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Temakursus den 6.- 8. april 2016 

Af konsulent Birgit Burchardi 

 

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende, faglige emner og få udvi-

det dit faglige og sociale netværk. Det er med stor fornøjelse, at Uddannelsesforbundet udby-

der Temakursus på Hotel Svendborg. 

 

De udbudte valgfrie faglige emner er en blanding af overvejende nye og et par genopslag. Den 

”røde tråd” er: TR med fokus på relationerne i baglandet. 

 

Temakurset er en del af Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentantuddannelse for forenings-

formænd og tillidsrepræsentanter. Derudover er bestyrelsesmedlemmer i foreninger og sektio-

ner, som ikke er tillidsrepræsentanter i forvejen, også velkomne på Temakurset.  

Læs mere om kurset og tilmelding: Tryk her.  

Deadline for tilmelding er den 11. marts 2016. 

 

Da der er stor efterspørgsel på Temakurset, er det ikke muligt, at alle kan overnatte på Hotel 

Svendborg, så der bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Som det fremgår af tilmeldin-

gen, er det Hotel Ærø, der er alternativt overnatningssted.  

 

Hvis du har spørgsmål til forløbet, kan du kontakte:  

Konsulent Birgit Burchardi på mail: bbu@uddannelsesforbundet.dk eller direkte tlf. 3330 0680 

eller mobil 6162 0703 eller administrativ sagsbehandler Louise Plum Pedersen på mail 

lpp@uddannelsesforbundet.dk eller direkte tlf. 3330 6550. 

 

 
Åbent medlemsmøde den 20.-21. maj 2016 i Sjællandsregionen 

Af administrativ sagsbehandler Louise Plum 

  

Kom og få et par spændende dage til medlemsmøde i TR Sjællandsregionens 

foreningsnetværk. 

 

Mødet afvikles på LO-skolen, i dejlige omgivelser i Helsingør, og du kan møde gode kolleger fra 

erhvervsuddannelserne og AMU på hele Sjælland, Bornholm, Lolland-Falster og København. 

 

Tid: 20. maj kl. 16 til 21. maj kl. 13.30. 

Sted: LO-skolen (Konventum), Gammel Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. 

 

Tilmelding: Senest 15. april til din lokale tillidsrepræsentant. 

Betaling: Via din lokale forening, som oplyser hvordan. 

 

Se program her. 
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Seniormøde i København 
Af konsulent Anne-Marie Boelt 

 

Lærernes Pension holder seniormøde i København for overenskomstansatte medlemmer fra 

58 år. 

 

Seniormødet foregår torsdag den 17. marts kl. 16.30 – Charlottehaven, 

Hjørringgade 12 C, 2100 København Ø. 

 

På mødet kan du blandt andet høre om efterløn, folkepension, arv og testamente. 

 

Tilmelding sker via Lærernes Pensions hjemmeside, klik her. På samme site kan du se, 

hvornår der afholdes lignende møder andre stedet i landet. 

 

 

Styrelsen for It og Læring lancerer en kampagne om it-sikkerhed på 
ungdoms- og voksenuddannelser 
 

Den 1. marts 2016 lancerer Styrelsen for It og Læring en kampagne om it-sikkerhed på 

ungdoms- og voksenuddannelser. Kampagnen varer til midten af april og kører på sociale 

medier www.facebook.com/flotallan. 

 

Formålet er at gøre unge opmærksomme på, at det kan have store konsekvenser at angribe, 

ændre og misbruge data i skolernes it-systemer. Kampagnen lanceres som en opfølgning på en 

række sager, hvor elever har misbrugt adgang til skolers it-systemer til bl.a. at slette fravær. 

Styrelsen for It og Læring håber, at den vil skabe debat blandt unge om god it-skik og it-

sikkerhed.  

 

Kampagnen er løbende blevet drøftet med en referencegruppe bestående af Danske 

Gymnasier, Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Gymnasieskolernes Lærerforening, 

Uddannelsesforbundet, samt ikke mindst Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning.  

 

 

Presse 
 

26. februar 2016: Altinget: Uddannelsesforbundet: Job og dansk sikrer integration af flygtninge 
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