BILAG TIL VEDTÆGTERNES PUNKT 10.2.5

November
2019

OM MEDLEMMERNES FORDELING PÅ LÆRERGRUPPENS FORENINGER OG SEKTIONER
Vedtaget på:
 Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling
den 13. september 2007
 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs) ekstraordinære generalforsamling den 22.
september 2007
 Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsunderviseres (LVUs) kongres den 7. og 8.
september 2007
med senere ændringer på hovedbestyrelsens møder den 6. – 7. november 2018, den 9. april
2019 og den 18. juni 2019.
1.

LÆRERGRUPPEN – FORENINGER

1.1

Lærere, der er ansat på institutionsafgrænsede løn- og ansættelsesvilkår ved
 Institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler – tekniske og
merkantile, AMU-centre, landbrugsskoler)
 Søfartsskoler, skipperskoler og navigationsskoler
 Maskinmesterskoler
 Maritime uddannelsescentre
 Skoler for tandklinikassistenter og tandplejere
 Designskoler
 Erhvervsakademier
 Forsvarets skoler og
 Tilsvarende skoler, der giver undervisning inden for tekniske og merkantile
erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelser,
henføres til en forening på den pågældende skole (institution).

2.

LÆRERGRUPPEN – SEKTIONER

2.1

Lærere, der er beskæftiget med undervisning eller andet pædagogisk arbejde i
henhold til bestemt lovgivning, og som er ansat på branchemæssigt afgrænsede
løn- og ansættelsesvilkår, henføres til en af følgende sektioner:

2.1.1

Sektionen for lærere m. fl. ved FGU.

2.1.2

Sektionen for lærere i dansk som andetsprog omfatter lærere ved undervisning af
voksne udlændinge i dansk som andetsprog.

2.1.3

Sektionen for vejledere og konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde
omfatter
 Erhvervsvejledere m.fl. ved jobcentrene.
 Lærere, vejledere og øvrige medarbejdere inden for det kommunale
beskæftigelsesområde

2.1.4

Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler omfatter
 Lærere ved folkeoplysningen
 Lærere ved anden tilsvarende voksenuddannelse
 Lærere ved daghøjskoler
 Lærere ved oplysningsforbund
 Lærere ved privat undervisning, der ikke foregår i henhold til lovgivning.

2.1.5

2.1.6

Sektionen for VUC-lærere omfatter
 Lærere ved almen voksenuddannelse
 Lærere ved forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning
 Lærere ved anden tilsvarende undervisning.
Sektionen for ungdomsskolelærere m. fl. omfatter
 Lærere i ungdomsskolen og ungdomskostskolen
 Medarbejdere, håndarbejdslærere, bachelorer i tekstil og formidling m.fl. ved
kommunale dagcentre og aktivitetscentre.

