Dato 23.05.14

VUC Bestyrelsen
Emne
Dato

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
Den 10. april 2014 kl. 14 - 19 i Svendborg

_____
________________________________________________________________
Referat af mødet

Til stede:
Afbud:

Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Ole Mikkelsen, Lene Meyland og Henrik
Mikkelsen samt bestyrelsessekretær Torben Thilsted (fra kl. 18.00).
Helle Madsen
Susanne bad om ordet til forretningsorden og foreslog, at Ole blev ordstyrer og
Henrik referent.
Ole blev valgt til ordstyrer.
Henrik blev valgt til referent.
Ole bemærkede, at efterfølgende kunne det konstateres, at der var bred
enighed om fremadrettet at anvende den traditionelle mødeindkaldelsesform,
hvor både formand og næstformand clearer med hinanden, og hele bestyrelsen
inddrages i kalenderplaceringen af møderne.

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 5.- 6. marts 2014.
Der er udsendt udkast til referat af mødet den 5.- 6. marts til godkendelse. Der er ikke
kommet indsigelser til referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde
Referatet blev taget til efterretning.

Pkt. 3

Samarbejde i bestyrelsen
Formanden kommer med udmeldinger om og indstilling til samarbejdet i bestyrelsen.
Næstformanden kvalificerede punktet ved at nævne en række kritikpunkter:
Kommunikation, netværksdannelse og sonderinger samt loyalitet.
Næstformanden uddybede kritikpunkterne med følgende eksempler:
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Kommunikation:
Formanden havde udvist manglende vilje til at afholde ekstra ordinært
bestyrelsesmøde - mødet kunne ikke afholdes før den 24. april, selvom HBdagsordenen til den 23. april indeholder meget vigtige punkter om fx
kongrestema (som blev udskudt sidste gang uden information til os) og
vedtægtsændringer - derfor dette møde (se HB-dagsordensforslag til mødet den
22./23. april)
Vedr. forretningsordensforslag. De udarbejdede ændringer til HBs
forretningsorden var ikke færdige og skulle ikke fremsende til HB til mødet den
13.01. Formanden havde ikke rådført sig med Susanne og Lotte, men
fremsendte det ufuldstændige forslag til HB, trods den klare aftale i
bestyrelsesreferatet om ikke at sende før sonderinger.
Vedr. forretningsordensforslag. Bestyrelsen blev ikke orienteret om HB’s
afvisning af forretningsordensforslaget på mødet den 13. januar hverken i
forbindelse med TR-møde 16.-17. januar eller morgenbestyrelsessamling den
17. januar. Formanden sagde ingenting om afvisningen, før bestyrelsen mødtes
den 27. januar.
Nedlæggelse af 3-mandsgruppen: Formanden havde egenhændigt nedlagt 3mandsgruppen og flyttet sparringen til hele bestyrelsen uden at følge op på,
hvordan han mener, der skal sparres i forhold til HB-dagsordenen. Sparringen
har intet med valgkampen at gøre, men har været mangelfuld i forhold til
enighed og de uenigheder, der er i en bestyrelse.
Netværksdannelse og sonderinger:
Formanden havde sendt forretningsordenen til HB-mødet den 13. januar i
ufærdig stand trods bestyrelsens indstilling om, at han kun skulle sende ind, når
der var konstateret opbakning. Der manglede tilbagemelding i forhold til
sonderinger i HB (Susanne og Lotte foreslog fordeling af sonderingsopgaver,
men det blev afvist af formanden)
Loyalitet:
Formanden havde inddraget formand Hanne P i bestyrelsens indre anliggender
ved flere lejligheder. Der blev nævnt eksempler på manglende loyalitet i forhold
til bestyrelsen fx før indsendelse af indstilling til HB i december samt i
forbindelse med indkaldelse til ”endnu” et ekstraordinært bestyrelsesmøde,
som modsvar til det af næstformanden indkaldte ekstraordinære
bestyrelsesmøde. Det gjorde formanden uden først at konferere med
bestyrelsen – Han inddrog endvidere ganske uforståeligt både formand Hanne
P, sekretariatschef Jens Dam, Christina Bohmann og Lasse Nabe-Nielsen i
bestyrelsens seneste mails.
Undren over Oles deltagelse på klubmødet og generalforsamlingen i Nordjylland
Næstformanden havde hørt fra sekretæren og fra Grethe Thuesen, at formanden
ikke kunne deltage. Formanden havde bedt Ole om at deltage på
klubgeneralforsamlingen uden på forhånd at konsultere eller informere
næstformanden.
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Næstformanden konkluderede:
På baggrund af ovennævnte kritikpunkter pålægges formanden i enhver
henseende at overholde og sikre følgende, idet han forventes at udvise
almindelig god vilje til samarbejde:
-

At formøder til HB-møder mellem Henning, Susanne og Lotte genindføres og
at Henning kvalificerer væsentlige HB-punkter før mødet
At afrapportering fra Henning til bestyrelsen i forhold til sonderinger og
netværk skal ske skriftligt med angivelse af tid, sted, personer, emner
At Henning skal indhente mandat i bestyrelsen til alle beslutninger og tilsagn
subsidiært i nødstilfælde kun hos næstformanden.
At formand og næstformand indbyrdes laver aftaler omkring deltagelse i
arrangementer.

Herefter var emnet til debat.
Formanden anførte:
- at Ole var blevet sendt til møde i Ålborg, fordi Ole er formand for netværket i
området
- at det er godt at indkalde ekspertise, derfor indbydelsen af Hanne P. Hanne P
kunne
kvalificere punktet vedr. vedtægtsændringer
- at der havde været manglende respons på en indsatsplan fra
tremandsgruppen, derfor nedlæggelse af tremandsgruppen
- Susanne havde ikke besvaret opkald. Lotte havde deltaget i klubmøder uden at
han var blevet informeret herom
- at han ikke skal fortælle, hvem han taler med. Han har orienteret, når han
synes der har været nyt.
Lene tilføjede, at det, at man ikke hører noget, tolkes som om der ikke sker
noget.
Lotte uddybede, at 3-mandsgruppen havde arbejdet konstruktivt, trods det at
formanden havde indsendt et ufærdigt forslag. Lotte og Susanne havde tilbudt
at hjælpe med at få opbakning hos øvrige HB-medlemmer, men det ønskede
formanden ikke. Lotte savnede, at formanden er konkret, når han ønsker
sparring i forhold til HB-dagsordener.
Formanden forklarede, at han havde haft kontakt med alle HB medlemmer på
nær 2.
Lotte refererede til referatet fra bestyrelsesmødet i december, hvor det var
blevet besluttet, at der ikke skulle indsendes forslag til HB, før det var
undersøgt, om der var opbakning blandt HB-medlemmer. I referatet stod
desuden, at formanden løbende skulle holde bestyrelsen orienteret om sine
sonderinger, hvilket ikke var sket inden indsendelse af forslag til ændringer af
HB’s forretningsorden.
Formanden mente, at det var efter aftale, at forslaget blev indsendt til HB.
Næstformanden anførte, at hun ikke ignorerer formanden, men når hun var på
arbejde, svarede hun ikke telefonen, og formanden kunne have sendt en mail.
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Vedrørende indkaldelse af personer, fremførte formanden, at han er i sin gode
ret til at indkalde personer til bestyrelsesmøder i henhold til
forretningsordenen.
Lotte anførte, at hun stadig ikke forstod, hvorfor Hanne P skulle inviteres til at
fortælle om HB-køreplan og –beslutninger, som formanden selv kunne fortælle
bestyrelsen om.
Vedrørende Susannes 4 punkter:
- Formanden anførte, at det efter hans opfattelse ikke er et beslutningspunkt.
Formanden mente, at tremandsgruppen bør udvides med flere, evt. hele
bestyrelsen.
- Formanden vil invitere alle i bestyrelsen til at sparre forud for HB-møder.
Formanden vil kvalificere møderne.
Angående punkt 2, mente formanden ikke, at han skal fortælle hver gang, han
har talt med et HB-medlem.
Lotte ønskede, at formanden konkret fortæller om de sonderinger, han har
foretaget.
Vedrørende punkt 3. Formanden gentog, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan
tage ud på klubbesøg uden at informere ham.
Formanden bemærkede, at det til næste HB-møde ikke er muligt at sparre
fysisk, men efter TR mødet 19/5 er det muligt for bestyrelsen at mødes og
behandle næste HB-møde.
Bestyrelsen er enig i, at man ikke kan nå at mødes fysisk forud for HB-mødet
den 22.-23.04.14.
Pkt. 4

Idésættet om åbenhed og demokrati – temapapirer.
Bestyrelsen skal drøfte og evt. træffe beslutning om:
a. Workshop på kongressen – konkrete tilbagemeldinger fra formanden om hans
politiske sonderinger.
b. temapapiret – arbejdsgruppen fremlægger status på arbejdet med at redigere og
opkvalificere temapapiret til drøftelse og evt. til beslutning / indstilling.
c. vedtægtsændringer - bestyrelsen skal drøfte og udforme konkrete forslag til
vedtægtsændringer til indstilling til HB til mødet den 23. april 2014.

Vedr. a)
Formanden forklarede, at der er 6 temaer til workshops på kongressen fra HB, herudover er der et
forslag fra VUC sektionen. Der er et stort sammenfald mellem et af HB’s punkter og vores.
Formanden forventede, at de 6 temaer bliver valgt.
Susanne tilføjede. Det er vigtigt, hvordan emnet om åbenhed og demokrati præsenteres, og
hvordan der lægges op til workshoparbejdet.
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Susanne udtrykte forventning om, at det er muligt at gennemse teksten til temaet inden det
sendes til kongresdeltagernes. Hun var glad for, at punktet er med blandt workshop-emnerne.
Vedr. b)
Lotte forklarede, hvordan der er arbejdet med temapapiret frem til den nye version 2.
Papiret blev gennemgået med henblik på rettelser.
Formanden anførte, at der var steder, hvor teksten fremstod belærende.
Lene anførte, at medlemmerne ikke har et særligt positivt billede af Uddannelsesforbundet.
Formanden anførte at sammenhængskraften er vigtig, og det er vigtig med konsensus.
Papirets afsnit blev gennemgået. Der er afsnit, som skal omskrives, så det bliver kort og mundret.
Gruppen rundsender ny udgave til bestyrelsen senest 1. maj.
Papirets videre færd er beskrevet i referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
Vedr. c)
Formanden oplyste, at der på næste HB møde ikke er et punkt til beslutning omkring
vedtægtsændringer. Det er kun til drøftelse. Det drøftes, om der fortsat skal automatisk være et
FPU og UAU, og hvem der kan være medlemmer af disse.
Omkring HB-valg, er det muligt, at vi skal indsende vores forslag til den 20. maj. Formanden
fremførte, at der blandt sektionsformænd arbejdes med et forslag om at det skal være sådan, at
der er direkte valg (via sektionsgeneralforsamlinger) af sektionsformænd til HB og med
næstformanden som suppleant. Foreningerne vælger et tilsvarende antal HB medlemmer.
Pkt. 5

Lovindgrebet, implementering af de nye arbejdstidsregler

Formandens orienterer om HBs behandling af problemstillingerne herunder om SU.
Bestyrelsen skal på den baggrund drøfte evt. nye initiativer.
Sekretariatet har udsendt ny forespørgsel til alle tillidsrepræsentanterne om justering af statuspapir
om implementeringen af de nye arbejdstidsregler. Sekretariatet har ajourført resultatet.
Tillidsrepræsentanterne har indsendt mange spørgsmål og mange konkrete oplæg, som deres ledelser
har udarbejdet. Sekretariatet har støttede op med svar og råd.
Bilag:
Spørgeskemaundersøgelsen
Oplægspapirer fra 5 VUC
Brev fra tillidsrepræsentant ved VUC Storstrøm
På baggrund af research fra Grethe Thuesen, kan der findes grundlag for, at der til hver lektion er
10 minutters pause. Grethe Thuesen har oplysningerne fra sekretariatet qua gamle
overenskomster fra 1995 og 1999. Sekretariatet vil søge at underbygge grundlaget.
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Ledelserne på mange VUCer synes at overse, at vi har ret til en komme og gå-ordning . Lederne
siger, at de ikke er enige i Uddannelsesforbundets tolkning. Lotte spurgte, hvad vi kan gøre.
Bestyrelsen vil gerne have en afklaring af hvorvidt Forbundet vil rejse en sag og om hvorvidt vi har
krav på komme/gå, og på en opgaveoversigt, der er dækkende for hele normperioden. Lene
mente, at der ikke var grund til at vente til efter 1/8 med at få afklaret dette, og det bakkede
bestyrelsen op. Desuden konstaterede bestyrelsen, at der var en forventning blandt TR’ene om, at
Uddannelsesforbundet om nødvendigt lagde en fagretlig sag an for at få et autoritativt svar.
Bestyrelsen besluttede at opfordre Uddannelsesforbundet til at forespørge
Moderniseringsstyrelsen om, hvor de finder lovgrundlaget for de udmeldinger, der er kommet fra
VUC’erne. Hvordan kan de tolke lov 409 som de gør. Formanden vil kontakte HB-formandsskabet
med henblik på at få sat et møde i stand med Moderniseringsstyrelsen.
Sekretariatet har kunnet konstatere, at TR’erene har modtaget administrationsgrundlag, hvor
indhold og rammer for lærernes arbejde er sammenblandet.
Pkt. 6

OK-15

Bestyrelsen skal meddele bestyrelsens holdning til OK-temaer til indstilling til HB til mødet den 23.
april 2014.
Forbundet skal forventeligt aflevere krav, så de er LC i hænde i oktober. Vi må regne med, at
såfremt DLF ikke har krav om arbejdstid, vil det være vanskelig at få med.
1. Vedr. Realløn
Bestyrelsens første prioritet er generelle procentuelle lønstigninger med henblik på sikring af
reallønnen.
Bestyrelsen ønsker at videreføre reguleringsordningen, selvom
vi har et specielt problem, da reguleringsordningen giver mindre i lønstigning i staten end i
kommunerne. Det er et problem for os, at vi sakker bagud i forhold til kommunerne.
2. Vedr. lærernes indflydelse
Bestyrelsen har svært ved se, hvilke krav vi konkret kan komme med.
3. Vedr. arbejdsmiljø
Bestyrelsen henviste til eventuelle arbejdstidskrav.
4. Vedr. Kompetenceudvikling
Bestyrelsen udtrykte, at såfremt der måtte være ekstra midler efter punkt 1, kunne de anvendes til
udbygning af kompetencefonden etc.
5. Vedr. Større tryghed
Bestyrelsen pegede på mulighed for selvvalgt uddannelse i opsigelsesperioden.
6. Vedr. arbejdstidsaftalerne
Bestyrelsen peger på
- krav om et maksimalt antal undervisningstimer
- ændring af normperiode til 1 måned, subsidiært kvartal eller halvår, således at der kan ske en
ligestilling med andre tjenestemænd og overenskomstansatte i staten.
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Pkt. 7.

TR-sektionsmødet 19. maj 2014

Bestyrelsen skal drøfte forberedelse af TR- sektionsmødet mandag den 19. maj 2014 kl. 11.00 – 16.00
på Hotel Fredericia i Fredericia.
Sekretariatet har etableret det elektroniske tilmeldingssystem på nettet med frist til den 8. maj 2014.
Bestyrelsen besluttede, at Lotte, Susanne, Henrik udarbejder i samarbejde med sekretæren oplæg
og gruppeopgaver, hvor udgangspunkt er de aftaler, der indkommet. Der skal vises eksempler på,
hvor der er problemer.

Pkt. 8.

Eventuelt
Lotte orienterede om, at den vejlederarbejdsgruppe, bestyrelsen besluttede at
nedsætte på bestyrelsesmødet den 5./6. marts, har sit første møde i Vejle den
12. maj. Gruppen består af Ulla Lindberg (Vejle), Torben Ross (Viborg),
Charlotte Pedersen (Kolding), Liselotte Rotbøl (Horsens), Susanne og Lotte
samt Tina Bøgehave.
Næstformanden nævnte, at EVA har færdiggjort sin rapport om VUC.

Ole Mikkelsen
Ordstyrer

Henrik Mikkelsen
referent
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