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Nye kolleger? – er medlemmer af Uddannelsesforbundet! 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Alle nye kolleger er naturligvis medlemmer af Uddannelsesforbundet. Som tillidsvalgt kan du 

give nye kolleger, de nødvendige informationer, så de kan melde sig ind. Kig på hjemmesiden: 

 

Værktøjer til organisering af medlemmer 

 

Meld dig ind i Uddannelsesforbundet 

 

og kontakt evt. sekretariatet. 

 

Alle lærere, vejledere og konsulenter på din arbejdsplads indenfor samme overenskomstområ-

de bør være medlem af Uddannelsesforbundet – uanset uddannelse, tidligere fagforeningsmed-

lemskab m.v. Hermed styrker vi det faglige og professionelle fællesskab på vores arbejdsplad-

ser. 

 

Det er vigtigt at vide, at Uddannelsesforbundet har aftaler med en række andre organisationer 

om medlemskab. Det betyder, at organisationerne melder de af deres medlemmer ud, som er 

ansat på Uddannelsesforbundets faglige område. Det gælder fx Danmarks Lærerforening, Frie 

Skolers Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening. Men også LO-organisationer. Der er 

enighed om, at medlemmer, som er fejlorganiserede, skal være medlem af den rigtige faglige 

organisation. På vores områder er det Uddannelsesforbundet.  

 

Kontakt sekretariatet, hvis du har problemer med at organisere kolleger, som er medlem af en 

”forkert” fagforening. 

 

 

Temadag og arbejdsmiljøseminar  

Af konsulent Anne-Marie Boelt 

 

Der er stadig ledige pladser til temadagen for arbejdsmiljørepræsentanter i september og 

arbejdsmiljøseminaret for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i 

november. 

 

1½ dags efteruddannelse 

Som en del af arbejdsmiljørepræsentanternes ret til 1½ dags efteruddannelse udbyder 

Uddannelsesforbundet temadage om psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv. 

 

19.-20. september 2016 

Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense 

Praktiske oplysninger, program og tilmelding klik her. 
 

På temadagene dykkes der ned i de mange dilemmaer og udfordringer, som den enkelte med-

arbejder konfronteres med, når der opstår kritiske situationer i arbejds-

livet. 
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Side 2 

 
 

 

 

• Hvordan reagerer medarbejderne i disse situationer? 

• Ytrer medarbejderne sig kritisk, forbliver de tavse, resignerer de eller forlader de arbejds-

pladsen? 

• Hvordan hænger disse reaktioner sammen med det psykiske arbejdsmiljø? 

 

Arbejdsmiljøseminar 2016 

Det årlige arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere 

finder i år sted den 14.-15. november 2016 på Comwell Korsør. 

 

Den 14. november 

Professionel kapital – vejen til den fremragende skole  

v/professor i psykisk arbejdsmiljø Tage Søndergård Kristensen 

 

Den 15. november 

Workshop: Arbejdsmiljø – fra gode intentioner til faktisk handling                                 

v/chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Danielsen 

 

Tilmelding senest den 4. september • særpris 3.400 kr. 

Tilmelding senest den 16. oktober • pris 4.000 kr. 

 

Læs mere om seminarets indhold og program/tilmelding her. 
 

 

Pædagogisk Sammenslutning holder Storkursus den 16. - 17. september 

2016 på Hotel Skanderborghus 
Af konsulent Hanne Sylvest  

 

Formålet med kurset er at sætte fokus på de udfordringer, som undervisere dagligt bliver stillet 

overfor både fagligt, pædagogisk og personligt. Tråden i kurset er dels om motivationsarbejde 

og relationsarbejde og dels om smartphones og sociale medier er en hindring i undervisningen.  

 

Se programmet for kurset her. Tilmelding for kurset skal ske her. 

 

 

Intro-film om Ulandssekretariatet 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Uddannelsesforbundet støtter Ulandssekretariatets arbejde. Derfor opfordrer vi til, at filmen 

bruges til information af medlemmerne i alle relevante sammenhænge. 

 

Se filmen her. 
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