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Invitation til alle interesserede medlemmer:  
Kom og vær med til at påvirke Uddannelsesforbundets politik!  
Hvordan får vi flere unge til at tage en ungdomsuddannelse? 
Af administrativ sagsbehandler Pernille Nihøj 

 

Uddannelsesforbundet inviterer til gratis udviklingsseminar tre steder i landet, da vi gerne vil 

høre medlemmernes erfaringer og ideer til, hvordan man kan få flere unge til at tage en 

ungdomsuddannelse.  

  

De tre udviklingsseminarer vil blive faciliteret af lektor Hans Koch fra NCE. 

 

Formålet med seminarerne er at udvikle ideer og forslag til, hvad der virker, og hvordan ”den 

bedste af alle verdener” ser ud. 

 

Et afsæt kunne være: Hvad er det, der ikke fungerer nu? Hvad er problemerne/barriererne? 

Hvad skal der til, for at det kan fungere? – et mulighedsperspektiv. 

  

Datoerne er: 

 Den 29. februar i Aalborg på VUC Nordjylland, På sporet 8 – tilmelding tryk her 

 Den 3. marts i København – sted vil blive meldt ud på forbundets hjemmeside snarest – 

tilmelding tryk her 

 Den 8. marts i Odense på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindes Vej 1 F – tilmelding tryk 

her 

  

Alle dage kl.15.30-17.30 

  

Baggrund for udviklingsseminar 

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal sikre bedre veje til ungdomsuddannelse.  

Udvalget vil komme med en række anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem 

uddannelsessystemet. 

  

Udgangspunktet for ekspertgruppens arbejde er, at for mange unge ikke får den rette hjælp til 

at komme ind på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. En ud af fem er ikke kommet 

videre i uddannelsessystemet syv år efter, de er gået ud af 9. klasse. 

  

Uddannelsesforbundet er inviteret til at deltage i en referencegruppe til ekspertgruppen, og vi 

har derfor mulighed for at påvirke ekspertgruppens anbefalinger ad denne vej. Vores 

udgangspunkt er, at de lærere og vejledere, der til dagligt arbejder inden for dette felt, ved, 

hvad der virker. Derfor er det vigtigt for os, at I deltager i udviklingsseminarerne, så vi kan 

gøre brug af jeres viden i forhold til forbundets anbefalinger og pejlemærker i arbejdet i 

referencegruppen. 

  

Der vil blive serveret sandwich, vand, kaffe/te og småkager. 

mailto:pni@uddannelsesforbundet.dk
http://www.conferencemanager.dk/udviklingaalborg
http://www.conferencemanager.dk/udviklingkbh
http://www.conferencemanager.dk/udviklingodense
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Undervisningsministeren: Der skal udleveres en opgaveoversigt 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Uddannelsesforbundet har i en undersøgelse dokumenteret, at en meget stor gruppe lærere 

ikke har fået udleveret den lovpligtige opgaveoversigt. En endnu større gruppe har ikke været i 

dialog med deres leder om opgaveoversigten. Begge forhold er i strid med loven om arbejdstid, 

lov 409. På den baggrund indkaldte Jacob Mark (SF) undervisningsministeren i åbent samråd. 

 

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby er klar i sin melding: Der skal udleveres en 

opgaveoversigt! Se samrådet her.   

 

Læs også Uddannelsesforbundets nyhed om samrådet. 

 

 

Kontingent for medlemmer, som var lockoutet i april 2013 
af leder administrativ enhed Hanne Marx 

  
Arbejdsgivernes lockout i 2013 kostede alle overenskomstansatte medlemmer på skoler i 

staten og kommunerne en månedsløn. I Uddannelsesforbundet valgte vi at stå sammen i 

denne helt urimelige situation, og derfor delte alle medlemmer ”regningen” solidarisk imellem 

sig. Både de medlemmer, som blev lockoutet, og de, som ikke blev, og som fortsat skulle 

arbejde. Medlemmer, som var lockoutet i 2013, overgår per 1. april til normalt kontingent. Alle 

berørte medlemmer får direkte besked herom i løbet af denne uge.  
 

 
FOAS’ sprogcenteroverenskomst underskrevet 
Af konsulent Jette Gade 

 

I november blev der opnået enighed om en fornyelse af FOAS’ sprogcenteroverenskomst for 

perioden 1.4.2015 – 31.3.2018. Medlemmerne sagde ja til resultatet ved urafstemning i 

december, og nu er overenskomsten blevet færdigredigeret og underskrevet. Du kan læse 

overenskomsten her. 

 

I forbindelse med urafstemningen blev der udarbejdet en gennemgang af de ændringer, der er 

foretaget i overenskomsten. Du kan (gen-)læse gennemgangen her. 

 

Et af resultaterne var en del ændringer på lønsiden, så alle lærere fra 1.1.2016 steg et løntrin, 

og samtidigt blev det tidligere timebaserede undervisningstillæg ændret til et fast månedligt 

tillæg, der gives for undervisningstimer op til 712,5. Undervisning ud over 712,5 skal der 

stadig betales undervisningstillæg for. Du kan se lønningerne fra 1.1.2016 her. 

 

 

Presse 
11. februar 2016: Danske Kommuner: Kombinationen af danskundervisning og arbejde giver 

pote 

10. februar 2016: Politiken:Trepartsforhandlinger: Det tager tid at lære dansk 

10. februar 2016: Altinget: Minister vil handle på manglende opgaveoversigter 

9. februar 2016: Folkeskolen: Ellen Trane: Dialog om arbejdstid mellem leder og lærer er vigtig 

mailto:jed@uddannelsesforbundet.dk
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelsesudvalget/Video.aspx
http://www.uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Nyheder/Nyheder%202016/100216_Ellen%20trane%20slaar%20fast%20larerne%20skal%20have%20opgaveoversigter.aspx
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