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Vær med til at påvirke Uddannelsesforbundets politik!  
Hvordan får vi flere unge til at tage en ungdomsuddannelse?  
Af administrativ sagsbehandler Pernille Nihøj  

 

Uddannelsesforbundet afvikler 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 ungdoms-

uddannelse. De første 2 seminarer er afviklet. Der er stadig mulighed for tilmelding her 

 

Den 8. marts i Odense på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindes Vej 1 F, kl.15.30-17.30  

– tilmelding tryk her  

 

Udviklingsseminaret 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.  

 

Baggrund for udviklingsseminar  

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

valget 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 udgangs-

punkt 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. 
 

 

Temakursus for alle tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet den 6.- 8. 
april 2016 - Deadline for tilmelding i denne uge! 
Af konsulent Birgit Burchardi  

 

Der er nu 120, som har tilmeldt sig årets temakursus for tillidsrepræsentanter. Deadline den 

11. marts. Der er plads til flere deltagere, men tilmelding er i denne uge. 
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Side 2 

 
 

 

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 Uddan-

nelsesforbundets tillidsrepræsentantuddannelse for foreningsformænd og tillidsrepræsentanter. 

Derudover er bestyrelsesmedlemmer i foreninger og sektioner, som ikke er tillidsrepræsentan-

ter i forvejen, også velkomne på Temakurset. Læs mere om kurset og tilmelding.  

 

 

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 foreningsnet-

værk.  

 

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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