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1. maj  
Af vicesekretariatschef Jens Dam 
 

Uddannelsesforbundet bakker op om LO/FTFs 1. maj arrangementer i de danske byer.  

 

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 

Læs mere om morgenarrangementet og Undervisernes telt i Fælledparken. 

 

1. maj i Aarhus 

Morgenarrangement sammen med DLF, DSR, DS og BUPL i BUPL’s hus, Kystvejen 17 i Aarhus. 

Alle er velkomne til morgenkaffe, og rundstykker fra kl. 9.30. 

Læs mere om 1. maj i Århus her. 

 
 
VUC: Arbejdstidsspørgsmål 
Ved konsulent Torben Thilsted 

 

Sektionsbestyrelsen udspurgte på sektionens TR-møde den 22. september 2015 de deltagende 

TR’ere og TRS’ere om en række forskellige arbejdstidsspørgsmål.  

 

Sektionsbestyrelsen har besluttet at gentage denne miniundersøgelse ved at udspørge alle 

TR’ere og FTR’ere ved VUC’erne.  

 

Spørgeskemaet er via direkte mail sendt ud til alle TR og FTR på VUC. 

 

Det udfyldte spørgeskema bedes sendt retur til Torben Thilsted snarest muligt og senest 

mandag den 2. maj 2016. Har du spørgsmål kontakt Torben Thilsted. 

 

Sektionsformand Lotte Klein vil snarest udsende et Nyhedsbrev om seneste nyt fra bestyrelsen. 

 

 

VUC: Arbejdstid - Opgaveoversigt som dialogskabelon  
Ved konsulent Torben Thilsted 

 

Sidste år efterspurgte TR’ere og FTR’ere såvel en eksemplarisk opgaveoversigt som en 

dialogskabelon. 
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Side 2 

 
 

 

 

Sekretariatet udsendte sidste år et notat med de to dele. Dels dialogskabelon og dels et 

eksempel på en Opgaveoversigt – målrettet VUC. Notatet er i januar 2016 udsendt til alle 

medlemmer på VUC’erne ligesom problemstillingerne om dialog om opgaveoversigten har 

indgået i besøg ved klubmøder.  
  
Med hovedbestyrelsens fokus på OK-15 og opgaveoversigten samt med samrådshøring i 

Folketingets Undervisningsudvalg her i foråret anbefaler VUC-sektionsbestyrelsen, at 

tillidsrepræsentanterne og de enkelte lærere på VUC søger at øge fokus på dialogen med 

ledelsen om udformning af opgaveoversigten for det kommende kursusår – normperiode! VUC-

bestyrelsen har derfor revideret notatet fra sidst år.  

 

Se ”VUC – Dialog om opgaveoversigten 2016-17” her. 
  
I bedes dele notatet ud til alle jeres kolleger og tage en snak om det og ikke mindst snakke 

med eventuelle ikke-medlemmer, så opgaveoversigternes udformning i så stort opfang som 

muligt kan blive et kollektivt anliggende og ikke en individuel problemstilling. Vi opfordrer jer til 

som TR’ere at få diskuteret de overordnede rammer for udformningen af opgaveoversigterne 

med jeres ledelser så tidligt i forløbet som muligt.  
  
Vi vil følge op på spørgsmålet om opgaveoversigten og årsopgørelse på vores TR-møde og -

kursus den 12.-13. september 2016. Her vil vi forsøge at inspirere hinanden i forhold til 

yderligere kvalificering af opgaveoversigternes udformning.  
  
Se i øvrigt sekretariatets materiale om opfølgning på OK-15’s resultatpapir på 

Uddannelsesforbundets hjemmeside: Dialogværktøj om Opgaveoversigt. 
 

 

Presse 
 

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