Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 2/2016
Kære medlem
Kursus og generalforsamling
Vi glæder os over, at vi har fået fastlagt program for vores kommende kursus og
generalforsamling d. 22./23. september. Hold øje med det færdige program, når det bliver
sendt ud snarest, men her en smagsprøve på, hvad det indeholder: Temaet er undervisning af
de tosprogede i både OBU og FVU, og vi har fået Birgitte Albæk Henriksen til at indlede.
Birgitte er selvstændig logopæd og ekstern underviser på Syddansk Universitet. Hun vil bl.a.
sætte os ind i, hvordan man som tosproget tilegner sig ordforråd på dansk, og om hvordan vi
kan differentiere undervisningen. Både Birgitte og de øvrige to oplægsholdere har fokus på
voksne og på at inddrage praktiske øvelser.
Peter Hybel er en af vores andre oplægsholdere. Han underviser til daglig på KVUC, hvor han
bl.a. arbejder ud fra et lydbaseret staveprogram lavet til FVU-undervisningen, og som han vil
vise os. Det gode er, at metoden kan bruges på hold, der ikke er helt homogene.
Mens Peter holder oplæg, kan OBU-underviserne nyde godt af Dorthe Luccats kompetencer ud
i DOT-testen, som hun vil introducere til, og vi skal også selv afprøve testen. Dorthe er ansat
på Læsetek Holbæk.
Ud over oplæggene kan du se frem til videre fordybelse og sparring med dine medkursister, for
det lægger vi vægt på, at der skal være tid til. Vi glæder os til at se jer!
Omrokering i bestyrelsen
Af forskellige årsager har vi valgt at gøre brug af begge vores suppleanter, Eva og Mette, som
nu er med til møderne. Det giver god dynamik, men det betyder også, at der bliver ledige
suppleantpladser, som vi gerne skulle have fyldt ud til generalforsamlingen. Overvej derfor,
om du har lyst til at stille op og arbejde sammen med os:

Bagerst: Mette Bjerge og Gitte Boe
Forrest: Eva Jahnsen, Charlotte Rye og Tove Baggesgaard

Politikpapir
I 2015 brugte vi meget tid på at udforme Uddannelsesforbundets politikpapir for OBUområdet, og det blev godkendt i december af Hovedbestyrelsen, hvor vi fremlagde det. Pt. er
det ikke lagt på Uddannelsesforbundets hjemmeside, men vi kan fortælle, at vi blandt mange
ting har lagt vægt på:





Større samarbejde mellem forskellige institutioner og bedre overgange fra fx studie- til
arbejdsliv. Med den store flygtningestrøm blev i sidste øjeblik tilføjet et øget fokus på
samarbejdet mellem OBU-undervisningssteder og sprogskolerne.
Bedre oplysning om ordblindhed til alle, der har berøring med ordblinde, fx vejledere
Undervisernes uddannelsesniveau og adgang til efteruddannelse, bl.a. inden for it,
tosprogethed samt inden for den gruppe af kursister, der har særlige behov

Vi ønsker jer en rigtig god sommer – og husk at melde jer til kursus og generalforsamlingen!
På bestyrelsens vegne
Gitte Boe
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