Sektionen af
VUC-lærere

Medlemssbrev juni 2016
16. juni 2016

__________________________________________________________________________________
Kære VUC-medlemmer!

Tiden flyver afsted, og snart er endnu et kursusår ved at være forbi. Det har været et år, hvor jeg
har været på besøg hos mange af jer, og hvor besøgene og de input, jeg har fået med hjem, har
givet anledning til debat og refleksion i Sektionsbestyrelsen og i Hovedbestyrelsen. Det er vigtigt,
at der er den dialog og dynamik, hvis de beslutninger, vi tager i Uddannelsesforbundet, skal opleves relevante og meningsfulde og meget gerne forståelige for jer.
Vi har i Sektionsbestyrelsen sat et øget fokus på TR-rollen og det lokale samarbejde, og det har
vi, fordi vi mener, at det er det lokale fællesskab, der først og fremmest skal styrkes, hvis det
psykiske arbejdsmiljø skal forbedres på vores arbejdspladser. Det er vigtigt for os at medvirke til,
at arbejdsrelateret mistrivsel og overbelastning gøres til et fælles anliggende - ja en kollektiv
størrelse - og ikke til den enkelte ansattes problem.
Her er kollegial solidaritet, drøftelser og strategiovervejelser i klubben og ikke mindst et stærkt
TR-mandat vigtige forudsætninger. Jeg mener, at det er vigtigt at få alle kolleger med i fællesskabet, hvis vi skal bryde individualiseringens indtog.
Også dialogen om opgaveoversigten har vi haft fokus på både i bestyrelsen og ved mine besøg i
klubberne. Vi har videreudviklet sektionens dialogpapir, som er udsendt til jeres TR’er, og som
jeg vedhæfter her! Det har vi gjort, fordi vi mener, at opgaveoversigtens kvalitet og gennemskuelighed er af stor betydning blandt andet for jeres trivsel, og fordi vi mener, at dialogen om
opgaveoversigtens indhold er nødvendig, ikke mindst i den pædagogiske kvalitetsdiskussion på
vores arbejdspladser.
Årsopgørelserne for 2015/16 vil vi også følge tæt, så vi sikrer os, at vi alle sammen får den korrekte honorering af den afsluttede normperiodes arbejde. Her er også vi i tæt kontakt med jeres
lokale tillidsrepræsentant.
I Hovedbestyrelsen har vi på det seneste intensiveret diskussionen om synlighed, medlems inddragelse og problematikkerne om kontingentet efter lockouten. Og så er optakten til OK-18 begyndt at fylde på møderne. Det vil jeg vende tilbage til i næste medlemsbrev!
Som I måske husker, var Sektionsbestyrelsen og alle sektionens delegerede meget engagerede i
at få sat større fokus på emnet ”Medlemsinddragelse og demokrati” på Kongressen i 2014. Det er
for mig helt afgørende, at vi medlemmer af Hovedbestyrelsen deltager i debatterne på medlemsmøder, uanset om det handler om kommende OK-krav, overholdelse af den nuværende overenskomst, det psykisk arbejdsmiljø, fagbevægelsens fremtid eller noget helt andet. Derfor har vi
besluttet, at Hovedbestyrelsens medlemmer skal rejse rundt til regionale debatmøder på tværs af
Forbundets områder, og der håber jeg også, at mange af jer har lyst til at deltage.
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Som jeg tidligere har skrevet om, så medfører Finansloven for 2016 besparelserne på VUCområdet. VUC-Bestyrelsen og jeg følger udviklingen på VUC'erne tæt – det gælder deres økonomiske situation og eventuelle afskedigelser som følge af besparelserne.
Her til slut vil jeg på hele sektionsbestyrelsens vegne ønske jer en rigtig god sommer og på egne
og konsulent Torben Thilsteds vegne sige tak for de gode medlemsmøder, vi har deltaget i – vi
glæder os til at komme på besøg hos de af jer, det ikke er lykkedes at besøge endnu og at genbesøge jer andre i det kommende kursusår. Det vil vi aftale med jeres TR.
Og sidst, men ikke mindst, tak til alle jer, der har skrevet til mig i årets løb med diverse spørgsmål, synspunkter og kommentarer.
Mange hilsner
Lotte
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