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1. maj  
Af vicesekretariatschef Jens Dam 
 

Uddannelsesforbundet bakker op om LO/FTFs 1. maj arrangementer.   

 

I Aarhus og i København har tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet deltaget i planlægningen. Vi 

opfordrer alle tillidsvalgte til at bakke op om arrangementerne og informere medlemmerne om 

programmet for dagen.   

 

1.maj i København 

Kom til morgenarrangement i Uddannelsesforbundet kl. 9.30. Der vil være fælles afgang kl. 

11.20 til Undervisernes telt i Fælledparken. Læs mere om morgenarrangementet og 

Undervisernes telt i Fælledparken. 

 

1. maj i Aarhus 

Som noget nyt afholder holder Uddannelsesforbundet morgenarrangement sammen med DLF, 

DSR, DS og BUPL i BUPL’s hus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C. Alle er velkomne til morgenkaffe, 

og rundstykker fra kl. 9.30. Læs mere om 1. maj i Århus her. 

 
 
Lærernes Pension holder valg til Medlemsforum 2016-19 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Valget er allerede blevet skudt godt i gang, og der er lige nu 32 kandidater i Øst og 31 

kandidater i Vest. 

 

Der er plads til 30 medlemmer i hvert af de to fora og fristen for at opstille til valget er den 30. 

april 2016, så alt tyder allerede nu på et kampvalg. Ved kampvalg bliver de 25 medlemmer, 

der opnår flest stemmer, valgt ind i forummet.   

 

Efter den 30. april 2016 vender vi tilbage med en oversigt over opstillede kandidater fordelt på 

faglige organisationer. 

 

Uddannelsesforbundet opfordrer interesserede medlemmer til at stille op til valget. 

 

Hvis du er interesseret i at blive valgt ind, så læs mere på Lærernes Pensions valgside 

www.fora-valg.dk. 

 

mailto:jed@uddannelsesforbundet.dk
https://uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Tillidsrepraesentanter/~/media/Files/Tillidsrepresentanter/TR-posten/Aar%202016/Uge%2016/1%20maj%20morgen.pdf
https://uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Tillidsrepraesentanter/~/media/Files/Tillidsrepresentanter/TR-posten/Aar%202016/Uge%2016/flf_1%20maj2016_KBH.pdf
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Side 2 

 
 

 

 

 

Få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på kommunale 

arbejdspladser 

Af vicesekretariatschef Jens Dam 

Er ledelsen og medarbejderrepræsentanterne på kommunale arbejdspladser (ungdomsskoler, 

sprogcentre, UU- og jobcentre) enige om at arbejde målrettet på at forbedre det psykiske 

arbejdsmiljø, er det nu muligt at ansøge om at få professionel hjælp fra SPARK-konsulenterne. 

SPARK er en overenskomstaftalt indsats for kommunalt ansatte lærere. Læs mere her. 

 

 

FTF-A inviterer til temadage om A-kasse-reglerne 

Af konsulent Erling Kure 

 

Læs mere om temadagene og tilmeld dig. 

 

Presse 
 

14. april 2016: JydskeVestkysten: Bekymret 

 

15. april 2016: Berlingske: Store virksomheder skal forpligtes til at bruge AMU 

 

18. april 2016: JydskeVestkysten: Bogligt svage unge risikerer at blive tabt 
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