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Kære medlem!

Sektionsbestyrelsen 2014-17

Uddannelsesforbundets kongres er vel
overstået, og det er tid til at give jer et indblik
i og en opdatering på forløbet og
beslutningerne på kongressen.

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

Jeg vil også give jer en opdatering på nogle af
de øvrige ting, der er sket i bestyrelsen og i
Uddannelsesforbundet siden sidst.

Bestyrelsessekretær: Torben Thilsted

De ting jeg har valgt at tage med i dette brev
er:






Kongressen (med tilhørende stemningsoptagelser) samt tak til Henning Madsen
Bestyrelsen - hvor langt er vi kommet siden generalforsamlingen?
OK-15 og lidt om status på OK-13
Diverse fotos
Bestyrelsens mødekalender

Vi indledte Kongressen med et møde for alle vores delegerede for VUC-sektionen. På mødet fik
vi, ud over talt politik, også sagt tak til Henning Madsen for hans mange års indsats i Forbundet
og senest i Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse, som han indtil kongressen har været
medlem af.
På delegeretmødet diskuterede vi også bestyrelsens ændringsforslag til Uddannelsesforbundets
principprogram, som Hovedbestyrelsen (HB) desuden havde stillet et ændringsforslag til. Vores
ændringsforslag drejede sig om at sætte mere fokus på gennemsigtighed, åbenhed og demokrati
i forhold til fx beslutningsprocesser i Uddannelsesforbundet centralt. Der blev en god og lang
debat og enden på den blev, at HB omformulerede vores forslag, så indholdet blev fastholdt, men
så HB nu kan føle ejerskab til teksten og intentionerne i den. Det var fantastisk at mærke
opbakning til vores synspunkter fra mange sider og ikke mindst fra vores mange delegerede. Det
lover godt for det fremtidige arbejde.
Se en lille stemningsoptagelse (foretaget af sektionens egen dogmefotograf og næstformand
Henrik Mikkelsen) her: https://www.youtube.com/watch?v=5bRZaXMYtSg
Om valget til HB har jeg tidligere skrevet, at der netop var 9 kandidater udover mig til de 10
lærerpladser i HB, så valget var givet på forhånd! Jeg glæder mig meget til at komme i gang med
arbejdet – vi har det første rigtige HB-møde den 18. december.
Og hvor langt er vi så kommet med bestyrelsesarbejdet siden generalforsamlingen? Ja, det
med at få tilføjet noget om åbenhed og demokrati til Uddannelsesforbundets principprogram har
vi fået gennemført. Jeg er i gang med at planlægge en debatrundtur til de øvrige sektions- og
foreningsbestyrelser i løbet af det næste halve år. Desuden er jeg i gang med at planlægge rejser
rundt til medlemsmøder/klubmøder på alle VUC’er, og min plan er at have besøgt jer alle, inden
prøveperioden begynder i midten af maj 2015.
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Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle tillidsrepræsentanter og er også i
færd med at afdække forskellige forhold i forbindelse med vejledningsopgaven på VUC/AVU. Det
gør vi alt sammen for at få et overblik over implementeringen af de nye arbejdstidsregler på
bestemte parametre, der så vil ligge til grund for hvor og hvordan vi skal tage fat. I hører
selvfølgelig mere om resultaterne, når undersøgelsen er afsluttet og behandlet.
Forbundet er i gang med en stor medlemsundersøgelse, som også er en optakt til OK 15. Her
kan jeg nævne at Lærernes Centralorganisation (LC) har koordineret de generelle krav fra
forbundet, DLF, FSL (frie skoler), og pt. er LC ved at lægge sidste hånd på de specielle krav. LC
og de øvrige organisationer i staten og i kommunerne udveksler krav med arbejdsgiverne dvs.
Moderniseringsstyrelsen og KL i begyndelsen af december. Forhandlinger starter i begyndelsen af
januar og skal være færdige i februar.
I forhold til OK-13 ser vi mange forskellige måder at implementere arbejdstidsreglerne på. På
nogle VUC’er er der grund til bekymring for det psykiske arbejdsmiljø, mens der på andre VUC’er
er fokus på, at motivation og indflydelse på eget arbejde er vigtigt i forhold til lærernes trivsel og
dermed også deres engagement i arbejdet. Der udestår stadig en afklaring i forhold til opgørelse
af arbejdstiden, tidsregistrering, overtidsbetaling ved kursusåret afslutning, det udvidede
undervisningsbegreb og godtgørelse ved mere end 750 timers undervisning, men det vil vi følge
op på i forårets løb.
Og sidst, men ikke mindst, er bestyrelsen og jeg ved at få et indblik i arbejdet i de forskellige
kontaktudvalg, bestyrelsen indgår i. Det drejer sig i første omgang om kontaktudvalg med
Lederforeningen og GL, og det er her vores faglige, fag- og uddannelsespolitiske synspunkter kan
lægges frem, diskuteres og kvalificeres.
Jeg oplister her sektionsbestyrelsens mødedatoer for foråret 2015, så I kan se, hvornår vi
skal mødes, hvis der er særlige emner, I synes, vi skal have på dagsordenen:
-

26. februar 2015
30. april 2015
18. juni 2015.

Sidste bestyrelsesmøde i år holdes den 4. december 2014.
Mange hilsner på hele bestyrelsens vegne
Lotte
Lotte Klein
formand

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
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Det officielle VUC-sektionsbestyrelsesfoto:
Fra venstre: Bo Christensen (kasserer), Rune Søe, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen
(næstformand), Lotte Klein (formand), Rikke Belcher og Ole Mikkelsen
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Den nye Hovedbestyrelse i en piratoptagelse:
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