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Kære tillidsrepræsentant!

Sektionsbestyrelsen 2014-17

VUC sektionens generalforsamling er overstået
og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med
arbejdet.

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

Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har
for det kommende år fordelt arbejdsopgaver
mellem sig.
Bestyrelsen har fastlagt budget herunder
tilskud til klubberne samt justeret
sammensætning i TR-netværkene.

Bestyrelsessekretær: Torben Thilsted

Sektionsgeneralforsamlingen
På sektionsgeneralforsamlingen den 3. september blev der, som de fleste af jer ved, valgt ny
formand, ny næstformand, ny kasserer samt 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer (de to genvalgte).
Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.
Desværre blev vi den 15. september ringet op og fik den sørgelige meddelelse, at det nyvalgte
bestyrelsesmedlem Jørgen Lundrup meget pludseligt og uventet var død af et slagtilfælde. Det
var en trist meddelelse at skulle give de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleanten Rune
Søe, der herefter trådte ind i bestyrelsen. Jørgen Lundrup blev begravet den 25. september æret være hans minde!

Bestyrelsen
Bestyrelsen var den 23. og 24. september på det årlige planlægnings- og idéseminar, hvor blandt
andet dele af sektionens Handlingsprogram og Temapapiret om åbenhed og demokrati, der blev
vedtaget på generalforsamlingen, blev konkretiseret for det kommende års arbejde.
På seminaret blev det besluttet at sætte faste fælles punkter på dagsordenen til møderne i TRnetværkene - det gør vi for på udvalgte punkter at få en tilbagemelding, der giver os et samlet
billede af status på netop det punkt hos alle jer (se i øvrigt den nye liste med fordeling af
bestyrelsesmedlemmerne på TR-netværk, sidst i dette nyhedsbrev).
Bestyrelsen sætter forskellige initiativer i værk, der forudsætter jeres medvirken:
Nylønsundersøgelse:
Vi iværksætter en opfølgning på undersøgelsen fra 2010 - hvordan går det med udmøntning af ny
løn på alle VUC’er. Vi sender en instruktion ud til jer, som vi vil bede jer om at formidle til jeres
respektive administrationer, så vi får sammenlignelige tal i forhold til samlet lønsum og udmøntet
ny løn indtil dato.
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Vejledning:
I forhold til vejledningsområdet har bestyrelsen foranlediget udarbejdelse af et papir om
vejledning på AVU/VUC. Papiret er udarbejdet med hjælp fra vejlederne Ulla Lindberg (Vejle),
Torben Ross (Viborg), Charlotte Pedersen (Kolding) og Liselotte Rotbøl (Horsens), som
bestyrelsen skylder stor tak for deltagelsen i processen med at udfærdige papiret.
Sekretariatet er i færd med at udarbejdet et elektronisk spørgeskema, der blandt andet skal
afdække udvikling i vejlederressourcen ved indførelse af de nye arbejdstidsregler. Derfor har vi
brug for mailadresser på samtlige vejleder på jeres VUC’er og vil bede jer sende en liste over
mailadresser til Torben Thilsted på tth@uddannelsesforbundet.dk. Spørgeskemaet skal gerne
sendes ud til vejlederne i uge 44.
De nye arbejdstidsregler:
I forhold til arbejdstid og processen omkring implementeringen af de nye arbejdstidsregler har
sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet et spørgeskema, som kommer ud til jer i
næste uge!
Vi har brug for jeres hjælp i forhold til at få indsamlet oplysninger, der kan give os et billede af,
hvor vi skal sætte ind med hjælp, råd og vejledning.
TR - rollen
På vores kommende møder i TR-netværkene vil vi gerne have, at TR-rollen bliver sat på
dagsordenen. Det vil vi, fordi vi mener, at TR-rollen har fået et andet fokus og arbejdsopgaverne
en anden vægtning med de nye arbejdstidsregler, og at tiden, der er nødvendig for at udføre
arbejdet tilfredsstillende, absolut ikke er blevet mindre. Men det vil vi som sagt gerne have jer til
at sparre med os om.

Praktiske informationer:
Info om bestyrelsen
Lotte

Klein

Henrik
Bo

Mikkelsen
Christensen

Ole
Lene

Mikkelsen
Meyland

Rikke
Rune

Belcher
Søe

Torben Thilsted

23114591
20710424
Randers HF og VUC
hm@randershfvuc.dk
Kasserer
53634086
Skanderborg-Odder VUC boc@soh.dk
Bestyrelsesmedlem Thy-Mors HF og VUC
ole.mikkelsen2@skolekom.dk 21162310
Bestyrelsesmedlem VUC Vestsjælland Syd
61502623
lme@vuc-vs.dk
Bestyrelsesmedlem VUC Nordjylland
24838349
rhb@vucnordjylland.dk
Bestyrelsesmedlem VUC Vest
27880685
vrh@vuc-vest.dk
Bestyrelsessekretær Sekretariatet
tth@uddannelsesforbundet.dk 23325003
Formand
Næstformand

VUF

lok@vuf.nu

Delegeretmøde
I skal huske delegeretmødet den 14. november kl. 9-10.30. Vi har i første omgang sendt jer et
brev om mødet og overnatning. Vi vil bede jer skrive til Torben tth@uddannelsesforbundet.dk
hvis I ikke kan nå frem til kl. 9 og derfor har behov for overnatning fra den 13. til den 14.
november.
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Vi vil snarest sende jer et uddybende brev med nærmere information om kongressen og de
beslutninger vi skal tage i den forbindelse.
Google-gruppen
Ændringer, rettelser eller forespørgsler vedrørende sektionens googlegruppe sendes til Henrik.

Afslutning
Med de nye arbejdstidsregler og de forandringer, som de har medført og vil medføre i fremtiden
på arbejdstilrettelæggelsen, er det vigtigt, at bestyrelsen og tillidsrepræsentanterne støtter
hinanden både ved spørgsmål og svar i googlegruppen og ved gensidig inspiration fra eventuelle
lokale aftaler eller løsninger.
Det er vigtigt at koordinere med sekretariatet, så den enkelte tillidsrepræsentant ikke kommer til
at forpligte sine kolleger med det grænseløse arbejde.
På vegne af Sektionsbestyrelsen
Lotte Klein
formand

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
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Møde- og aktivitetskalender 2014-2015
Bestyrelsesmøder


13. november, Crown Plaza kl. 17-20



4. december 2014, sekretariatet kl. 10.15 – 17.30 (julefrokost)



26. februar 2015



30. april 2015



18. juni 2015 (sommerfrokost)

Sektionens TR - møder og kurser


29.-30. januar 2015, Hotel Fredericia

Kongres


14. november 2014, delegeretmøde, Crown Plaza, København



14.-15. november 2014, Crown Plaza, København

Repræsentantskabsmøde


20. maj 2015

TR - uddannelse


22. – 24. april 2015, TR - Temakursus, Svendborg
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TR - netværk pr. 1. oktober 2014
Lotte Klein:





Københavns VUC
Frederiksberg VUF
VUC Lyngby
VUC Hvidovre-Amager






VUC Vestegnen
VUC Nordsjælland
VUC Roskilde
Bornholms VUC

Lene Meyland:




VUC Nordvestsjælland
VUC Vestsjælland Syd
VUC Storstrøm

Rune Søe:




VUC Fyn
VUC Syd (Sønderjylland)
VUC Vest

Bo Christensen:






VUC
VUC
VUC
VUC
VUC

Henrik Mikkelsen:

Horsens
Vejle
Fredericia
Kolding
Skanderborg






VUC
VUC
VUC
VUC

Djursland
Århus
Randers
Silkeborg (Th. Langs)




VUC Thy Mors
VUC Ringkøbing-Skjern
VUC Nordjylland

Ole Mikkelsen/Rikke Belcher:




VUC Holstebro/Lemvig/Struer
VUC Skive-Viborg
VUC Herning
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