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Poseidon infobrev nr. 4 af 11-11-2013 

Udsendes til projektpartnere og samarbejdspartnere 

 

Kære projektpartnere. 

 

Her kommer årets næstsidste statusopdateringer fra Poseidon projektet, indeholdende en 

opsamling på alt det, der er foregået siden sidst. 

 

ERFA workshop 

Tirsdag d.1. oktober havde INTERREG inviteret til      

workshop på Rødby-Puttgarden færgen, og med lidt   

forsinkelser i form af en ødelagt færge, blev det en  

informativ oplevelse. Morten Ellehauge, Tove  

Tranberg og Mai Greve deltog fra dansk side og  

Andreas Nollenberg deltog fra Koppelsberg. 

 

Konference Wien 

Uge 42 bød på en tur til Østrigs hovedstad Wien, 

med fuldt program både torsdag og fredag. 

Projektdeltagerne var dog allerede i Wien fra 

tirsdag, da to elever fra Fremtidslinjen skulle   

tilbringe tid med de tyske elever om onsdagen. Deltagere fra Fremtidslinjen: Michael Pedersen, 

Signe Odsbøll, Stine Gregersen og Morten Ellehauge, samt de to elever Henrik Jensen og 

Patrick Ring. Fra UUV deltog Claudia Radzioch, Tove Tranberg og Mai Greve. Onsdag aften 

stødte byrådsmedlem Lissie Kirk, Køge Kommune til.  

 

Torsdagens overskrift lød ”Mobilitet og beskæftigelse for personer med 

indlæringsvanskeligheder: Besøg på uddannelsesinstitutionen Atempo i Grass”. Institutionen er 

en del af IDA projektet, som Koppelsberg kører sideløbende, og her hørte vi en del om deres 

opbygning, hvad de kan tilbyde og mødte deres evaluatorer, som de selv uddanner. Tilknyttet 

Atempo er også en mindre restaurant, hvor vi nød en dejlig frokost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag startede vi med morgenmad på Café Michl’s, som drives af Wien Work. Hefter fulgte en 

præsentation af Wien Works, deres forskellige projekter og en god snak om, hvilke forskelle 

der er i Østrig og Danmark inden for dette område.  

 

Elevudveksling 

Før vi fik set os om, ramte vi uge 44 og et af årets sidste store arrangementer, nemlig den 

tyske elevudveksling. Mandag startede med et brag i bogstaveligste forstand, da Danmark 

netop denne dag blev hærget af en storm. Men den tyske delegation ankom vel til 

  

Der var stor interesse for de andre projekter i 

INTERREG programmet og snakken gik godt mellem 

de danske og tyske deltagere. 

 

Besøg på atempo med oplæg om institutionen, frokost i restauranten og et billede af Morten 

Ellehauge, en af lederne fra Atempo, Lissie Kirk, Christian Lange og Tove Tranberg. 
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Fremtidslinjen, hvor rundtur og præsentation på tysk, navneleg, sang og middag ventede. 

Tirsdag gik med workshops (drama, it og medier, køkken og træ), oversættelse med APPs, 

malerworkshop og middag på Fremtidslinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag stod den igen på workshops, oversættelse med APPs og en tur forbi Kjøge mini-by, 

hvorefter de tyske elever og personale havde fri resten af eftermiddagen, inden en lækker 

middag på Café Vivaldi ventede. 

Torsdag startede med, at alle skulle smøre madpakker og herefter satte vi kurs mod 

Christiania med en rundvisning på 1,5 time, lidt fritid og sightseeing på Strøget, middag på 

restaurant Ankara, afsluttende med 2 timers laserskydning. 

Fredag blev der præsenteret produkter fra de forskellige workshops; Drama, it og medier 

havde i samarbejde lavet en stumfilm (se http://www.youtube.com/watch?v=cG2hZOxDN1g). 

I køkkenet lavede de mad hele ugen, nogle dage både til frokost og aftensmad, samt to store 

lagkager med projektlogoet. I træ fik de lavet arme og treforken fra projektlogoet i træ, og 

nogle nåede også at snitte deres egen kniv. 

Efter præsentationen blev ugen evalueret, og alle var enige om, at det havde været en god 

uge med godt sammenhold og nye venskaber. 

 

Seminar 

Mandag d.16. december afholdes der pædagogisk dag på Fremtidslinjen, og her kommer 

Preben Jensen fra Korsør Produktionsskole på besøg. Ideen er, at Preben skal give inspiration 

til et kompetencebevis, som ikke kun skal bruges i forbindelse med Projekt Poseidon, men som 

senere tænkes implementeret på Fremtidslinjen. Her skal de unges kompetencer listes op, så 

det bliver synligt for kommende arbejdsgiver, hvad den enkelte unge er i stand til. 

 

Styregruppemøde 

Sidste styregruppemøde for i år finder sted i Ølby fra tirsdag d.10. december til torsdag d. 12. 

december. På dagsordnen er blandt andet opfølgning af de tre workpackages, kalender for 

næste år, evaluering af året der er gået, samt påbegyndelse af årsrapporten.  

 

Er der spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne 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 

 

 

Tre store malerier pryder nu på Fremtidslinjen under et fælles tema ”Projekt Poseidon” 

http://www.youtube.com/watch?v=cG2hZOxDN1g
mailto:christel.joergensen@koege.dk
http://www.uuv.dk/
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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 

 

 

 

 


