Vandrehjem og tilbringe det meste af dagen på 

Fremtidslinjen. Det foreløbige program byder blandt andet på teambuilding, deltagelse i fire 

forskellige workshops, tour de Køge, tour de København, en malerworkshop og udarbejdelse af 

en kogebog. 

 

Det sidste styregruppemøde for i år har vi også set os nødsaget til at rykke som med det 

foregående. Derfor vil det finde sted i Ølby tirsdag d. 10. december til torsdag d. 12. 

december. Der er endnu ikke lavet nogen dagsorden, men vi skal sandsynligvis evaluere på 

året der er gået, elevudvekslingerne og hvad det komme år skal bringe. 

 

 

 

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  

(Johnny Tvarnø) 

Jobcenter Køge Jobcenterchef Gorm Hjelm Andersen 

Jobcenter Solrød Jobcenterchef Lise Bernhardt  

Jobcenter Stevns Jobcenterchef Lotte Nielsen 

Køge Arbejdsgiver Netværk 

(Køge Arbejdsgiverforening) 

Formand John Pihlkjær 

(Steen Rasmussen) 

LO Køge Bugt Formand Thomas Overgaard 

 

UUV’s repræsentantskab: 

Formand for 

repræsentantskabet 

Skoleleder, Munkekærskolen, 

Solrød 

Peter Rasmussen 

Næstformand for 

repræsentantskabet 

LO Køge Bugt Benny Frederiksen 
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