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KUU Storstrøm
KUU Storstrøm blev etableret i efteråret 2014 i et samarbejde med i alt 15 uddannelsesinstitutioner fra
Sydsjælland og Lolland-Falster. I starten af januar 2015 fik institutionssamarbejdet godkendelsen af
undervisningsministeriet til at udbyde den kombinerede ungdomsuddannelse og således startede de første
elever op i august 2015 i alle 5 kommuner, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Institutionssamarbejdet
Institutionssamarbejdet på KUU Storstrøm er organisatorisk delt op i referencegrupper og
koordineringsudvalg.
I koordineringsudvalget, der består af lederne fra hjemstedsskolerne og KUU tovholderen fra
tovholderskolen, har der været afholdt 2 møder i 2018.
I koordineringsudvalget gennemgår og beslutter vi hvilke korrigerende og udviklende handlinger, der
fremadrettet skal ske, på baggrund af semesterevalueringen.
Da KUU har sidste optag i Jan.-19, og den nye Forberedende Grunduddannelse FGU har opstart August -19
var der i koordinationsudvalget fokus på arbejdet med at fastholde nuværende KUU elever, samt det nye
hold 8 med opstart jan.-19, samt dialog om arbejdet med at skåne KUU eleverne, fra den usikkerhed der
ligger i, at de befinder sig midt mellem 2 lovgivninger, da den nye FGU forankres på produktionsskolernes
adresser.

Referencegrupperne er opdelt i 3 lokale grupper, én for hver hjemstedsskole, og består af repræsentanter
fra institutionssamarbejdets lokale parter samt UU. Der har ikke været fastsatte møder i 2018, da der
jævnligt har været tæt dialog.

Satellitafdelinger
Satellitafdelingerne i Haslev og Vordingborg har begge været udfordret på at opnå og fastholde et elevtal,
som kunne forsvare at have dyre lejeudgifter til undervisningslokaler samt høje kørselsudgifter ifm. fragt af
elever fra satellitten til værkstederne i Næstved. Særligt Vordingborgafdelingen var udfordret med et stort
underskud, hvilket resulterede i, at vi i institutionssamarbejdet og med godkendelse i ministeriet,
besluttede at afhænde Vordingborgafdelingen med virkning fra januar 2017.
De få elever der var tilbage i Vordingborg blev fordelt til afdelingerne i hhv. Næstved og Nykøbing F.
(Guldborgsund) efter eget ønske, efterfølgende er afdelingen i Haslev nedlagt, da elevantallet var for småt,
til at det kunne bære økonomisk. Medarbejderen samt eleverne blev flyttet til afdelingen i Næstved,
pr.01-01-18, hvor eleverne færdiggør deres uddannelse.
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Undervisningsydende institutioner i 2018
Guldborgsund Ungdomsskole - Almen undervisning i dansk og matematik op til D niveau
Lollands Ungdomsskole - Almen undervisning i dansk og matematik op til D niveau
Ålestokgården, Næstved Produktionsskole - Almen undervisning i dansk og matematik op til D niveau (indt
CELF – Almen undervisning i dansk og matematik D niveau

Erhvervstemaer
For at kunne lave nogle større holddannelser, besluttede man ved opstarten af uddannelsen i 2015, at slå
de 4 godkendte erhvervstemaer: ’Mad og sundhed’, ’Handel og turisme’, ’Byggeri og bolig’ samt ’Håndværk
og produktion’ sammen til 2 erhvervstemaer: ’Håndværk’ og ’Ernæring og handel’.
I takt med at der kom flere elever til og det var muligt at lave differentieret undervisning på tværs af
semesterårgangene, gav det dog mere mening, at opdele erhvervstemaerne i 4 jf. den oprindelige plan,
hvilket blev besluttet at gøre med virkning fra januar 2017.
Desuden var Ålestokgården Næstved produktionsskole nødsaget til at lave en organisationsændring på
baggrund af afhændelsen af Vordingborgafdelingen i 2017 og Haslev afdelingen i Jan.-2018 som betyder, at
eleverne nu indgår i produktionsskolens øvrige værkstedsundervisning og ikke længere i særskilte KUU
værksteder.

Resultater
Elevtilgang
KUU Storstrøm har en kvote på 126 årspladser, som er fordelt ligeligt ved hvert holdoptag i august og
januar måned.
Afdelinger
Næstved
Faxe
Guldborgsund
Lolland
I alt

Januar 2016
25
10
13
15
63

August 2016
25
10
13
15
63

Den tilstræbte fordeling af pladser på de 5 afdelinger i 2016
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Afdelinger
Næstved
Faxe
Vordingborg
Guldborgsund
Lolland
I alt

Januar 2016
20
10
8
10
8
56

August 2016
20
6
8
15
12
61

Elevoptaget på jan.´16/ aug.´16 optaget fordelt på afdelinger

Fra januar-optaget 2016 blev der overført 7 restpladser til august-optaget 2016, således at vi i alt havde 70
pladser til rådighed. Desværre lykkedes det ikke at få fyldt pladserne helt op i Faxe og Vordingborg, hvorfor
vi måtte gå ud af 2016 med i alt 9 ubrugte årspladser. På holdet fra januar ´16 er 25 ud af 56 elever afmeldt
uddannelsen.
Afdelinger
Næstved
Faxe
Vordingborg
Guldborgsund
Lolland
I alt

Positivt frafald
2
0
2
0
1
5

Negativt frafald
6
1
4
6
3
20

Frafald på januar ´16 holdet opgjort pr. 10.02.17

På holdet fra august ´16 er 31 ud af 61 elever afmeldt uddannelsen.
Afdelinger
Næstved
Faxe
Vordingborg
Guldborgsund
Lolland
I alt

Positivt frafald
3
2
2
3
1
11

Negativt frafald
6
1
4
6
3
20

Frafald på januar ´16 holdet opgjort pr. 10.02.17

Positivt frafald:
Negativt frafald:

Gået videre i uddannelse eller beskæftigelse
Tilbagevisiteret til UU uden en efterfølgende plan.

Fælles for de negative frafald har det hovedsageligt bundet i for meget fravær og/eller behov for
behandling af primært psykiske lidelser.
På både januar og august hold har samlet set 5 elever valgt at gå 4.semester om, da de har haft for stort
fravær til at kunne bestå semestret.

5

Da der har hersket tvivl om, hvor vidt dem som gennemførte med kompetencebevis, skulle registreres som
afbrudt eller visiteret i KUU Portalen og systemet ikke kan registrere, at dem der har gået 2 år og afsluttet
med kompetencebevis, faktisk HAR gennemført, kan der ikke laves et nøjagtigt skema for, hvor mange der
har gennemført med kompetencebevis og hvor mange der yderligere har afbrudt uddannelsen, dog kan det
læses, at 10 har bestået som erhvervsassistent. De der bestod med kompetencebevis, har primært ikke
opnået et D niveau i matematik.
På både januar og august holdet -16 har samlet set 5 elever valgt at gå 4.semester om, da de har haft for
stort fravær til at kunne bestå semestret.

Almenundervisning
D niveau undervisningen i dansk og matematik var i første omgang planlagt til at skulle varetages af VUC for
hele KUU Storstrøm. Efter at vi er blevet opmærksomme på, at der er en differentiering i
grundfagsundervisningen efter hhv. AVU- og EUD bekendtgørelsen, og at undervisningen i EUD regi efter
vores vurdering egner sig bedst til vores målgruppe, har Lolland og Guldborgsund entreret med D niveau
undervisning via CELF, Ålestokgården, Næstved Produktionsskole har ansat en Dansk og Matematiklærer,
som forestår undervisningen af KUU eleverne på Ålestokgården.
På alle 3 skoler består samtlige elever dansk på D niveau, hvor det kniber mere med at alle kan bestå
matematik på D niveau.
Efter endt KUU forløb, søger eleverne typisk på en erhvervsskole, går i lærer eller får job, så det er blandt
skolerne besluttet, at det vigtigste er, at den enkelte elev får størst mulig succes og ikke oplever, at skulle
dumpe, så det er den enkelte almenlærer, der vurderer og indstiller hver elev til det niveau, der skønnes at
være det rette for eleven, altså enten, F, E eller D niveau, ved at lave denne differentiering opleves der
mindre frafald på holdene.

Følgende tabeller viser optag fra 2017-18 og jan.19
Afdelinger
Næstved
Guldborgsund
Lolland
I alt

Januar 2017
9
9
12
30

August 2017
11
11
21
43

Afdelinger
Næstved
Guldborgsund
Lolland
I alt

Januar 2018
10
13
19
42

August 2018
12
8
9
29
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Afdelinger
Næstved
Guldborgsund
Lolland
I alt

Januar 2019
10
17
10
37

Ovenstående tabeller viser, at vi er langt fra målet, på 63 elever pr. optag. Der har været afholdt 2
koordineringsudvalgsmøder, hvor ledere fra alle afdelinger samt ledere fra UU har været til stede, hvor
målgruppen af unge er gennemgået, men det har ikke ført til større optag.

KUU Storstrøm i 2019
2019 er svær at spå om, vi har de elever vi har og der er enighed blandt lederne om, at vi skal sikre de
elever vi har, så de ikke evt. forvirres af de udfordringer der måtte komme, i forbindelse med
Produktionsskolernes overgang til FGU og at de ikke skrives over på FGU.
Ifølge lovgivningen har KUU eleverne ret til at færdiggøre deres KUU, og kan ikke tvinges til at overgå til
FGU. Vi arbejder fortsat med at vejlede eleverne til det der giver bedst mening for den enkelte.
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