BILAG TIL VEDTÆGTERNES PUNKT 10.2.8 OG 10.2.9
LÆRERES TILHØRSFORHOLD TIL FLERE FORENINGER/SEKTIONER
På institutioner, hvor forbundets medlemmer organisatorisk er medlemmer af forskellige
sektioner/klubber og foreninger, skal forbundet optræde i fællesskab over for skolens
ledelse.
Derfor etableres der for forbundets medlemmer på den enkelte institution en ”paraply”.
Der afholdes møde i denne mindst hver 2. år, hvor der vælges fælles tillidsrepræsentant,
repræsentant i skolebestyrelsen, SU-medlem(mer) og lignende. Tillidsrepræsentanterne
for de enkelte klubber/foreninger er i fællesskab ansvarlige for at indkalde til dette møde
og oplyse dagsorden, samt at det sker på en måde, så alle Uddannelsesforbundets medlemmer er bekendt med mødets afholdelse.
Derudover kan forbundets hovedbestyrelse indgå aftale med institutionens foreningsformand og sektionsklubformand/-mænd om, at institutionens sektionsmedlemmer, herunder sektionsmedlemmer der ikke er nok til at danne en klub, indtræder i foreningen med
fulde rettigheder på nær adgang til at stemme ved valg af foreningsformand, -bestyrelse,
kongresdelegerede og om lokale aftaleresultater, som alene vedrører foreningens medlemmer. Indgåelse af en sådan aftale samt delegation af den konkrete lokale forhandlingskompetence forudsætter indstilling fra institutionens sektionsmedlemmer, samt at
hovedbestyrelsen har indhentet sektionsbestyrelsens indstilling.
Retningslinjerne for ”paraplyens” virke udarbejdes af Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på institutionen, og retningslinjerne skal leve op til forpligtelserne, der er
nævnt i forbundets vedtægter.
På institutioner, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer er ansat på samme vilkår, og
der er tale om erhvervsskolevilkår, tilhører medlemmerne organisatorisk foreningen på
skolen. Når nogle af medlemmerne underviser eller udfører andet pædagogisk arbejde i
henhold til en uddannelseslov, som en eller flere af Uddannelsesforbundets sektioner omfatter, tilknyttes disse medlemmer som fagligt-pædagogisk medlem af denne/disse sektion(er), men de har ikke adgang til at stemme ved valg af sektionsformand, -bestyrelse,
kongresdelegerede og om udtagelse af overenskomstkrav samt afstemning om overenskomst.
På institutioner, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer er ansat på samme vilkår, og
der er tale om sektionsvilkår, tilhører medlemmerne organisatorisk den samme sektion.
Når nogle af medlemmerne underviser eller udfører andet pædagogisk arbejde i henhold
til en uddannelseslov, som Uddannelsesforbundets foreninger eller en anden af Uddannelsesforbundets sektioner omfatter, tilknyttes disse medlemmer som fagligt-pædagogisk
medlem af respektive foreninger på den nærmeste erhvervsskole eller den berørte sektion. De har dog ikke adgang til at stemme ved valg af sektions-/foreningsformand, bestyrelse, kongresdelegerede og om overenskomst-/aftaleresultater, som vedrører sektionens/foreningens medlemmer.
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