Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler

Nyhedsbrev 1, maj 2015
Bestyrelsen:

Kære medlemmer i oplysningsforbund og på daghøjskoler
Vi har i sektionsbestyrelsen besluttet at sende et Nyhedsbrev ud et
par gange om året for at informere om vores arbejde. Dette er
således det første nummer.
Indtil nu har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Den nye bestyrelse holdt sit første møde den 24.10.2014. På mødet
blev generalforsamlingen og Storkurset 2014 evalueret. Der var stor
tilfredshed med oplægsholderne Knud Illeris og Rasmus Willig og
med debat med Jørgen Arbo-Bæhr (folketingsmedlem for
Enhedslisten) omkring folkeoplysernes manglende overenskomst.
Desværre var vi blot ikke så mange deltagere på kurset. På
bestyrelsesmødet fik vi også lagt planer for arbejdet i 2015, og vi fik
sagt farvel og tak for god arbejdsindsats til de tidligere
bestyrelsesmedlemmer Peter Jakobsen, Steen Larsen, Ulla Vigh og
tidligere formand Leif Mikkelsen. Vi besluttede, at næste
bestyrelsesmøde skulle være et arbejdsseminar. Dette afholdt vi den
30. og 31. januar på Dalum Landbrugsskole. Her blev indsatsområder
for år 2015 endeligt besluttet:

 Kirsten Christensen,
formand, Ordskolen Århus,
AOF Midt
 Ulla Thostrup,
næstformand, Fokus
Folkeoplysning, Ålborg
 Marianne R. Nielsen,
kasserer, AOF Syd
 Anette Dalmose, AOF
Center Fyn
 Birte Jacobsen, Kofoeds
Skoles Oplysningsforbund
 Dorthe Jespersen, AOF
Nord
 Simon Nielsen,
Daghøjskolen
Kompetencehuset, Århus
 Hanne Sylvest,
Bestyrelsessekretær,
Uddannelsesforbundet



Skolebesøg/arrangementer - besøg på skoler vil blive prioriteret. Det er vigtigt for bestyrelsen at
møde medlemmer og TR (tillidsrepræsentant) for at få viden om, hvad der rører sig rundt omkring.



På arbejdsseminaret blev det besluttet, at bestyrelsen vil arrangere møder 2-3 steder i landet,
f.eks. Kolding, Aalborg og København. På disse møder skal en konsulent fra A-kassen inviteres med
og holde oplæg. Landsklubben for Folkeoplysere står for arrangementerne. Det første arrangement
er planlagt og annonceret (se senere). Vi håber at se mange til mødet.



Synlighed – der skal mere synlighed omkring den mere uformelle og alment dannende
undervisning, som oplysningsforbund og daghøjskoler tilbyder, og hvordan denne kan hjælpe de
grupper af unge og voksne, der er på kanten af/helt udenfor arbejdsmarkedet og det mere formelle
uddannelsessystem til at komme tættere på arbejde eller uddannelse. Bestyrelsen drøftede
muligheden for en konference med dette fokus. Der arbejdes videre med dette.



Regionale TR-netværk – det kan være et ensomt arbejde at være TR. Der skal derfor arbejdes på at
etablere regionale netværk, hvor TR har mulighed for sparring, deling af viden mm.. Dette punkt
blev der på TR-dagen i Odense 3.3. fulgt op på. Status er, at der lige nu er etableret netværk i
Midtjylland (Århus, Randers, Silkeborg, Horsens) og i Region Sydjylland (Svendborg, Sønderborg..).
Begge steder er der aftalt møder. Sektionen har mulighed for at dække udgifter til forplejning.



Samarbejde – der skal være et tæt samarbejde mellem sektionsbestyrelsen og Pædagogisk
Sammenslutning, OBU- og FVU-sammenslutningen og Landsklubben for Folkeoplysere, så økonomi
og kræfter anvendes effektivt og målrettet. (OBU=ordblindeundervisning, FVU=Forberedende
Voksenundervisning)



Kommunikation/information – ”Dine sider” på Uddannelsesforbundets hjemmeside fungerer ikke
optimalt. Der skal derfor arbejdes med andre former for kommunikation og information. I stedet
for beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder skal der ca. 2 gange om året udsendes Nyhedsbrev til
medlemmer. Nyhedsbrevene skal efterfølgende lægges på Dine sider. Her skal ligeledes være
information om relevante kurser/konferencer mm.. og om sammenslutninger, der har tilknytning til
sektionen. Dette er pt Landsklubben for Folkeoplysning, Pædagogisk Sammenslutning og OBU- og
FVU-sammenslutningen.

Et mere overordnet politisk indsatsområde er folkeoplysernes manglende overenskomst.
Uddannelsesforbundet arbejder løbende på at forsøge at få folkeoplysernes løn- og ansættelsesvilkår
forbedret. Folkeoplyserne skal sikres rettigheder som løn under sygdom, ferie og barsel og
pensionsopsparing. Og de skal sikres retten til at vælge en TR.
På det sidste bestyrelsesmøde den 10.4. arbejdede vi videre med indsatsområderne.
Ud over bestyrelsesmøder var der i sektionen den 3.3. en meget velbesøgt TR-dag om den nye FOASoverenskomst. På TR-temadagene i Svendborg den 22., 23. og 24. april havde vi også mulighed for 2 gange
at mødes i sektionen. Det var meget udbytterige sammenkomster, hvor flere problemfelter blev opridset:







løn - sakker vi bagud i forhold til sammenlignelige kommunalt/statslige ansatte?
lokallønsmidler - hvordan anvendes de/anvendes de?
Uddannelsesfonden - hvordan anvendes den rundt omkring på skolerne?
opgaveoversigt/akkorder/planlægning - hvordan ser det ud på skolerne?
medarbejderrepræsentant i bestyrelse - hvordan skal hvervet udføres/hvordan er jeg sikret
juridisk?
Uorganiserede/organiserede i ”forkerte” fagforeninger – hvordan får vi vores kolleger til at forstå
vigtigheden af at være organiseret/organiseret i den fagforening, der forhandler overenskomst
mm.

Punkterne skal der naturligvis arbejdes videre med og handles på.

Vigtige datoer i den kommende tid:
Torsdag den den 11. juni 2015 kl. 15.30 – 17.00 på Kofoeds Skole i København.
Fyraftensmøde for folkeoplysere og daghøjskolelærere
Kom og mød Jesper Skjødt fra Lærernes A-kasse og jeres nye formand for Ansatte ved oplysningsforbund og
daghøjskolelærere i Uddannelsesforbundet, Kirsten Christensen.
Jesper Skjødt vil fortælle, hvad din A-kasse kan gøre for dig. Har du fx råd til at gå på efterløn, og hvornår
kan du? Hvad sker der, hvis du går ned i tid eller bliver ledig – Se mere her.

Fredag den 18. og 19. september, Hotel Skanderborghus - Storkursus
Kurset arrangeres af Pædagogisk Sammenslutning og OBU- og FVU-sammenslutningen. Alle medlemmer af
sektionen og Uddannelsesforbundet er velkomne.
Tid:

18.-19. september 2015

Sted:

Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3 - 8660 Skanderborg

Pris:

Medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning samt fuldtidsledige: 550 kr.
Øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler: 950 kr. Andre
medlemmer af Uddannelsesforbundet: 1600 kr.

Tilbud: Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning senest 4. september 2015 og få kurset for 550 kr.
Program: Om at være psykisk sårbar!

Hvordan kan vi hjælpe den næste generation på trods af alle forhindringer og diagnoser? Hvilke
redskaber virker?
Vi vil gerne have alle unge i job og uddannelse. Alle skal med - også de sidste 5%




Den særlige pædagogiske Værktøjskasse: Liselotte Rask - Pædagogisk vejleder på -Skolen Mir
Hvordan når vi 95 procent-målsætningen?: Kirsten Christensen - formand for ”Sektionen for
ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler”
Hvordan håndterer og motiverer/underviser vi personer med misbrug?: Henrik Rindom –
Misbrugskonsulent og psykiater

Pædagogisk sammenslutnings folder er under bearbejdning. Så snart den er klar lægges den på
hjemmesiden under menupunktet ”Dine sider”.

Tirsdag den 10.11.2015 – foreløbig dato til tillidsrepræsentanter
Vi tænker på at holde en TR-temadag i Odense, hvor der skal følges op på den nye FOAS-overenskomst.
Der planlægges ligeledes med opfølgning på punkterne fra TR-tema-dagene i Svendborg (se ovenfor).
Belært af sidste TR-dag vil vi denne gang under nogle punkter dele os op i to grupper: TR på daghøjskoler,
projekter og lignende og TR på skoler, der har meget OBU- og FVU-undervisning. På de sidste møder er det
blevet tydeligt, at problemstillingerne er yderst forskellige.

OBU- og FVU-sammenslutningen kan du læse om her

Bestyrelsesmøder resten af 2015 - fredag den 28.8.2015 og fredag den 13.11.2015.

På vegne af bestyrelsen
Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler.

