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Dagsorden:
1. Velkomst og opsummering fra sidst
Thomas Hørdam bød velkommen til mødet og deltagerne præsenterede sig
kort.
2. Gennemgang af projekter besluttet på forrige panelmøde
- Uddannelseskampagne i Ringsted
Thomas fortalte om det møde han har haft med Arne Ebbesen fra ZBC
og John Vindsbøll fra VEU Center Vestsjælland. Formålet med mødet
var at diskutere en konkret indsats i Ringsted ift. efter og
videreuddannelse. På mødet blev det besluttet at Arne Ebbesen
udarbejder to uddannelsespakker rettet mod bygge-anlæg og detail
handel med fokus på salg og service. Derefter kan der tages kontakt til
virksomheder, som er målgruppen for forløbene.
Det blev på mødet ligeledes diskuteret, at der kan uddannes et korps på
5-6 nuværende ledige personer, som kan erstatte dem, der skal
videreuddannes. Anne Knudsen fra LO gjorde her opmærksom på
projektmidler fra beskæftigelsesregionen, som kan medfinansiere disse
kompetenceudviklingsforløb. Jørgen Kay gjorde opmærksom på, at det
ville være en fordel, hvis de involverede virksomheder i tidlig fase er med
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til at udvælge de ledige, som senere skal vikarierer for deres faste
arbejdskraft.
Det blev besluttet, at Thomas kontakter jobcenter Ringsted mhp. at
afklare, om der kan søges midler fra beskæftigelsesregionen. Thomas
tager endvidere initiativ til at nedsætte en projektgruppe med
repræsentanter fra ZBC, LO, Jeannette Amdal fra Premier Outlet,
Handelsstandsforeningen og Jørgen Kay.
Dorthe Balthazar gjorde endvidere opmærksom på muligheden for
sprogkurser til personer med anden oprindelse end dansk, således at de
også kan komme i spil ift. rotationsordningen.
Der vil kunne etableres et parallelt forløb indenfor bygge-anlæg
umiddelbart efter at detailhandels forløbet er kommet i gang.
-

Udvikling af kompetencekatalog
Poul-Erik Bjørn Nielsen præsenterede uddannelsesinstitutionernes
tanker om et lokalt kompetencekatalog. Der er to bærende idéer i
kompetencekataloget: For det første et overblik over
uddannelsesinstitutioner i Ringsted med kontaktinfo som evt. vil kunne
placeres på den nye byportal. For det andet udarbejdelse af cases på
forskellige livssituationer og uddannelsesvalg.
Et andet emne, som blev diskuteret, var etablering af et Hot Spot i
Ringsted, hvor unge kan møde virksomhederne – på de unges
præmisser. Det blev diskuteret at samle en håndfuld unge som
repræsentanter for de forskellige uddannelsesinstitutioner og lade dem
komme med forslag til koncept for møde med virksomheder. Det kan evt.
være speed-dating på Craisy Daisy, en uddannelsescafé en gang om
måneden eller andet. Det blev besluttet, at sekretariatet summer videre
over denne idé og kommer med et forslag på næste møde.

-

Iværksætteri for unge i Ringsted
Det blev diskuteret, om der kan gøres mere på iværksætterområdet i
Ringsted på uddannelsesinstitutionerne. Benny Petersen fortalte, at
iværksætteri og innovation allerede indgår i en række uddannelser på
ZBC og at der ville være potentiale i, at Thomas snakker mere sammen
med de ansvarlige konsulenter og undervisere. Det kan her også være
relevant at tilknytte eksterne sparringspartnere til forløbene, således at
de studerende får nogle input til, hvordan produkterne kan
markedsføres. Thomas tager kontakt til de relevante personer fra ZBC
og drøfter mulighederne videre.
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3. Nyt på erhvervsområdet
Ringsted kommune får fra det nye år en Vækstfabrik i tilknytning til Den
Kreative Matrikel. Sekretariatet har opstartsmøde med Væksthus
Sjælland den 31. oktober 2011.
4. Opsamling og afrunding af mødet
Thomas tager kontakt til jobcenter Ringsted ift. midler fra
beskæftigelsesregionen, som kan anvendes til opkvalificering af ledige.
Thomas nedsætter projektgruppe ift. detailhandel mhp. efteruddannelse i
salg og service.
Poul-Erik er stadig tovholder på kompetencekataloget og arbejder videre
på dette med de øvrige uddannelsesinstitutioner og Thomas.
Thomas tager kontakt til Benny Petersen for mhp. at gå i dialog med
relevante personer fra ZBC iforhold til iværksætter – og
innovationsaktiviteter.
5. Eventuelt
Thomas orienterede om en henvendelse fra det etniske netværk O.N.E. i
forhold til at gennemføre et arrangement i Ringsted med Chris
MacDonnel. Thomas tager kontakt til ungeenheden ift. koordinering af
arrangementet.
Thomas orienterede endvidere om indkaldelse af virksomheder til et
fælles CSR-forløb for virksomheder i Ringsted. Opstartsmødet finder sted
den 9. november.
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