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________________________________________________________________________________ 

 

Referat 
____________________________________________________________________ 

 

Tilstede: Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Rune Søe, Rikke Belcher, Lars Lyremark 

Kjeld Søndergaard 

Sekretariatet: Torben Thilsted 

 
 

 

Pkt. 1. 

 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bød Kjeld velkommen i bestyrelsen. 

 

Godkendt, idet netværksdannelse fastlægges under pkt. 7a. 

 

 

Pkt. 2. 

 

 

 

 

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2015. 

 
Der er udsendt udkast til referat til godkendelse. Der er ikke kommet indsigelser til 

referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv. 

 

Taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 3 

 

VUC Årsmøde for medlemmer 

 

Bestyrelsen har besluttet at arrangere årsmøde for medlemmer til afholdelse i 2016. 

Bestyrelsen skal komme med forslag til tid, sted og program samt økonomi. 

Formanden foreslår følgende: 

 Bestyrelsen skal drøfte ideer til program m.v. og evt. komme med indstilling til HB 

vedrørende årsmødets indhold og økonomi. 

 

Formanden fremlagde forslag til indhold for årsmøde til afholdelse 05.11.16 på 

Hotel Fredericia for ca. 100 medlemmer. Forslaget med eksterne oplægsholdere 

anslås til en udgift på ca. 130.000 kr.  

 

Bestyrelsen godkendte forslaget. Formanden fremsender ansøgning om 

økonomisk bidrag m.m. til behandling i HB i marts.  

  

 

Pkt. 4 

 

Arbejdstid 

 

Bestyrelsen har behandlet opfølgning på de nye arbejdstidsregler. På baggrund af konkrete 

ønsker fra TR’erne om såvel en eksemplarisk opgaveoversigt som en dialogskabelon for 

VUC-området udsendte sekretariatet i juni 2015 et notat herom. Sekretariatet har 

samtidigt udarbejde omfattende materiale, der er placeret på Forbundets hjemmeside som 

opfølgning på OK-15 resultatet (Bilag 1 til Organisationsaftalen). 

  

 

 

VUC Bestyrelsen 
 
Emne Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dagsorden  
 

Dato Den 3. februar 2016, Hotel Fredericia, Fredericia.  
_______________________________  
______________________________________ 
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Formanden har udsendt medlemsbrev, hvor bilaget er vedhæftet.  

 

Formanden foreslår følgende: 

 Bestyrelsen skal på baggrund af drøftelserne komme med evt. overvejelser om 

konkrete initiativer ifm. med arbejdstilrettelæggelsen og opgaveoversigten for 

kursusåret 2016/17. 

 

Bestyrelsen drøftede en række spørgsmål og problemstilling vedrørende 

arbejdstid herunder udlevering af opgaveoversigter. Tillidsrepræsentanterne 

havde på TR-mødet drøftet det udsendte dialogpapir om opgaveoversigten. 

TR’erne oplyser, at alle medlemmer har fået udleveret opgaveoversigt, dog med 

enkelt undtagelse som følge af logistiske forhold ved ændring af normperiode.   

Bestyrelsen havde pt. ingen forslag til yderligere initiativer. 

 

 

Pkt. 5 

 

Samarbejde 

 

Lotte og Henrik har afholdt møde med Verner Rylander fra Lederforeningen om bl.a.  

Forbundets brev om anvendelse af arbejdstidsbilaget OK-15 i EUD-regi samt om f.eks. 

fællesarrangement om arbejdstid som i ungdomsskoleregi. På mødet drøftedes endvidere 

problemstillingerne med beskikket censur.  

 

Det aftaltes: 

- at vi i fællesskab afholder en konference i begyndelsen af oktober 2016 for ca. 60 

tillidsrepræsentanter og ledere ved VUC om ”Arbejdstilrettelæggelse – kvalitet i 

undervisningen, et godt arbejdsmiljø og lærersamarbejde. Torben tager kontakt til 

Mads Justsen om den praktiske tilrettelæggelse og programmæssige indhold 
- at vi gensidigt orientere hinanden om mulige initiativer mhp. at få ændret vilkårene for 

beskikket censur. 
 

Verner udtrykte behov for at mødes såvel i det formelle Kontaktudvalg mellem 

Uddannelsesforbundet og Lederforeningen som i et mere uformelt forum mellem 

sektionsformanden og ham. 

 

Bilag: Ungdomsskolen Arbejdsdagsprogram 

 

Formanden orienterede om samarbejdet med Lederforeningen herunder om 

grundlaget for enigheden for afholdelse af den fælles konference. Formanden 

klarlagde ideerne til indhold og understregede, at hun og formanden for 

Lederforeningen var enige om, at fælleskonferencen ikke var en del af OK-15’s 

partprojekter eller en del af den formelle opfølgning på resultatpapiret mellem 

Moderniseringsstyrelsen og LC. Fælleskonferencen har en bredere tilgang til 

lærerjobbet på VUC og dets indhold.  

   

Bestyrelsen godkendte forslaget til fælleskonference og udtrykte stor tilfredshed 

med de opnåede resultater med Lederforeningen.  

 

Bestyrelsen gav formanden mandat til i samarbejde med sekretariatet og 

Lederforeningen at udforme rammer og konkret indhold for Fælleskonferencen.   
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Pkt. 6 VUC Reformpapir 

 

Lotte har fremsendt VUC-reformpapiret til Lederforeningen. Lederforening er i færd med at 

udarbejde eget forslag til reform og har meddelt, at de vil invitere Uddannelsesforbundet 

til drøftelse af forslagene om reform i februar 2016 til mhp. evt. fælles afstemning af 

forslag til bekendtgørelsesændringer og evt. forslag til lovændringer, herunder mhp. evt. 

fælles oplæg ifm. VUC-Kontaktudvalgsmødet i april.    
 

Formanden orienterede om HB’s behandling og godkendelse af reformpapiret 

samt de indledende drøftelser med Lederforeningen. Bestyrelsen tog orientering 

til efterretning.  

  

 

Pkt. 7 

 

 

Møde- og aktivitetskalender 2016 

 

Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder: 

- 16. marts 2016 på sekretariatet kl. 10.30 – 17.00 

- 16. juni 2016 på sekretariatet (sommerfrokost) 

- 31 aug. – 2. september bestyrelsesmøde og –seminar. 

 

Der er aftalt TR møde og kursus 12.- 13 september 2016. 

 

Der udestår nærmere fastlæggelse af datoer for 

- Bestyrelseskursus (med GL) 

- Oktober, Arbejdstilrettelæggelse (Lederforeningen). 

 

Bestyrelsen drøftede indholdet i dagsordenen for TR-møde og -kursus herunder 

VUC Syds lønaftale om at: Lærere, der gennem en flerårig praksis udviser, at de 

får mange kursister til at gennemføre med gode resultater og udviser gode 

arbejdsindsatser skal tilgodeses i forhold til kvalifikationsløn. 

 

Bestyrelsen udtrykte bekymring for aftalens indhold og mulige pædagogiske og 

kollegiale konsekvenser mm. Formanden lovede i samarbejde med sekretariatet 

at undersøge spørgsmålet yderligere herunder at få en status på sagen 

samt drøfte problemstillingen med TR på VUC Syd.  

 

Punktet blev i øvrigt udsat til mødet i marts. 

 

Pkt. 7a  Netværk 

 

Bestyrelsen besluttede: 

 

- at Kjeld og Rune i fællesskab varetager netværket bestående af VUC Vest, 

VUC Vejle, VUC Fredericia, VUC Kolding samt VUC Fyn og VUC Syd 

- at Bo og Henrik fortsætter med det Østjyske net værk inklusiv VUC Horsens. 

 

Der udsendes en ny oversigt.    

 
 

Pkt. 8 

 

Meddelelser og efterretningssager 

 

Lotte orienterede om HB-arbejdet i al almindelighed og behandlingen af 

bestyrelsens indstillinger i særdeleshed.  
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Lotte Klein  /  Torben Thilsted 

Sektionsformand  bestyrelsessekretær 

 

Pkt.  9 

 

 

Eventuelt 

  

Følgende emner sættes på dagsordenen på næste møde: 

- Lokal løn og aftaler om kvalifikationsløn 

- Fælleskonference med Lederforeningen for VUC 

- Bestyrelseskursus med GL 

- Medlemsarrangement 

- Mødekalender 

- Sager. 

 


