Juridisk temadag
for UU-vejledere
Ligeværd har nu fornøjelsen at indbyde alle landets vejledere til en juridisk temadag med jurist Jannie Dyring
Målgruppe: primært UU-vejledere med den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse som arbejdsområde
men andre med interesse for området er også meget velkomne.
Formålet med kurset at give en gennemgang af lovgivning på STU området, vejledningen, bekendtgørelsen
og seneste evaluering. Herunder med særlig vægt på UU’s rolle, generel drøftelse af opgavefordeling
mellem UU og uddannelsesinstitutionerne, målgruppevurdering i STU, krav til indhold i ex. praktik,
uddannelsesinstitutionernes del i uddannelsesplanen og det endelige mål for uddannelsen.
Oplægsholder jurist Jannie Dyring har en lang erfaring med uddannelsessektoren herunder
specialundervisningen og den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse. Herunder også en stor indsigt i
forsørgelses og beskæftigelsesområdet, myndighedsudøvelse og forvaltning. Med andre ord formår Jannie
at skabe overblik over hele paletten som en STU-elev ligger på.
Der vil være mulighed for at diskutere deltagernes egne problemstillinger – så medbring gerne eksempler
fra dagligdagen. Endnu bedre tilsend gerne cases som ønskes belyst til Ligeværd (jens@ligevaerd.dk) inden
kurset.

Der vil blive afholdt 6 temadage rundt i landet:
•
•
•
•
•
•

Onsdag d. 30. august – PGU Hornslet, Borupvej 50 – 8543 Hornslet
Tirsdag d. 5. september – Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, 6900 Borris
Torsdag d. 14. september – Mou hotel, Gl. Egensevej 8, Mou – 9280 Storvolde
Onsdag d. 27. september - Jels Voldsted, Koldingvej 2, Jels – 6630 Rødding
Torsdag d. 28. september – Cafe Albertine, Skolegangen 1, 2620 Albertslund
Onsdag 4. oktober – Høng Erhvervsskole, Kulbyvej 7-9, 4270 Høng

Alle kursusdage er fra kl. 9.00-15.30

Max. 30 deltagere pr. kursusdag, så ”først til mølle” - princippet er gældende.
Pris pr. deltager: kr. 1995,- ex moms incl. forplejning
For yderlig information kontakt konsulent Jens Thygesen, tlf. 20961539, mail jens@ligevaerd.dk
Tilmelding sendes til: thomas@ligevaerd.dk Oplys navn, institution og mailadresse på deltager.
Tilmeldingsfrist: 14 dage forinden kurset. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende.

