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Afskedigelser på erhvervsskolerne og på VUC  
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

Faldende elevtal og massive besparelser på uddannelsesområderne som følge af næste års 

finanslov betyder, at nogle skoler nu varsler besparelser, som kan betyde afskedigelse af kolleger. 

I visse tilfælde kan der blive tale om masseafskedigelser.  

 

På skolerne er tillidsrepræsentanterne Uddannelsesforbundets repræsentanter i denne situation. 

Men det kan være en hjælp, at sekretariatet deltager med råd og dåd om både det tekniske og 

juridiske helt fra starten af et forløb med afskedigelser. Kontakt derfor den konsulent på 

sekretariatet, du normalt har kontakt med og gør det så tidligt som muligt i forløbet. Det er vigtigt, 

at du fra ledelsen har skaffet dig så meget viden om baggrund og omfang af afskedigelser som 

muligt. Tidligt i forløbet skal det afklares, om der er alternativer til afskedigelse – fx uddannelse, 

seniorordninger m.v.    

   

Når kolleger afskediges, skal der forhandles ordentlige vilkår, som kan fungere korrekt sammen 

med a-kasseregler og evt. pensionsvilkår. Sekretariatet kan hjælpe med i kontakten til a-kasse og 

pensionsselskab m.v. Og sekretariatet kan deltage i medlemsmøder m.v.  

 

Der er udarbejdet en vejledning til tillidsrepræsentanterne på erhvervsskolerne om større 

afskedigelsesrunder. Vejledningen kan også bruges på VUC-området. Vær dog opmærksom på, at 

a-kassen her er Lærernes a-kasse, og pensionskassen er Lærernes Pension. Læs vejledningen her.  

 

 

Erhvervsskoler og ungdomsskoler: 

10. klasse til tiden – konference om effekten af 10. klasse og fremtidsperspektiver 

Af konsulent Frank Jørgensen 

 

Uddannelsesforbundet arrangerer sammen med Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark og 

Ungdomsskoleforeningen en konference, som sætter fokus på 10. klasse.  

 

EVA fremlægger i slutningen af november deres 3. delrapport om 10. klasse: Analyse af effekten af 

10. klasse vurderet ud fra påbegyndelse, fastholdelse og gennemførelse i ungdomsuddannelser. 

Rapporten præsenteres og sættes til debat på konferencen.  

 

Konferencen afholdes torsdag den 26. november kl. 9.30-15.00 hos Selandia (Auditoriet), 

Bredahlsgade 1 b, 4200 Slagelse. 

 

Se foreløbigt program med tilmeldingsinfo. Tilmeldingsfrist den 16. november kl. 12. 
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TR-uddannelsen 2016 er nu åben for tilmelding 
Af konsulent Birgit Burchardi 

 

Så er vi klar med TR-uddannelsen 2016. Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter skal gennemføre 

Introdagen, modul 1A og modul 1B. Modul 2 er for tillidsrepræsentanter, der har 10 medlemmer, 

modul 3 for tillidsrepræsentanter med 20 medlemmer og modul 4 for tillidsrepræsentanter med 40 

medlemmer og derover. 

 

Hvis du har spørgsmål til TR-uddannelsen, kan du kontakte konsulent Birgit Burchardi på mail eller 

på mobil 61620703. 

 

Alle forløb ligger beskrevet på hjemmesiden, og du kan allerede nu gå ind og tilmelde dig. Der 

udbydes følgende forløb: 

  

Modul 3 den 13.-15. januar - Hotel Fredericia - Tilmeld dig her 

 

Introdag den 21. januar - Uddannelsesforbundets sekretariat - Tilmeld dig her 

Modul 4 den 2.-4. marts – Severin Kursuscenter, Middelfart - Tilmeld dig her 

Temakursus den 6.-8. april - Hotel Svendborg –tilmeldingen åbner i februar. 

Introdag den 25. august - Uddannelsesforbundets sekretariat - Tilmeld dig her 

Modul 1A den 7.- 9. september – Severin Kursuscenter, Middelfart - Tilmeld dig her 

 

Modul 1B den 5.-7. oktober - Hotel Svendborg - Tilmeld dig her 

Modul 2 den 16.-18. november – Severin Kursuscenter, Middelfart - Tilmeld dig her 
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