Nyhedsbrev fra Obu- og Fvu-Sammenslutningen 4/2016
Kære medlem
Tak for sidst til alle dem, der deltog ved vores kursus d. 22. og 23. september. Og tak til
dem, der deltog i generalforsamlingen. Der var mange gode ideer og input til, hvilket
arbejde bestyrelsen kunne lave. De fleste af dem har vi indskrevet i vores handleplan.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og ser nu således ud:
Formand: Eva Jahnsen, VUC Lyngby – email: eja@vuclyngby.dk
Næstformand: Gitte Boe, VUF – email: gitteboe.gb@gmail.com
Sekretær: Charlotte Rye, AOF Sprogcenter Holbæk – email: ebbarye@hotmail.com
Kasserer: Mette Bjerge, AOF Midt, Aarhus – email: mebj@aof.dk
1. suppleant: Katrine Damgaard Øst, AOF Midt – email: katrine.oest@live.dk
2. suppleant: Lone Merling, Kalundborg Sprogcenter – email: lonemerling@hotmail.com
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.
Spørgeskemaundersøgelse
Bestyrelsen samarbejder stadig med Uddannelsesforbundet om den
spørgeskemaundersøgelse om individuelle undervisningsplaner, som så mange af jer har
svaret på. Svarene peger i mange retninger, og vi arbejder nu på at uddrage det
væsentlige og vil forsøge at tale med Lars Lindahl om de didaktisk og pædagogiske
problemstillinger, der følger i kølvandet på undervisningsplanerne.
Analyse af ordblindeundervisning for voksne - ny analyse
Huset Jandorf har udgivet en ny analyse, der behandler 7 temaer vedrørende
ordblindeundervisning. Det er Birgit Jandorf, Susan Møller og Inge Thorup Thomsen der
har udarbejdet rapporten. De beskriver formålet således: Formålet med denne analyse
har været at afdække muligheder for at styrke kvaliteten og målrette udbydernes tilbud,
så den enkelte og flest mulige voksne med behov for ordblindeundervisning får størst
muligt udbytte af undervisningen.
Her er et link til analysen, for dem, der måtte ønske at læse mere.
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-overvoksenuddannelser/Forberedende-voksenundervisning/Ordblindeundervisning-forvoksne
Facebookgruppe
Der er mange medlemmer, der har ønsket at Obu- og Fvu-Sammenslutningen laver en
lukket facebookgruppe, hvor der kan diskuteres faglige problemstillinger, og hvor der er
mulighed for at dele tips og tricks.
Vi er så heldige, at 2. suppleant Lone Merling og Mette Faber Frølich gerne vil stå for
oprettelse og vedligehold af gruppen. Det er vi glade for.
Nærmere information følger når gruppen er oprettet.

Kurser
Aarhus Universitet afholder et to-dagskursus i foråret 2017.
It og læse- og skrivevanskeligheder – unge og voksne i uddannelse og erhverv
Kurset bliver afholdt i:
 Aarhus d. 23.- 24. januar 2017 - tilmeldingsfrist d. 8. januar 2017
 København d. 6. og 7. marts. – tilmeldingsfrist den 19. februar 2017
Uddannelsesforbundet afholder kursus i:
Vejledning i praksis II
24. og 25. januar 2017
Kurset bliver afholdt i sekretariatet i København
Dette kursus er fuldt booket – nyt kursus vil blive planlagt snarest.
Vejledning i praksis – basiskursus for vejledere på ungdomsuddannelser
Den 4. + 5. april + 2. maj 2017 – Tilmeldingsfrist den 10. februar 2017
Kurset bliver afholdt i sekretariatet i København
Uddannelsesforbundet afholder konference:
Temadag – Lær at lede læringen
Den 19. januar 2017 – tilmeldingsfrist den 5. januar 2017
Kurset bliver afholdt på VUC Fyn, Odense
Noel (Netværket for Obu-engelsklærere) holder temadag torsdag d. 2 marts 2017 fra
10.00-15.30 på KVUC.
Næste nyhedsbrev kommer i februar 17.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Eva Jahnsen

