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Udsendes til projektpartnere og samarbejdspartnere 

 

Kære projektpartnere. 

 

Her er endnu en statusopdatering på Poseidon projektet, samt hvad der fremadrettet er 

planlagt. 

 

Vi har fået projekthjemmesiden op og køre, adressen er www.poseidon-project.eu. Her er der 

en kort beskrivelse af projektet, de to institutioner, persongalleri over involverede 

medarbejdere, nyheder, samt billeder fra personale- og elevudveksling. 

 

Der har været elevudveksling fra dansk side med otte elever og seks personaler i starten af 

juni måned. Det var en spændende, interessant, udviklende og udfordrende tur. Det var første 

gang de unge mødte hinanden og efter den normale generthed gik snakken fint både på 

dansk, tysk, engelsk og med opfindsomt tegnsprog. 

 

De danske elever kunne vælge sig ind på forskellige workshops og alle udarbejde materiale i 

projektets ånd. I køkkenet blev der lavet tysk frokost, i haven blev der plantet et dansk og et 

tysk flag af blomster og sat krukker med flotte blomster rundt på skolen. I træværkstedet blev 

der lavet projektlogo i træ, dette blev malet og sat op nede ved blomsterflagene. I IT og 

medier blev der lavet en kortfilm bestående af billeder om kulturforskellen når det gælder 

parkering. Der var også en del andre sociale arrangementer så som bowling, minigolf, en 

sejltur og spise på restaurant. 

 

Alle oplevelserne gav især de danske elever meget at tænke over i forhold til deres egen 

situation, hvordan det er at være elev på Fremtidslinjen og hvor stor forskel der er når man 

kommer ned på den anden side af grænsen. 

 

 
 

Derudover har projektet nået en milepæl i form af halvårsmarkeringen og det betyder 

halvårsrapport og fokus på budget. I den forbindelse havde Andreas Noellenberg fra JAW og 

Mai Greve fra UUV et møde tirsdag d. 2. juli efterfulgt af møde med projektets evaluator Søren 

Kristensen, om onsdagen, hvor også Morten Ellehauge og Tove Tranberg deltog. Der er 

deadline for indlevering af halvårsrapport søndag d. 15. september. 

 

I forlængelse af projektet og elevudvekslingen valgte en mindre gruppe elever at deltage på 

en sommerlejr, i uge 28, i samarbejde med projekt IDA som JAW kører sideløbende med 

Poseidon. For mere information om projekt IDA se hjemmesiden http://ida.jaw-

koppelsberg.de/ og http://www.esf.de/portal/generator/9824/ida.html.  

 

 

http://www.poseidon-project.eu/
http://ida.jaw-koppelsberg.de/
http://ida.jaw-koppelsberg.de/
http://www.esf.de/portal/generator/9824/ida.html
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Næste styregruppemøde er rykket til slutningen af august, da alle fra JAW også skal komme 

hjem fra sommerferie.  

Det næste store skridt i projektet er elevudvekslingen fra tysk side, som finder sted i 

slutningen af oktober og efter ferien vil vi begynde at sammensætte et spændende program 

for alle involverede. 

 

Den 7. – 10. august besøgte UUV’s samlede organisation vores 

partnerinstitution JAW i Plön. Turen var en inspiration og gav en 

bedre forståelse for hvordan tingene hænger sammen i Tyskland i 

forbindelse med Poseidon projektet. Under besøget var der oplæg 

fra Helen Eriksen under overskriften ”Forandringer spørger ikke om 

lov – de kommer bare”. Christian Lange fra JAW holdt et oplæg om 

JAW og Kevin Huhs og Hannes Runkler fra Jobcenter Kiel kom med 

et spændende oplæg om ”Målsætninger for uddannelse of job. 

Teoretisk og praktisk input og diskussion”. 

 

 

   
JAW lagde lokaler til en spændende 
torsdag formiddag med oplæg om 
JAW og den tyske Arbejdsformidlings 
arbejde med unge, med særlige 
behov. 

Spændende oplæg fra Hannes 
Runkler og Kevin Huhs fra den tyske 
arbejdsformidling. 

Leder af JAW, Christian Lange, 
overdrog Morten Ellehauge fra 
Fremtidslinjen et flot Poseidon skilt. 

 

Her et lille uddrag af pressemeddelelser omhandlende projektet: 

http://www.fremtidslinjen.dk/news/58/21/Tur-til-Koppelsberg-i-uge-23.php 

http://www.fremtidslinjen.dk/news/59/21/Sommercamp.php 

 

Er der spørgsmål eller kommentarer er I velkommen 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fremtidslinjen.dk/news/58/21/Tur-til-Koppelsberg-i-uge-23.php
http://www.fremtidslinjen.dk/news/59/21/Sommercamp.php
mailto:christel.joergensen@koege.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 

 

 

 

 


