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Kære tillidsrepræsentant! 
 
De, der troede, at tillidsrepræsentanten 
med Lov 409’s ikrafttræden ville blive 
overflødig, tog grundigt fejl!  

Det har tværtimod for mange af jer været 
et år med flere og meget mere komplekse 
TR-opgaver end tidligere, og det har 
mange steder ikke været nogen helt 
enkelt opgave at skulle løse.    

Fra Uddannelsesforbundets og VUC-sektionens side har vi forsøgt at hjælpe jer, så godt 
vi kunne, og senest er der efter ønske fra jer blevet udarbejdet et materiale, der nu 
ligger på Uddannelsesforbundets hjemmeside:  

Dialogværktøj om arbejdstid – inspiration til tillidsrepræsentanter  

Materialet indeholder blandt andet en hjælp til den lokale dialog, en eksemplarisk 
opgaveoversigt, lidt om social kapital og om kvalitet i undervisningen.  

Jeg vil opfordre jer til at afprøve materialet og skrive kommentarer til det til mig, så det 
kan blive forbedret og justeret. 

Og apropos hjælp, så er der også hjælp at hente på TR-kurset og –mødet, som vi 
afholder den 22. og 23. september 2015 i Fredericia. 

I kan allerede nu tilmelde jer via det tilsendte link: tilmelding til TR-møde og -kursus 
eller via VUC-sektionens side på Forbundets hjemmeside.  

På mødet vil vi blandt andet arbejde med lokal løndannelse, TR-netværksarbejde, TR-
rollen og ikke mindst om kvalitet i undervisningen, arbejdsmiljø og social kapital.   
 
Jeg vil bede de af jer, der fratræder som tillidsrepræsentanter pr. 1. august, om at 
sende denne mail videre til jeres efterfølger, så vi kan være sikre på, at de også får 
invitationen her før sommerferien.   

Vi har i VUC-sektionens bestyrelse besluttet, at den tætte kontakt med jer TR’er er et af 
vores fokusområder, og derfor vil jeg også i det kommende år besøge jer og deltage i 
møder med jer og klubmøder med medlemmerne.  

Sektionsbestyrelsen 2014-17 
 
Lotte Klein, formand, VUF, Frederiksberg VUC 
Henrik Mikkelsen, næstformand VUC Randers 
Bo Christensen, kasserer, VUC Skanderborg 
Lene Meyland, VUC Vestsjælland Syd 
Ole Mikkelsen, VUC Thy-Mors 
Rikke Belcher, VUC Nordjylland 
Rune Søe, VUC Vest 
 
Bestyrelsessekretær: Torben Thilsted 
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Det gør jeg, fordi vi i bestyrelsen mener, at der ude hos jer lokalt er meget vigtig 
inspiration at hente, og det er vigtigt at skabe kortere afstand mellem Forbundet centralt 
og lokalt, hvis dialog og medlemsinddragelse skal blive reel. 

Tak for jeres indsats, rigtig god sommer og på gensyn om ikke før så til september. 

Lotte 

 
Lotte Klein, formand 

Sektionen for VUC-lærere, Uddannelsesforbundet 

Mobil: 23114591 

Mail: lok@uddannelsesforbundet.dk 

  

 

  
  

Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K 
Tlf.: 7070 2722 
info@uddannelsesforbundet.dk
www.uddannelsesforbundet.dk
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VUC sektionen 
 
 
Møde- og aktivitetskalender 2015 
 
 
 
Bestyrelsesmøder 
 

 26. - 28. august 2015, bestyrelsesseminar 
 

 3. december 2015, bestyrelsesmøde, sekretariatet 
 
 

 
 Sektionens TR - møder og kurser 

 
 22. - 23. september 2015, Hotel Fredericia.    

 
 
TR – uddannelsen 

 Modul 1A den 02.- 04. september 2015 - Kobæk Strand 

 Modul 1B den 21.- 23. oktober 2015 - Hotel Svendborg 

 Modul 2 den 25.- 27. november 2015 - Hotel Fredericia 

 
Repræsentantskabsmøde i 2016 
 


