
Kære VUC-tillidsrepræsentanter! 
 
 
Fællesskab og sammenhold gør stærk, det ved vi godt, men hvad er de gode, konkrete grunde 
til at melde sig ind i Uddannelsesforbundet og vedblive med at være medlem? 
VUC-sektionsbestyrelsen og jeg har skrevet et brev, hvor I får nogle af svarene. 

Læs brev 

Brevet kan I bruge som udgangspunkt for jeres henvendelse til nye og gamle kolleger, der har 
brug for argumenter for at være/blive medlemmer af Uddannelsesforbundet. Vi hører meget 
gerne jeres kommentarer til brevet, om ikke før så når vi mødes til VUC-sektionens TR-møde 
og –kursus fra onsdag den 1. februar 2017 kl. 11:00 til torsdag den 2. februar 2017 
kl. 15:45 på Hotel Fredericia i Fredericia. 

 

Den 2. februar holder vi som bekendt fællesarrangement med Lederforeningen for VUC 
 ”Dialogmøde om samarbejde mellem ledelse og lærere kl. 10.00- 15.45 den 2. 
 februar 2017” – der er udsendt særskilt invitation til det arrangement til jer og jeres 
ledere. 

 
Som nogen af jer vil vide, blev rapporten om effekten af AVU og Produktionsskoleforløb, som 
Rådet for Ungdomsuddannelser bestilte hos Deloitte for et halvt års tid siden, offentliggjort i 
denne uge. I Uddannelsesforbundet har vi været særdeles aktive i kommenteringen af rapporten 
undervejs i forløbet, ikke mindst fordi vi mener, at det er betænkeligt, at rapporten og dens 
analyser bygger på interviews med ledere og kursister, men ikke med lærere og vejledere. 
Vi opfordrer til, at I drøfter den lokalt med jeres medlemmer og ledelse. 

 
I bestyrelsen har vi, som jeg skrev i medlemsbrevet, haft fokus på samarbejdet mellem 
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og i SU og i særlig grad på samarbejdet med GL- 
repræsentanterne. Flere af jer deltog i det bestyrelsesarrangement vi afholdt den 1. november 
i samarbejde med GL, og vi håber, at I fik et godt udbytte af dagen. Vores intention er at 
holde flere af den slags arrangementer, så der kommer fokus også på samarbejdet med AMR. 

 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak for jeres store engagement – det er jer, der er 
rygraden i Uddannelsesforbundet og jer, der er med til at sikre sammenhængskraften 
forbundet, sektionen og medlemmer imellem. 

 
Sektionsbestyrelsen, Torben Thilsted og jeg glæder os til at fortsætte det gode samarbejde 
med jer i det kommende år og takker jer ligeledes for samarbejdet i året, der snart er forbi. 

 

Mange glædelige nytårshilsner på bestyrelsens og Torbens vegne 

Lotte Klein 
Formand 
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