
Uddannelsesudvalget 
Referat af mødet den 7. marts 2019 som blev afholdt i Servicecentralen. 

 

Tilstede:  Charlotte 441A 

                  Berit 38 2.S 

                  Hans 38 2.R 

 

Dagsorden: Retablering af velkomstmøder og drøftelse af proceduren for kursuskataloger. 

 

Referat: 

Velkomstmøder: 

Første prioritet for UU er at få arrangere velkomstmøder for nye beboere igen. 

Tidligere fungerede velkomstmøderne ved at KAB sendte invitationer til dem der var flyttet ind siden sidste 
møde. Det er længe siden der sidst blev afholdt velkomstmøder, og derfor ville det være omfattende at 
skulle sende personlige invitationer til så mange mennesker. I første omgang vil det derfor være en bedre 
løsning med en annoncering Midtpunktet + A3-plakater der sættes op. Dette kan drøftes på særskilt møde 
for velkomstmøder.  

I forhold til velkomstmøder vil det være relevant at Palle og Maiken er med til et formøde, dette. Dette 
møde er d.d. blevet planlagt til d. 19. marts 10.30-11.30. Berit sender en invitation til Maiken og Palle, som 
på forhånd har godkendt dato og tidspunkt. Til formødet skal der bl.a. drøftes: 

• Hvordan plejede velkomstmøderne at blive planlagt og afholdt. 
• Hvad gør vi fremadrettet (inkl. hvordan vi inviterer de nye beboere). 
• Hvornår er vi klar til velkomstmøder starter op igen. 
• Fælles drøftelse af PowerPoint. 

Berit sender PowerPoint ud og invitere driften til mødet. Som udgangspunkt står Palle og Maiken for at 
opdatere deres punkter, og UU står for vores egen del. 

Kursuskataloger: 

Det skal opklares hvornår kursuskatalogerne fra KAB og BL udkommer, samt undersøges hvordan UU 
fremadrettet bliver orienteret hurtigst muligt herom. Herefter vil det være muligt at fastlægge UU-
møderne efter det. Berit vil kontakte dem KAB og UU for at få svar på dette. 

Når Kursuskatalogerne udkommer, er det UU’s opgave at gennemgå dem, for at finde ud af hvad der kunne 
være relevant for beboere og udvalg i FM og derefter offentliggøre det i ’Midtpunktet’. 

Det kan være relevant at UU spørger de aktive beboerdemokrater, hvad de synes kunne være interessant 
og relevant at lære mere om. Det vil give mulighed for at arrangere internt kursus lokalt, så fest muligt kan 
deltage. 



Note: Der er et kursus for nye beboerdemokrater. Dette kunne være relevant at afholde lokalt, evt. med 
justeringer så det bliver mest muligt relevant for Farum Midtpunkt. 

Eventuelt 

UU skal forsøge at danne et overblik over for langt de 100.000 kan række, så pengene kan blive bedst 
muligt fordelt.  

Berit og Hans har haft en drøftelse angående henvendelser vi får udefra fra f.eks. studerende eller 
udenlands, som vi vide mere om vores almene sektor eller diverse viden om Farum Midtpunkt. Det kunne 
være relevant at klæde nogle beboere på/oplære/uddanne dem til at tage sig af disse henvendelser, så vi 
kan formidle viden på kvalificeret vis. På nuværende tidspunkt er det alene Berit og Hans der står for dette. 
Det bør være engageret beboere der ikke er på vej til at flytte, og om skal kunne beherske andet sprog end 
dansk (gerne engelsk som minimum). Disse beboere kan evt. kædes sammen med dem der laver 
fremvisning til nye beboere så deres kompetencer også kan komme til gavn her. 

Ved det seneste BR-møde blev UU’s kommissorium godkendt. De to der stemte imod, var i tvivl om UU’s 
relevans. 

UU skal følge op på, om der findes en Nue-Møller rapport, som kunne være interessant og relevant for UU 
angående den almene sektor. 

 

 

Referat er skrevet af Charlotte 451A 
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