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Indledning 

 

Orienteringen til repræsentantskabet har hidtil været gennemført som en mundtlig orientering. 

Til dette repræsentantskabsmøde udsendes orienteringen i skriftlig form. God læselyst. 

 

På repræsentantskabsmødet den 19. april vil formandskabet orientere mundtligt om dele af 

forbundets arbejde i det forgangne år. Denne mundtlige orientering vil have samme karakter i 

sit indhold og sin form, som vi kender det fra det årlige TR-temakursus, og TR-temakursusdel-

tagere vil deltage sammen med repræsentantskabet, dog uden stemmeret. 

 

Både den udsendte skriftlige orientering og formandskabets mundtlige orientering vil være 

grundlag for behandlingen på repræsentantskabsmødet. 

  

I året siden repræsentantskabsmødet i 2016 har de helt store arbejdsområder i Uddannelses-

forbundet været opfølgning på OK 15, forberedelse af OK 18, OK-dækning af nye arbejdsplad-

ser, ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdomsuddannelse, forberedelse af kongres-

sen i november og arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem for-

bundet og foreningerne/sektionerne. Det sidste emne har sit eget punkt på repræsentant-

skabsmødets dagsorden og vil derfor ikke blive behandlet under dette dagsordenspunkt. 

  

Dertil kommer andre emner som hvervning, TR-uddannelse, 3-partsforhandlinger, kurser og 

konferencer, ny hjemmeside og forslag til Finanslov 17 og herunder bl.a. omprioriteringsbi-

drag. 

  

Kongresforberedelse 

 

HB har behandlet en række emner som forberedelse af kongressen i november. HB har færdig-

behandlet og truffet beslutninger om kongressens program og diverse praktiske forhold, ind-

stillinger til kongressen om kongressens forretningsorden, dirigenter, HB-honorarer og  

-vilkår, kontingenter og herunder suppleringskontingent for foreningsløse medlemmer, samt 

om at HB ikke vil stille forslag om permanent bidrag til en konfliktfond. HB havde i sin behand-

ling af sidstnævnte dels fokus på, at forbundets formue – ”særlig fond” – i realiteten fungerer 

som en konfliktfond, idet det er denne fond, som gør og gjorde det muligt i 2013 at rejse 

penge til konfliktlån og andre konfliktudgifter, og dels på at der er en modsætning imellem, at 
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konfliktramte medlemmer skal optage lån samtidig med, at forbundet opbygger/har en kon-

fliktfond.  

 

HB har desuden gennemført indledende behandlinger af en eventuel vedtægtsændring om HB-

valg, ledernes fremtidige organiseringsforhold, reglen om at et nej-flertal for forkastelse af et 

OK-resultat skal udgøre minimum 25 % af de stemmeberettigede, eventuelle kongreswork-

shops, konfliktstøtte og konfliktkontingent og arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af vægtnin-

gen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne. 

  

Finanslov for 2017 

Finansloven for 2017 blev vedtaget i november 2016, og den ramte Uddannelsesforbundets 

områder særligt hårdt på fire felter: 

Omprioriteringsbidraget 

Det statslige omprioriteringsbidrag på 2 % årligt, der blev indført med finansloven for 2016, 

blev videreført frem til 2020. På Uddannelsesforbundets områder blev erhvervsgrunduddannel-

sen dog friholdt for besparelsen. 

Taksterne bliver således reduceret med 2 % i 2017, knap 4 % i 2018, knap 6 % i 2019 og 

knap 8 % i 2020. 

Forringelsen af skoleydelsen for elever på produktionsskoler 

Skoleydelsen for eleverne på produktionsskolerne blev nedsat, så den fremover svarer til SU-

niveau. Besparelsen på skoleydelsen til unge på produktionsskoler stækker skoleformen, da 

skoleydelsen er et pædagogisk værktøj – de unge er i en produktion, altså i et arbejdspladslig-

nede forhold, og derfor får de en ydelse for deres ”arbejde”. 

Ændret tælledag på almen voksenuddannelse 

Med finansloven er tælledagen for AVU flyttet fra 20 % til 40 % inde i undervisningsforløbet. 

Det betyder et kraftigt fald i taxametertilskuddet til AVU, da 75 % af frafaldet på AVU sker 

efter 20 % af undervisningsforløbet. Besparelsen blev estimeret i perioden 2017-2020 til ca. 

100 mio. kr. eksklusiv omprioriteringsbidraget. 
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Forringelse på OBU på 32 % 

Forringelsen blev besluttet i Finanslov 16, men til implementering i Finanslov 17.  

Ved fremsættelsen af finanslovsforslaget startede forbundets sædvanlige granskning af forsla-

get og udarbejdelse af orientering til HB, TR’ere og medlemmer om, hvordan forslaget påvir-

kede Uddannelsesforbundets områder. 

  

Næste skridt var, som forbundet plejer, dels forsøg på at komme i pressen med vores vinkler 

på de foreslåede besparelser og dels møder med / henvendelser til de uddannelsespolitiske 

ordførere.  Endvidere havde forbundet foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg. 

  

Uddannelsesforbundet arbejder fortsat for, bl.a. i samarbejde med de andre lærerorganisatio-

ner i Danske Underviserorganisationers Samråd, at stoppe forringelsen af uddannelsessekto-

rens økonomi, og herunder at omprioriteringsbidraget skal fjernes fra sektoren eller i det 

mindste reinvesteres, da dette er en forudsætning for at kunne indfri de uddannelsespolitiske 

målsætninger om god uddannelse til alle. 

  

Forberedende forløb og indspil til ekspertgruppen om kvalitet i overgangen mellem 

grundskole og ungdomsuddannelse 

Ekspertgruppen om bedre overgange har fyldt meget i Uddannelsesforbundets arbejde, da 

gruppens kommissorium satte de fleste af forbundets områder i spil og lagde op til store 

ændringer for flere af skoleformerne. 

  

Regeringen nedsatte i januar 2016 en ekspertgruppe om bedre overgange mellem grundskole 

og ungdomsuddannelse, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan man fremover skal 

sikre, at flere unge hurtigere gennemfører en ungdomsuddannelse. Udvalget havde bl.a. til 

opgave ”at rydde op” i de forberedende tilbud, der blev udråbt som utallige – bl.a. AVU, pro-

duktionsskolen, OBU, FVU, STU, EGU og KUU, dvs. størstedelen af Uddannelsesforbundets 

områder. 

  

Uddannelsesforbundets formand var medlem af ekspertgruppens referencegruppe, og Uddan-

nelsesforbundet har siden ekspertgruppens nedsættelse arbejdet målrettet på at få indflydelse 

på ekspertgruppens anbefalinger med henblik på at sikre, at de unge i målgruppen får de rig-

tige tilbud. Uddannelsesforbundets strategi for at sikre kvaliteten i de forberedende tilbud har 

foreløbigt forløbet i to faser: 
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1. Input til og kvalificering af ekspertgruppens anbefalinger – under ekspertgruppens arbejde 

2. Input til og kvalificering af det politiske forlig – efter offentliggørelse (den 28.02.) af 

ekspertgruppens anbefalinger 

Fase 1: Input til og kvalificering af ekspertgruppens anbefalinger 

Uddannelsesforbundet gennemførte dels en HB-temadag samt HB-behandlinger om emnet og 

dels en proces baseret på medlemsinddragelse i formulering af input til ekspertgruppen, da 

forbundet anser lærerne og vejlederne på området for ”eksperterne”. Konkret har der været 

afholdt to runder udviklingsseminarer, hvor Uddannelsesforbundet inviterede medlemmer fra 

de berørte skoleformer til at udvikle indspil til ekspertgruppen.  

  

De første udviklingsseminarer blev afholdt foråret 2016. Her blev der sat fokus på, hvilke 

udfordringer der er for nuværende i forhold til at imødekomme de unges behov. Formålet var 

at formulere forslag til, hvilke justeringer der bør være af de forberedende tilbud, hvis de skal 

gavne og understøtte de unge, der går på tilbuddene. Disse bidrag blev brugt som input i 

udviklingen af et politisk indspil til ekspertgruppen. 

  

Den anden runde blev afholdt i sensommeren 2016. Her var formålet at konkretisere, hvad der 

kendetegner kvalitet i de forberedende tilbud: Hvad er det, de forskellige unge har brug for og 

skal have ud af at gå i et forberedende tilbud? Og hvad vil i så fald være meningsfulde kvali-

tetsmål for de forberedende forløb? På baggrund af inputtene udarbejdede forbundet indspillet 

Kvalitet i de forberedende forløb – Fordi alle fortjener en uddannelseschance. 

  

Begge indspil er præsenteret for ekspertgruppen og for de uddannelsespolitiske ordførere på 

ungdomsuddannelsesområdet, som formanden løbende har holdt møder med i løbet af året. 

Endvidere er begge indspil sendt til både den tidligere og den nuværende minister på området. 

  

Det er tydeligt, at ekspertudvalget har taget vores meget konkrete input til efterretning, og 

Stefan Herman, formand for ekspertgruppen, fremhæver eksplicit vores indspil om elevernes 

individuelle og åbne progressionsmål som forudsætning for, at der kommer kvalitet i de forbe-

redende forløb. 

  

For at synliggøre Uddannelsesforbundets pointer og sikre bredden og kvaliteten i tilbuddene til 

målgrupperne i de forberedende forløb, afholdt Uddannelsesforbundet den 13. oktober 2016 en 

konference på Christiansborg med overskriften Bedre overgange til ungdomsuddannelser. For-

målet med høringen var at give et billede af, hvad der kendetegner de unge, som ikke umid-

delbart er i stand til at begynde på eller gennemføre en ungdomsuddannelse.  
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Derudover ønskede forbundet at præsentere og debattere både forsknings- og praksisbaseret 

viden om, hvordan disse unge bedst kommer videre mod uddannelse og arbejde. Arbejdet i 

forhold til ekspertgruppen har igennem året været understøttet af en meget proaktiv presse-

strategi, hvor formanden bl.a. har deltaget i Altingets panel om de forberedende tilbud og har 

haft en kronik i politikken, som præsenterer de væsentligste pointer fra vores indspil. På selve 

dagen for offentliggørelsen af ekspertgruppens anbefalinger fik formanden / Uddannelsesfor-

bundets synspunkter desuden en meget tæt pressedækning. 

 

Ekspertgruppens anbefalinger: 

1. En ny målsætning for alle unge 

Fra at have en 95-procentsmålsætning i dag, hvor 95 % af en ungdomsårgang skal have 

en ungdomsuddannelse 25 år efter, de har forladt grundskolen, foreslår ekspertudvalget en 

100-procentsmålsætning. 8 år efter grundskolen skal 90 % af en ungdomsårgang have 

gennemført en ungdomsuddannelse og 10 % have opnået erhvervskompetence via bl.a. 

beskæftigelse. 

 

2. En kommunal ungeindsats 

En sammenhængende og understøttende kommunal ungeindsats, der samler støttefunktio-

ner, vejledning og en erhvervsbro i en enhed. Ansvaret for den unges overgang mellem 

uddannelser er ligeledes placeret her. Den unge får tildelt en kontaktperson, der udarbej-

der en uddannelsesplan sammen med den unge. 

  

3. En forberedende uddannelse 

Der etableres en ny selvstændig institution for en ny forberedende uddannelse for unge 

under 30 år. Myndighedsansvaret for de unge er fortsat i kommunerne. Den ny forbere-

dende uddannelse skal etableres med et statsligt selveje og et statsligt taxameter. Uddan-

nelsen kan vare op til 2 år. 

 

Uddannelsen har tre linjer: En almen linje – der er en videreførelse og udvikling af indhold 

og metoder fra FVU og AVU; en produktionsskolelinje – der viderefører og udvikler indhold 

og metoder fra produktionsskolerne og KUU, og en Erhvervslinje, der viderefører og udvik-

ler indhold og metoder fra egu. 

  

4. Kapacitetsopbygning og opfølgning 
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Det er afgørende for den Forberedende uddannelse, at de professionelle aktører, undervi-

sere og andre løbende bliver styrket professionelt. Professionaliseringen skal være strate-

gisk, praksisnær og bygge videre på indsatsen i dag, og der skal systematiseres og profes-

sionaliseres på tværs af området. Ekspertgruppen finder, at der kun i begrænset omfang 

forelægger tydelige og synlige kompetencekrav og/eller tilsvarende fagprofessionelle nor-

mer til det at beskæftige sig med de unge i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng. 

Derudover skal der opbygges et samlet felt for viden og forskning om pædagogisk og 

didaktisk praksis. Implementeringsprocessen skal i første omgang have fokus på at gen-

nemføre konkrete beslutninger, ny lovgivning mv. og på længere sigt udmønte sig i længe-

revarende proces, der først ophører, når forandringen bæres af de medarbejdere og aktø-

rer, der skal virkeliggøre og omsætte intentionerne/lovgivningen. 

  

Fase 2: Input til og kvalificering af det kommende politiske forlig 

Fokus i anden fase er at sikre ”de gode takter”, som Uddannelsesforbundet overordnet mener, 

der ligger i ekspertudvalgets anbefalinger, så de bliver foldet ud i et politisk forlig på området. 

Målet er at sikre, at de unge får et nyt uddannelsestilbud, der også reelt forbedrer deres 

muligheder for at blive gjort klar til en ungdomsuddannelse eller til beskæftigelse samt i den 

forbindelse at påpege de uklarheder og potentielle risici, der knytter sig til ekspertgruppens 

anbefalinger. 

  

Uddannelsesforbundet har prioriteret 5 mål for fase 2: 

- En eventuel ny forberedende ungdomsuddannelse skal være statsligt forankret og finansie-

ret. 

- Snitfladen for AVU-målgruppen skal ikke følge ekspertgruppens anbefalinger. Målgruppen 

for det almene tilbud i den nye forberedende ungdomsuddannelse bør være de helt unge 

samt unge voksne, der har behov for forløb, hvor det almene er tæt knyttet til det praksis-

rettede, mens unge sporskiftere og herunder unge, som har behov for forløb, der kombine-

rer AVU med HF-fag, også fremover skal have mulighed for AVU-undervisning i VUC-regi. 

- Almenlinjens almen undervisning skal ske efter samme bekendtgørelse som den, der gæl-

der/kommer til at gælde på VUC. 

- Kommunerne skal kunne hjemtage refusion for undervisning efter anden undervisningslov-

givning til kursister, når dette indgår som en del af deres uddannelsesplan, fx VUC, daghøj-

skole- og ungdomsskoleundervisning.  

- Undervisernes løn og arbejdsvilkår må ikke forringes ved oprettelse af en ny institution til 

varetagelse af den forberedende uddannelse. Overenskomsterne skal med over i de nye 
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institutioner, idet det dog desuden skal forsøges at sikre produktionsskolelærerne et løn-

løft. 

Uddannelsesforbundet har arbejdet og arbejder for målene bl.a. ved afholdelse af en åben 

høring på Christiansborg den 13. marts 2017, interne møder med de involverede sektioner, 

eksterne møder med bl.a. ministeren og ordførerne i forligspartierne bag EUD-reformen (ud fra 

en forventning om, at det bliver de samme, der laver forlig om de forberedende tilbud) og 

gennem et tæt samarbejde med leder- og skoleorganisationer for de berørte uddannelsesom-

råder. 

  

Endvidere opfordres og guides berørte medlemmer til at kontakte deres lokale folketingspoliti-

kere med Uddannelsesforbundets synspunkter og argumenter. 

  

Uddannelsesforbundet er opmærksom på, at de berørte medlemmer har en række spørgsmål, 

usikkerheder og problematiseringer og derfor er bl.a. ”Spørg Hanne” blevet etableret.  

 

Af hensyn til indflydelse på den politiske beslutningsproces i Folketinget fastholder Uddannel-

sesforbundet fokus på (kun) ovennævnte 5 synspunkter, da de formodentlig vil indgå i et poli-

tisk forlig på området. 

  

For så vidt angår medlemmernes mange spørgsmål, usikkerheder og problematiseringer 

besvares de, så vidt det er muligt, og de opsamles og rubriceres og behandles i de to næste 

faser – konkretiserings-/lovgivningsfasen samt implementeringsfasen. 

  

Produktionsskolerne og input til ekspertgruppens anbefalede kvalitetsløft 

Produktionsskolerne og VUC er de to skoleformer, som ekspertgruppen har haft særligt fokus 

på. Ekspertgruppen har i sine anbefalinger fokus på ”professionalisering” af den nye forbere-

dende uddannelse. 

Produktionsskolesektionen besluttede i 2016 at gennemføre en undersøgelse blandt medlem-

merne på produktionsskoleområdet, der skulle give indsigt i bl.a.:   

- Medlemmernes baggrund og hvilke kvalifikationer de anvender i arbejde med henblik på 

dokumentation af undervisernes karakteristika og kompetenceniveau 

- Omfanget af og hvilke typer kompetenceudvikling de deltager i, med henblik på viden om 

skolernes kompetenceudviklingspraksis – både formelt og ikke-formelt 

- Om og hvordan de oplever deres elevgruppe og arbejdsopgaver udvikler sig 
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- Om de ønsker kompetenceudvikling inden for bestemte områder. Med henblik på viden om 

medlemmernes oplevede behov for og ønske til et kompetenceløft. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført umiddelbart inden vinterferien og skal bl.a. indgå 

i og danne afsæt for forbundets videre arbejde med et konkret indspil til det samlede indhold i 

det kompetenceløft af lærergrupperne, der anbefales af ekspertgruppen. 

Undersøgelsen viser, at 

- de ansatte på produktionsskolerne generelt er veluddannede  

- det er en meget sammensat gruppe, og eleverne derfor møder mange forskellige typer 

voksne/kan spejle sig i forskellige rollemodeller  

- respondenternes ønsker kompetenceudvikling særligt i form af kurser, men også andre 

typer 

- flertallet oplever, at elevsammensætningen ændrer sig, og at der stilles nye krav til dem i 

hverdagen  

- der er potentiale for at flere introduceres for og oplæres i en produktionspædagogisk tradi-

tion 

- der bør sættes ind for at sikre lige og bedre muligheder for deltagelse i forskellige lærings-

aktiviteter  

- der er klart potentiale for mere systematisk eller strategisk brug af praksisbaseret kompe-

tenceudvikling 

 

EUD-reformen – Omprioriteringsbidraget og erhvervsskolernes økonomiske situation 

 

Det fortsatte arbejde med at implementere EUD-reformen sker på et tidspunkt, hvor skolernes 

økonomi er under stadigt pres. Dels på grund af et vigende ansøgertal og herunder begræns-

ning i optaget grundet de nye adgangskrav og dels på grund af det ovenfor omtalte ompriori-

teringsbidrag.  

  

Den tidligere undervisningsminister argumenterede i 2016 i en række sammenhænge for, at 

omprioriteringsbidraget ikke går ud over kvaliteten i uddannelserne, og regeringen omtalte 

skolerne som ”kornfede”. Ministerens argument var, at der gennem de sidste år har været 

massive udgiftsstigninger til ungdomsuddannelserne, og at analyser af uddannelsesinstitutio-

nernes ledelses- og administrative praksisser viser et besparelsespotentiale, som overstiger de 

nedskæringer, der følger af omprioriteringsbidraget. 

  

Men den argumentation mener Uddannelsesforbundet ikke holder. At udgifterne til aktivitetsaf-

hængige taxametre er steget kraftigt de sidste år, er ikke et udtryk for, at erhvervsskolerne er 
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blevet ”kornfede”, tværtimod. Det er et udtryk for elevernes ændrede uddannelsesmønster, 

hvor de i højere grad vælger de relativt dyrere (gymnasiale) ungdomsuddannelser. Derudover 

har skolerne fået nye opgaver, fx uddannelsesgarantien og udbredelsen af praktikcentre, og 

hermed opgaver der øger skolernes omkostninger. 

 

Uddannelsesforbundet arbejdede aktivt på at dokumentere og synliggøre, at ministerens argu-

mentation ikke holdt vand, og at de forringede økonomiske rammer vil komme til at gå ud 

over kvaliteten i erhvervsuddannelserne og modvirke intentionerne i EUD-reformen. Bl.a. har 

vi via Matthias Tesfaye fået rejst en række §20 spørgsmål i folketingssalen om ungdomsud-

dannelsernes økonomi, som viser, at den tilsyneladende store økonomiske udgiftsstigning ikke 

er kommet de tekniske erhvervsuddannelser til gode, men at der tværtimod har været et fald i 

skolernes undervisningstaxameterindtægter. 

  

Da formanden havde møde med den nye undervisningsminister, Merete Riisager, i anledning af 

hendes tiltræden, benyttede formanden lejligheden til bl.a. at pege på den manglende sam-

menhæng mellem de politiske ambitioner og den politiske finansieringsvilje på EUD-området. 

  

Opfølgning på EUD-reform 

I Uddannelsesforbundet har vi løbende fokus på, hvordan det går med implementeringen af 

reformen ude på skolerne: Hvad er det for udfordringer, lærerne støder på, når reformens ind-

hold skal omsættes til praksis? Det gælder både ændringerne i erhvervsuddannelserne og det 

kompetenceløft, der knytter sig til reformen samt de andre nye tiltag, der er afledt af refor-

men: KUU, Forberedende forløb og de målrettede forløb på produktionsskolerne. 

  

I forhold til implementeringen på erhvervsskolerne er der udviklet en lang række nye og spæn-

dende undervisningsforløb. Men reformens møde med virkeligheden har også mange steder 

givet anledning til en række udfordringer: 

- Kravene om mere differentieret og niveaudelt undervisning, EUX, EUV og talentforløb bety-

der, at mange hold bliver meget små 

- Det er svært at koordinere den tværfaglige undervisning og skabe den synergi mellem 

grundfag og erhvervsfag, som reformen forudsætter 

- Nedskæringerne har flere steder betydet, at kernemedarbejdere/dygtige undervisere på 

uddannelserne er forsvundet 

- Der mangler grundfagslærere med kendskab til fag og brancher, der kan understøtte en 

praksisrettet undervisning 
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- Der er ikke den fornødne tid til dobbeltlærerforløb, fælles planlægning, gennemførelse og 

opfølgning. 

  

Lederne, bestyrelserne og arbejdsmarkedets parter har valgt en strategi, hvor forholdene på 

skolerne ikke kritiseres offentligt, da det kan være kontraproduktivt i forhold til ønsket om at 

tiltrække flere elever. Uddannelsesforbundet mener dog ikke, at den strategi er gangbar. Det 

er nødvendigt at påpege en række problemer på skolerne, som skal adresseres, hvis der skal 

komme den kvalitet i erhvervsuddannelserne, som der er lagt op til i reformen.    

  

Derfor er fokusset i vores reformopfølgning dobbelt: Dels ønsker vi at afdække de udfordrin-

ger, der opstår, når reformen møder virkeligheden, og gøre ministeriet opmærksom på de 

’systemfejl’, der ligger i reformen, så de kan blive rettet, og dels ønsker vi at sprede de gode 

erfaringer, der gøres, og de gode ideer der opstår på skolerne, så medlemmerne ude på sko-

lerne får inspiration til, hvordan de kan arbejde med reformens forskellige dele. 

  

Ad) Reformens møde med virkeligheden 

Det er de løbende tilbagemeldinger, vi får fra lærerne på skolerne, som er udgangspunkt for 

vores input til ministeriet – både formelt via Rådet for de grundlæggende erhvervsuddannelser 

(REU) og REU’s forskellige arbejdsgrupper, ministeriets kvalitetspanel og mere uformelt på 

vores møder med ministeriets læringskonsulenter. 

  

Uddannelsesforbundet er også repræsenteret i følgegrupperne til reformevalueringen; både 

den generelle evaluering og den aktuelle EUX-evaluering. Vi arbejder for, at den viden, der bli-

ver produceret, skal være produktiv for arbejdet på skolerne, samt for at evalueringen har 

fokus på, hvilke rammebetingelser skolerne har haft for at implementere reformen, og hvilke 

rammebetingelser der er nødvendige for at lave gode erhvervsuddannelser.  

 

For nyligt er Hanne Pontoppidan blevet inviteret af undervisningsministeren til at deltage i en 

såkaldt sparringsgruppe af ”personer med indgående kendskab til sektoren” for at få input til 

de udfordringer, erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne står overfor. 

  

For at gøre mere systematisk status over ’reformens møde med virkeligheden’ er det besluttet 

at gennemføre tre udviklingsseminarer for medlemmer med denne overskrift i uge 17.  

  

Ad) Videndeling 

Videndelingen omkring reformens elementer har været et centralt tema i 2016-17. Uddannel-

sesforbundet har afholdt: 
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- Temadag for undervisere og uddannelsesledere om niveaudeling og helhedsorientering i 

erhvervsuddannelserne i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (Primært fokus på 

grundfag) i april 2016 

- Temadag for EUD-lærere om differentiering i undervisningen – med fokus på metoden Rød, 

Gul, Grøn i oktober 2017 

- TR-kursus om det strategiske kompetenceløft i reformen, med særligt fokus på praktik i 

virksomheden, september 2016 

- TR-kursus om implementering af den digitale erhvervsuddannelse og kvalitet i arbejdet 

med læringsplatforme, februar 2017. 

  

Implementering af den digitale erhvervsskole 

Uddannelsesforbundet har i 2017 igangsat en målrettet indsats omkring implementeringen af 

den digitale erhvervsskole. Ministeriet udgav i umiddelbar forlængelse af EUD-reformen strate-

gien for den digitale erhvervsskole, hvor de argumenterer for, hvordan digitaliseringen kan 

anvendes som redskab til at indfri en række af reformens intentioner. På daværende tidspunkt 

druknede digitaliseringsdagsordenen i de store omvæltninger, der fulgte implementeringen af 

reformen. Men i løbet af det seneste år er der kommet et stadigt større fokus på digitalisering i 

erhvervsuddannelserne, og på hvordan digitalisering kan bidrage til at imødekomme erhvervs-

skolernes udfordringer med at realisere reformens ambitioner i en hverdag med færre elever, 

mere differentierede uddannelsestilbud, krav om mere lærerstyret undervisning mv. 

  

Uheldigvis indføres den digitale erhvervsskole i en tid, hvor erhvervsskolesektoren er særligt 

presset økonomisk, hvorfor digitaliseringen let bliver en del af en besparelsesdagsorden ude på 

skolerne. 

  

Vores formål med at gøre den digitale erhvervsskole til et strategisk indsatsområde er at 

arbejde for, at digitalisering fører til et løft i og af undervisningen. Digitaliseringen er ikke et 

quickfiks eller en rambuk, der skal bane vejen for standardforløb, indskrænkning af forberedel-

sestid og afskaffelse af metodefrihed i undervisningen. Uddannelsesforbundet vil blandt andet 

gøre dette ved at blive klogere på og synliggøre de rammer, der er forudsætning for, at digita-

liseringen og IKT fungerer som pædagogiske værktøjer. 

  

Forbundets indsatser på digitaliseringsområdet indebærer konkret, at 

- den digitale erhvervsskole er tema på årets TR-kurser 

- der udvikles et dialogværktøj til TR om, hvordan man sikrer kvalitet i arbejdet med 

læringsplatforme 
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- der på Uddannelsesforbundets initiativ er nedsat en tværgående arbejdsgruppe om den 

digitale erhvervsskole. Arbejdsgruppen består af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 

(DEG), Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes lærerforening (HL) og ministeriets Sty-

relse for IT og Læring (STIL). 

- der gennemføres en mini workshop med henblik på kortlægning af den digitale erhvervs-

skole med DEG, STIL, HL og Uddannelsesforbundet 

- der planlægges og afholdes en konference om IT som pædagogisk værktøj i samarbejde 

mellem DEG, Evalueringsinstituttet og STIL 

- der afholdes en række fyraftensmøder om digitalisering i foråret 2017 

- digitalisering indgår som tema i forbundets arrangementer på folkemødet 2017 

  

Uddannelsesforbundets udviklingsarbejde vedr. digitalisering i undervisningen har for nærvæ-

rende fokus på erhvervsskolerne, idet man på dette område har besluttet ”Den digitale 

erhvervsskole”, men tanken og intentionen er, at udviklingsarbejdets resultater kan bruges og 

overføres til Uddannelsesforbundets andre områder. Bl.a. vil ovennævnte fyraftensmøder have 

medlemmer inden for alle forbundets uddannelsesområder som målgruppe. 

  

Digitalisering og ophavsret 

En særlig problemstilling i forhold til en stærkere digitalisering på undervisningsområderne er 

lærernes ophavsret til de undervisningsmidler, som de afleverer til skolens forskellige plat-

forme, og som skolen dermed kommer til at råde over. Denne ophavsret kan mistes, hvis man 

ikke påberåber sig den. 

Hovedbestyrelsen har fastlagt en politik for at sikre lærernes ophavsret. 

På det kommunale område har Lærernes Centralorganisation anlagt sag mod kommunernes 

Landsforening om fortolkningen af lærernes pligt til at overlade undervisningsmidler til 

læringsplatforme. Uddannelsesforbundets kommunale områder indgår i sagen. Derfor behand-

les sager, spørgsmål og information om ophavsret i lyset heraf. Tillidsrepræsentanter og 

lærere opfordres til at kontakte forbundet før en accept af, at deres undervisningsmidler over-

går til læringsplatforme. 

 

På de statslige og private områder arbejder Uddannelsesforbundet for, at der indgås så mange 

lokale aftaler om ophavsret som muligt. Der er på en række skoler indgået aftaler, som regule-

rer delingen af lærernes ophavsret til egne undervisningsmidler med skolen, således at digital 

videndeling mv. kan finde sted. I aftalerne fastholdes lærernes ophavsret, og der aftales vilkår 

for delingen heraf. 
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Uddannelsesforbundet anvender disse aftaler som model ved nye aftaleindgåelser. 

 

Dansk som 2. sprog 

 

Sommeren 2016 fremsatte regeringen forslag til ændring af integrationsloven. Som forvente-

ligt indeholdt det væsentlige dele af trepartsaftalen om integration, og derudover resultaterne 

af topartsaftalen mellem kommunerne og regeringen om bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge. 

 

Hovedsigtet med lovændringen var en målretning af integrationsprogrammet mod arbejdsmar-

kedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud. 

 

I november 2016 nåede reformivren lov om dansk som andetsprog for voksne udlændinge 

m.fl., idet et bredt flertal i Folketinget indgik forlig om en reform af loven. Forliget fulgte op på 

elementerne fra trepartsaftalen, bl.a. en målretning af undervisningen mod arbejdsmarkedet. 

  

Aftalen var et led i et større forlig om afskaffelse af den såkaldte PSO-afgift og finansiering af 

afskaffelsen. På den måde blev danskuddannelserne en væsentlig del af denne finansiering, 

idet det blev aftalt, at danskuddannelserne skulle bidrage med ca. 200 mia. kroner årligt fra 

2020. 

  

Forliget indeholdt også en enighed om, at den overbygningsuddannelse, som lærerne i dansk 

som andetsprog har på masterniveau, skulle halveres både i omfang og niveau. Dette på trods 

af at halveringen af uddannelsen ikke vil indebære en besparelse, da det typisk er lærerne 

selv, der finansierer uddannelsen – både studieafgift og tid. Årsagen til forslaget står hen i det 

uvisse. 

  

Formanden tog kontakt til en række politikere og skrev et åbent brev til forligspartierne. Hun 

understregede, at man som underviser af indvandrere og flygtninge, der skal integreres i sam-

fundet og på arbejdsmarkedet, skal undervise en meget sammensat gruppe m.h.t. sprogligt 

niveau og uddannelsesmæssig – og kulturel baggrund. Man skal også kunne håndtere kultu-

relle og sproglige udfordringer fra mange nationaliteter samtidig, og det kræver en stor faglig 

viden og indsigt. Desuden pegede hun på, det økonomisk er ufornuftigt, idet en dårlig dansk-

undervisning og forståelse af det danske samfund risikerer at betyde store offentlige udgifter 

på lidt længere sigt.  
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VEU/AMU 

 

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en 3-partsaftale, der for VEU-

området i første omgang betød, at 3-partsdrøftelserne for VEU/AMU blev udskudt til foråret 

2017. Når OK-forhandlingerne på det private arbejdsmarked var overstået. 

  

Der blev dog i august 2016 taget en række ”initiativer til styrkelse af AMU her og nu”; bl.a. 

afskaffelse af 7,4 timers reglen. En regel der indebærer, at der kun udløses godtgørelse ved 

minimum 7,4 timers undervisning dagligt, fri-institutionsforsøg der tillader udvalgte institutio-

ner at afvige fra eksisterende regler og at forvalte de gældende rammer, vilkår og udbud fri-

ere. Man kan dog ikke ændre godtgørelsessatser eller takstindplacering, og VEU-godtgørelse 

gøres mulig for digitale læringsforløb med ned til 25 % fremmøde (mod 50 % i dag). Sidst-

nævnte trådte i kraft den 1. januar 2017, mens de to andre nævnte initiativer indgår i drøftel-

ser med parterne i foråret 2017. 

  

Samtidigt nedsattes en såkaldt VEU-ekspertgruppe, der i maj 2017 skal præsentere en række 

anbefalinger om VEU og AMU. Ekspertgruppen skal belyse og komme med anbefalinger til et 

sammenhængende VEU-system, en stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats og moder-

nisering af partsstyringen i VEU. I løbet af gruppens foreløbige arbejde er det blevet aftalt, at 

kompetencefondene kan indgå i analysearbejdet efter afslutningen af overenskomstforhandlin-

gerne.  

  

Uddannelsesforbundet har forsøgt at få Uddannelsesforbundet repræsenteret i ekspertgrup-

pens referencegruppe eller i dens følgegruppe, bl.a. med henvisning til at ekspertgruppen skal 

belyse: 

• Det faglige miljø hos AMU-udbyderne og kvaliteten af uddannelserne – bl.a. med hensyn til 

lærernes undervisningskompetencer og den lokale undervisningsplanlægning 

• Afprøvning og test af kursisternes læring på AMU-kurser og herunder mulighederne for at 

tilrettelægge mere fleksible og kortere kurser tilpasset medarbejdernes faglige udgangs-

punkt 

• Nye tendenser, muligheder og potentialer i nye undervisningsformer, fx digitalisering og e-

learning. 

Der er for alle emners vedkommende tale om en belysning, der dårligt lader sig gennemføre 

uden inddragelse af lærerrepræsentation. Det er imidlertid ikke lykkedes at opnå lærerrepræ-

sentation i nogen af de to grupper.  
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Uddannelsesforbundet har sideløbende søgt indflydelse på 3-partsdrøftelserne via FTF. 

  

I VEU-rådet har Uddannelsesforbundets formand bedt rådet om at henvende sig til under-

visningsministeren, med henblik på at ministeren skal sikre, at der også efter en ny lovgivning 

om en ny forberedende uddannelse, stadig eksisterer AVU-tilbud til voksne i hele landet. 

  

Ordblindeundervisningen 

 

I de seneste år er der sket mange ændringer inden for ordblindeområdet: Fx indførelsen af 

målstyret individuel undervisningsplan (IUP), omfanget af genvisitationer og i 2017 vil taxa-

metret blive beskåret betragteligt.  

  

Derfor besluttede Uddannelsesforbundet at lave en spørgeskemaundersøgelse af OBU-lærernes 

syn på og oplevelse af de ændringer, som bliver udmøntet på deres arbejdspladser. Målet var 

at få et overblik over konsekvenserne af disse forandringer og dermed et grundlag for at prio-

ritere aktiviteter og indsatser lokalt og centralt på politisk niveau. Lærerne tog rigtigt godt 

imod undersøgelsen, og der var en høj svarprocent.  

  

Resultaterne vidnede om, at mange lærere ser IUP’en som et relevant og nødvendigt arbejds-

redskab, der giver kursisten motivation og indblik i egen kunnen. Men en stor gruppe finder 

samtidigt, at IUP’en er et håbløst evalueringsparameter, der er målorienteret fremfor undervis-

ningsorienteret. Derudover er det meget tidskrævende med lange og uoverskuelige skabelo-

ner. 

  

Endvidere indikerer undersøgelsen, at IUP’en på nogle arbejdspladser bruges til at opfylde for-

malia og ikke bruges i forhold til dens hensigt, nemlig at beskrive undervisningens mål og 

udbyttet af den.  

  

Forbundet ønsker at arbejde for, at undervisningsplanens evaluering danner grundlag for stil-

lingtagen til genvisiteringen. Derudover finder forbundet, at det er problematisk, hvis, som 

undersøgelsen tyder på, der er uskrevne regler på flere skoler, der definerer fx antal af genvi-

siteringer, fx mellem 3-5 genvisiteringer. 

  

Forbundet har rejst problematikkerne over for Undervisningsministeriet, der har lovet at se 

nærmere på vores kritikpunkter. Bl.a. er det drøftet med ministeriet at afvikle temadage om 
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udformningen af undervisningsplaner og evalueringer med udgangspunkt i Undervisningsmini-

steriets vejledninger på området for at sikre kvaliteten og ensartetheden i tilbuddet om ord-

blindeundervisning. 
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Opfølgning på OK 15 

Hovedbestyrelsen har siden indgåelsen af overenskomsterne i foråret 2015 fulgt op på, hvor-

dan overenskomstresultaterne blev implementeret lokalt på skolerne – særligt bestemmel-

serne om arbejdstid.  

Ved forhandlingerne i 2015 kunne parterne ikke blive enige om en ny arbejdstidsaftale, som 

var LC’s og dermed vores krav.  

De lovbestemte regler om arbejdstid fra folketingets lovindgreb i 2013 (lov 409) i forhold til de 

offentlige læreroverenskomster fortsatte derfor, men uden at lærerorganisationerne ønskede 

at ”tage dem på sig” som en aftale mellem parterne. Arbejdstidsreglerne i forhold til Lov 409 

indeholder værnsregler om udlevering af opgaveoversigter, grænser for delt tjeneste mv. samt 

bestemmelser om opgørelse af arbejdstiden og dermed synliggørelse af og regler for honore-

ring af overarbejde.     

I stedet for en ny arbejdstidsaftale blev der aftalt bilag om arbejdstid til overenskomsterne. 

Bilagene formulerer målsætninger og en række principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. 

Målsætningerne om størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en styrket 

social kapital skulle understøttes af principper for planlægning, tilrettelæggelse og opgørelse af 

arbejdstid på undervisningsområdet.   

Hovedbestyrelsen har i sit arbejde løbende fulgt op på anvendelsen af værnsreglerne fra lov-

indgrebet i 2013. Det er bl.a. sket i en række undersøgelser med spørgsmål til tillidsrepræsen-

tanter og medlemmer. Vi har senest i den store medlemsundersøgelse, som blev afsluttet 

primo marts 2017, fået en status på, hvordan bl.a. værnsreglerne bliver håndteret på sko-

lerne. Få nøgleresultater fra undersøgelsen viser, at der er lang vej igen i forhold til at nå Fol-

ketingets forestilling i 2013 om, hvordan lærernes arbejdstid skulle fungere: 

Opgaveoversigten 

Kun en tredjedel af medlemmerne mener, at opgaveoversigten giver et godt overblik over, 

hvilke opgaver man skal løse. Færre – en fjerdedel – oplever, at opgaveoversigten er baseret 

på en god forudgående dialog. 

 

Manglende udlevering af opgaveoversigter og manglende dialog om dem fik Uddannelsesfor-

bundet til at tage en række initiativer.  

 

På erhvervsskoleområdet har der været kontakt til de fleste tillidsrepræsentanter med henblik 

på at få rettet op på manglende udlevering af opgaveoversigter, mangelfuldhed i indhold eller 

manglende dialog. Der er fulgt tæt op på skolerne og gennemført møder med ledelserne, hvor 
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manglerne er påpeget. Initiativet fik en del af skolerne til at opfylde lovkravene og forbedre 

deres indsats i forhold til opgaveoversigterne. Uddannelsesforbundet er parat til at rejse sager 

i forhold til skoler, som ikke har udleveret opgaveoversigter. En sådan sag er dog pt. ikke 

rejst. 

 

Et samråd med Undervisningsministeren i Folketinget, rejst af SF’s Jakob Mark på baggrund af 

Uddannelsesforbundets undersøgelser om udlevering af opgaveoversigter, betød, at forbundet 

forinden holdt møder med en række ordførere for at informere dem om problemstillingen. Der 

var hos ordførerne generelt en tydelig tilkendegivelse om, at Lov 409 skulle efterleves, og at 

opgaveoversigterne derfor skulle udleveres efter dialog med lærerne. Det samme gav Under-

visningsministeren udtryk for. Uddannelsesforbundet har efterfølgende fremsendt notat med 

forbundets krav til udformningen af en opgaveoversigt og dialog herom til Undervisningsmini-

steriets departementschef Jesper Fisker.  

Opgørelse af arbejdstid 

Godt 35 % af medlemmerne vurderer, at arbejdstiden ikke opgøres korrekt.  

Dertil kommer, at arbejdspresset opleves som stort. 60 % af medlemmerne oplever, at tid og 

opgaver ikke matcher hinanden.  

Det mest belastende for medlemmerne i deres undervisningsarbejde er dette arbejdspres, men 

også Lov 409’s manglende fleksibilitet i forhold til en professionel håndtering af såvel undervis-

ningens indhold som planlægning af undervisningen nævnes. Endelig nævnes ledelsesformen 

som noget, der kan være belastende i arbejdet.  

Status er derfor, at Lov 409 ikke fungerer for rigtig mange af Uddannelsesforbundets medlem-

mer som basis for velfungerende arbejdstidsbestemmelser, som understøtter lærerarbejdet. 

Arbejdstidsbilagene fra 2015 skulle fremme målsætninger om den kvalitet i undervisningen på 

skolerne, som Lov 409 ikke formåede.  

Da bilagene blev aftalt, blev der også mellem parterne aftalt en evaluering.   

På Uddannelsesforbundets kommunale områder (ungdomsskoler og sprogcentre) er den aftalte 

fælles evaluering mellem LC og KL færdiggjort. På baggrund af 6 regionale møder med godt 

2000 deltagere i alt fremstår et meget blandet billede af, hvordan arbejdstidsbilagene på det 

kommunale område har virket. KL har desværre afvist at søge en fælles konklusion på evalue-

ringerne. Den opfølgende rapport fra Rambøll-Attractor viser både positive og mindre positive 

lokale eksempler på håndtering af lærerarbejdstid i kommunerne. Desværre er der ikke enig-

hed mellem parterne på at følge op, hvor det ikke fungerer. 

Dermed bliver problemstillingen formodentlig en del af overenskomstforhandlingerne i 2018. 
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På Uddannelsesforbundets områder i staten (EUD, AMU, VUC og produktionsskoler) er et eva-

lueringsforløb først for nyligt sat i gang med møder i maj måned 2018.  

På tre regionale møder skal ledelser og tillidsrepræsentanter på skolerne fælles vurdere, hvor 

langt de er kommet i arbejdet med  

• Opgaveoversigten 

• Kvalitet i opgaveløsningen 

• Arbejdsmiljø og social kapital 

• En god start på lærerlivet 

For Uddannelsesforbundet er det afgørende, at vores tillidsvalgte kommer med input i denne 

evaluering. Overenskomstens parter kan næppe blive enige om en fælles konklusion på de 

mange udsagn, der vil fremkomme på evalueringsmøderne. Derfor er det vigtigt, at lærernes 

synspunkter og vinkler på, hvilke arbejdstidsvilkår der fremmer kvalitet i undervisningen og et 

godt arbejdsmiljø, står tydeligt efter de tre regionale møder. Disse udsagn vil uden tvivl indgå i 

Uddannelsesforbundets udtagelse af krav til OK18. 

FOAS-aftalerne for sprogcentre og almenundervisning blev i 2015 fornyet med bestemmelser, 

som fortsat sætter rammer om lærernes tid til forberedelse. Det var et positivt resultat. 

Hovedbestyrelsen er dog opmærksom på, at der også på disse områder er et pres på lærerne 

som kan stå i vejen for at sikre god undervisningskvalitet.  

Som opfølgning på OK15 har hovedbestyrelsen også haft fokus på udviklingen af den lokale 

løndannelse på Uddannelsesforbundets områder. 

Hovedbestyrelsen, E-udvalget, TR-kurset for foreningerne og sektionsbestyrelserne har arbej-

det med data om udmøntningen af lokal løn på skolerne, herunder vigtigheden af det lokale 

partsforhold TR og ledelse, når løn lokalt skal aftales og udmøntes. 

Det generelle billede er, at Uddannelsesforbundets områder sakker bagud i udviklingen af løn 

lokalt i sammenligning med andre grupper i staten. Og desuden at den lokale aftaleret ikke 

altid efterleves efter de gældende regler. Disse forhold er helt uacceptable. 

Hovedbestyrelsen har besluttet et initiativ for at få mere fokus på vigtigheden af lønudviklin-

gen lokalt – bl.a. med udsendelse af en lønpjece. Det forventes igangsat i august september 

2017.  
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Arbejdsmiljø og professionel kapital 

 

Under indtryk af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og medlemmer om et mere og mere 

presset arbejdsmiljø på vores skoler har hovedbestyrelsen besluttet at styrke indsatsen på 

arbejdsmiljøområdet. Det sker i to spor. Dette arbejde er fortsat siden repræsentantskabsmø-

det i 2016. 

Uddannelsesforbundet støtter etablering af netværk mellem vores arbejdsmiljørepræsentanter i 

forbundet og mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på skolerne. Vi opda-

terer information om arbejdsmiljø til arbejdsmiljørepræsentanterne bl.a. på vores hjemmeside.  

Desuden etablerer vi nu som forbund vores selvstændige tilbud om kurser, så arbejdsmiljøre-

præsentanterne kan opfylde det lovpligtige krav om halvanden dags årlig efteruddannelse. Til-

buddet retter sig mest mod vores skoleområder med mindre og mellemstore arbejdspladser. Vi 

tilrettelægger kurser med indhold, som er direkte relevant for arbejdet med arbejdsmiljø på 

vores områder. Det første kursus blev gennemført i efteråret 2016, og det næste gennemføres 

til maj. På baggrund af evalueringen af det første kursus vil kurset til maj have mere fokus på 

cases og værktøjer for arbejdsmiljørepræsentanten. 

På EUD- og VUC-områderne tilbyder vi skolerne at deltage i projektet Professionel Kapital. Vi 

samarbejder om projektet med Gymnasieskolernes Lærerforening. Projektet er bredt aner-

kendt for dets faglige kvalitet og anvendelighed fx som erstatning for den psykiske del af en 

APV. Arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard Kristensen er tovholder. 

Afdækningen af Professionel Kapital på vores skoler sætter fokus på, hvor der skal sættes ind 

for at forbedre kvaliteten i undervisningen og dermed lærernes trivsel. 

I alt har 107 institutioner på GL’s og vores områder afdækket deres professionelle kapital (inkl. 

foråret 2017), hvoraf 23 har afdækket mere end én gang. Vi har fire tilmeldinger til efteråret 

2017 og en til foråret 2018. 

I alt har 11 VUC afdækket, hvoraf 3 har afdækket 2 gange. 1 VUC er tilmeldt i efteråret 2017. 

Der er 3 VUC tilmeldt her i foråret, hvoraf en er genganger.  

I alt har 24 erhvervsskoler afdækket deres professionelle kapital, heraf 3 her i foråret; dog er 

en skole tilmeldt 2 gange her i foråret, da deres hhx og htx afdækker for anden gang, mens 

EUD er tilmeldt særskilt, da de afdækker for første gang. (Det er skolen, der har ønsket, at vi 

opdeler det på den måde.)  
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Uddannelsesforbundet opfordrer skolerne på EUD- og VUC-områderne til at komme i gang med 

projekt Professionel Kapital og vores arbejdsmiljørepræsentanter til at bruge vores tilbud om 

kurser mv.  

Under indtryk af at belastningen stiger for medlemmerne på mange skoler, og også sygefra-

været er stigende, skal arbejdsmiljøområdet have mere fokus. 

Sygefravær på EUD, AVU og FVU 

Uddannelsesbladet kortlagde i forbindelse med en artikel om sygefravær en stor stigning i 

sygefraværet på EUD, AVU og FVU. Dette skete bl.a. via henvendelse til og med tal fra Moder-

niseringsstyrelsen. En yderligere bearbejdning af data i Uddannelsesforbundet, bl.a. med ind-

dragelse af data fra enkeltskoler, viste, at problemstillingen var massiv og kunne have bag-

grund i arbejdsvilkårene på skolerne, herunder forringelser som følge af lov 409. 

EUD 

Sygefraværet på erhvervsskoleområdet steg markant i perioden 1.4.2015 – 31.3.2016. Det 

gælder både korttids- og langtidssygefravær, idet antallet af gennemsnitlige fraværsdage er 

steget med 32 %, når man sammenligner med tre forudgående perioder – henholdsvis 2009-

2010, 2011-2012 og, 2013-2014 i perioden 1.april-31.marts. 

 

Sygefraværsniveauer og stigningstakter varierer meget mellem skolerne. På nogle få skoler er 

det lykkedes at nedbringe sygefraværet, men for de fleste skoler er der sket en stigning i 

sygefraværet. Nogle skoler har oplevet en fordobling af sygefraværet. 

 

AVU- og FVU-lærere 

En tilsvarende udvikling gør sig gældende for AVU- og FVU-lærere. Der foreligger ikke valide 

indberetninger for 2009, 2010 og for dele af 2011. Stigningen fra 1.4.2015 til 31.3.2016 sam-

menlignet med den foregående periode viser en stigning i sygefraværet i alt på 18 %. 

Sygefraværsniveauer og stigningstakter varierer meget mellem skolerne. På en del skoler er 

det lykkedes at nedbringe sygefraværet, men for andre skoler er der sket en betydelig stigning 

i sygefraværet. Nogle skoler har oplevet næsten en fordobling af sygefraværet. 

Det gennemsnitlige statslige sygefravær ligger relativt stabilt på mellem 8,2 og 8,8 dage årligt.  

 

De 5 erhvervsskoler med højest gennemsnitligt sygefravær ligger mellem 17 og 22 dage årligt. 

 

De 5 VUC’er med højest gennemsnitligt sygefravær ligger mellem 12 og 21 dage årligt. 
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Hovedbestyrelsen, E-udvalget, TR-kurset for foreninger og sektionsbestyrelsen for lærerne på 

AVU og FVU har arbejdet med problemstillingen. Bl.a. er der til tillidsrepræsentanterne udar-

bejdet materiale, så man lokalt kan dokumentere og derpå sammen med ledelsen arbejde på 

at nedbringe sygefraværet.  

 

Møde med Undervisningsministeren  

Oplysningerne om stigningen i sygefraværet fik Undervisningsminister Ellen Trane Nørby til at 

invitere Uddannelsesforbundet til et møde. 

 

Meldinger fra tillidsrepræsentanter på de to områder med konkrete vurderinger og forslag til 

indsatser for at nedbringe sygefraværet var baggrund for de anbefalinger, som Uddannelses-

forbundets formand kunne give ministeren:  

 

• Tag lærernes perspektiv. Sæt fokus på lærernes arbejdsvilkår i de afdelinger/enheder, hvor 

de arbejder 

• Sygefravær bør opgøres på afdelingsniveau 

• Er der en tydelig, faglig, pædagogisk og professionel ledelse tæt på lærerne i deres daglige 

undervisningsarbejde? 

• Er der her god dialog og forventningsafstemning ift. opgaveoversigten og løsning af kerne-

opgaverne? 

• Er der balance mellem forventninger, opgaver og tiden til at løse dem? 

• Er der en løbende dialog mellem ledelse, tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter 

om forebyggelse af sygefravær? 

• Handler samarbejdsudvalgene på de eventuelle formulerede politikker? Og hvordan? 

• Hvordan er billedet, hvis man kobler APV, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og over-

sigt over sygefravær?  

• Er der åbenhed om sygefraværet på den enkelte skole og skolens afdelinger, så parterne 

kan gå konstruktivt ind med løsningsforslag?  

Ministeren tog positivt imod Uddannelsesforbundets anbefalinger, og Undervisningsministeriet 

har senere været opsøgende for yderligere oplysninger og data. 

Hovedbestyrelsen har efterfølgende fulgt udviklingen i sygefravær på alle forbundets områder. 

Den belastning, medlemmerne udsættes for, og som et stort sygefravær er tegn på, medfører 

formodentlig et overenskomstkrav fra Uddannelsesforbundet ved OK18 om bedre arbejdsmiljø. 
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Afskedigelser 

 

Afskedigelsessager (og bistand ved nyansættelser) er en del af daglig sagsbehandling. Det er 

ikke ualmindeligt med 2-3 sager dagligt fordelt på forbundets områder. 

Sekretariatet har i perioden særligt sagsbehandlet og udarbejdet dokumentation i forhold til de 

store afskedigelsesrunder på EUD, fordi omfanget var særlig stort.  

Samarbejdet mellem forening/tillidsrepræsentanter og Uddannelsesforbundets sekretariat i for-

bindelse med større afskedigelsesrunder har bl.a. medført oprettelse af et beredskab, så der 

kan trækkes på en samlet og koordineret bistand fra a-kasse og pensionsselskab samt på 

sekretariatet til medlemsmøder og medlemssamtaler på skoler ramt af afskedigelsesrunder.  

Dokumentationen er anvendt i forskellige sammenhænge – bl.a. overfor undervisningsministe-

ren i forbindelse med drøftelser af EUD-reformens evaluering. 

For årene 2015, 2016 og 2017 (estimeret i januar) er tallene:  

 

EUD 2015:  

Påtænkt afskedigelse: 397 personer 

Heraf ikke medlemmer: 105 personer 

 

Afskedigelser: 370 personer 

Vilkårsændringer i arbejdet: 6 personer 

 

EUD 2016: 

Påtænkt afskedigelse: 138 personer 

Heraf ikke medlemmer: 51 personer 

Afskedigelser: 121 personer 

 

EUD 2017 

Der forventedes i januar afskedigelser i nærtstående fremtid på grund af økonomi og dimensi-

onering: 

Afskedigelser: ca. 50 
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Uacceptabel arbejdsgiveradfærd 

 

De statslige organisationers forhandlingsorganisation, CFU har forsøgt at få innovationsmini-

ster Sophie Løhde i tale om en stadig mere uacceptabel arbejdsgiveradfærd i staten. Sophie 

Løhde har det politiske ansvar for statens arbejdsgivervirksomhed via Moderniseringsstyrelsen. 

Uddannelsesforbundet har støttet op om CFU’s initiativ. 

I de seneste år har der været en række eksempler på, at de statslige arbejdsgivere har benyt-

tet sig af diverse krumspring, som begrænser samarbejdet med lokale tillidsrepræsentanter og 

deres faglige organisationer. Det handler fx om manglende vilje til at udlevere lønoplysninger 

ved forhandling af løn lokalt og manglende orientering af tillidsrepræsentanterne ved afskedi-

gelser.  

Desuden har Moderniseringsstyrelsen provokeret med en påstand om, at 10 % af de ansatte i 

staten ikke ”performer” tilstrækkeligt og derfor skal følges op på og evt. afskediges. Kursusop-

slag for ledere i staten om håndtering af medarbejdere, som er påståede ”low performere”, er 

sendt ud med billeder af disse påståede medarbejdere sovende henover et skrivebord.  

Endelig har der været angreb på aftaler og kutymer om betalt frokostpause og visse fridage.  

Denne adfærd hos de statslige arbejdsgivere kommer i en tid med store nedskæringer og 

omlægninger i sektoren. 

Udviklingen bort fra en normal samarbejds- og forhandlingsstil fra arbejdsgivernes side er uac-

ceptabel for alle organisationer med medlemmer, som er ansat i staten.   

Der har været afholdt møder i sagen, men desværre uden resultat. Derfor er en række perso-

nalepolitiske projekter fra OK15 sammen med arbejdsgiverne stillet i bero. På det seneste er 

alvoren i sagen blevet understreget af CFU’s hovedforhandler Flemming Vinther. Udviklingen i 

denne sag kan få betydning for forløbet af OK18. 

 

Overenskomstdækning af arbejdspladser uden OK 

 

På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der orienteret om arbejdet med at overenskomst-

dække den private udbyder af danskuddannelse, UCplus. Dette arbejde lykkedes. Der er nu en 

overenskomst på virksomheden, som økonomisk ligger på linje med de overenskomster, vi har 

indgået for danskuddannelse med de private arbejdsgivere i FOAS og med Kommunernes 

Landsforening. Det er en overenskomst, som lukker for et eventuelt økonomisk underbud fra 

udbydere, finansieret af ringere ansættelsesvilkår for lærerne hos de pågældende. Overens-

komsten med UCplus har Dansk Industri/Dansk Arbejdsgiverforening som part.  
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Dette har vist sig at være et vigtigt aktiv for Uddannelsesforbundet i arbejdet for at overens-

komstdække også AMU/EUD-undervisning hos private udbydere.  

Et udbud af EUD-transportuddannelser i forsommeren 2016 endte med, at UCplus og afdelin-

ger hos virksomheden DEKRA blev godkendt til EUD-transportuddannelse. Dette førte umiddel-

bart til et krav om indgåelse af overenskomst fra LC/Uddannelsesforbundet.   

Med Dansk Industri/UCplus er der nu indgået overenskomst for AMU- og EUD-transport på 

virksomheden. En tilsvarende overenskomst forventes indgået med virksomheden AMU-Juul i 

Roskilde.  

Med virksomheden DEKRA er der afholdt 3 møder med henblik på indgåelse af overenskomst. 

På det seneste forhandlingsmøde tilkendegav DEKRA et ønske om at indgå overenskomst, for 

så vidt angår EUD-undervisning. I forhold til AMU-undervisning var DEKRA afvisende, da 

underviserne her angiveligt ikke ønsker at blive omfattet af en kollektiv overenskomst. 

Der er løbende blevet afholdt møder med lærerne hos DEKRA. Bl.a. DEKRA Midtjylland, hvor 

deltagertallet var relativt stort. Lærernes tilslutning til indgåelse af en overenskomst udtales på 

møderne, men mange har i gennem mange år sat pris på, hvad de oplever som en frihed ved 

ansættelse på timeløn. 

LC/Uddannelsesforbundet fastholder kravet om en overenskomst for AMU-undervisning hos 

DEKRA.  

I forløbet har 3F været en tæt samarbejdspartner for Uddannelsesforbundet. 

Blokade af A2B 

Et meget langt forhandlingsforløb med virksomheden A2B (en del af AS3) om deres sprogcen-

tervirksomhed endte før jul 2016 i et forhandlingsmøde med Dansk Erhverv. Dette møde endte 

desværre uden resultat, idet Dansk Erhverv på A2B/AS’s vegne ikke ønskede at indgå en over-

enskomst med LC om lærerarbejde. A2B ønsker ikke at indgå aftale på et økonomisk niveau, 

der matcher Uddannelsesforbundets overenskomster på danskuddannelsesområdet. 

 

Der er derfor etableret blokade fra alle LC’s organisationer mod virksomheden. Desuden delta-

ger Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening med en sympatiblokade. Blo-

kaden betyder, at medlemmer af de pågældende organisationer ikke må tage arbejde hos A2B. 

Sektionsbestyrelsen for lærerne ved danskuddannelserne har med demonstrationer, udlevering 

af flyers, kaffe og muffins ved A2B’s undervisningssteder skabt god presseomtale af A2B’s 

manglende overenskomst og uacceptable vilkår for deres ansatte lærere.    
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Andre områder i Uddannelsesforbundet opfordres til at støtte op på aktionerne. Heldigvis bliver 

A2B’s forhold nu synlige for omverdenen og dermed A2B’s samarbejdspartnere. 

 

Hvervning 

 

Hvervning og organisering af medlemmer er en vigtig opgave for tillidsrepræsentanterne. 

Desuden indgår hvervning som en almindelig indsats, når Uddannelsesforbundets politikere og 

sekretariat er i kontakt med tillidsvalgte og medlemmer på møder på skolerne, i daglig sagsbe-

handling mv. 

Hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2016 at igangsætte en særlig hvervekampagne inden 

for erhvervsskoleområdet. Efterfølgende er der aftalt deltagelse med en række skoler om del-

tagelse. Udvælgelsen af skoler/foreninger er sket på baggrund af størrelse og hvervepotenti-

ale. Derudover har nogle lokalforeninger selv henvendt sig omkring udfordringer med hverv-

ningen af nye kolleger.  

I hverveindsatsen skal indgå følgende aktiviteter: 

• En IT-baseret spørgeskemaundersøgelse til både medlemmer og ikke-medlemmer på sko-

len. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorfor lærerne er medlemmer/ikke-med-

lemmer, hvilke udfordringer lærerne mener, at Uddannelsesforbundet skal fokusere på 

både lokalt og centralt, samt om der er forslag til forbedringer af Uddannelsesforbundets 

og TR’s indsatser 

• Afdækning af om hverveproblemerne er særligt store i nogle afdelinger, hos nogle alders-

grupper eller lignende 

• Drøftelse med TR om særlige udfordringer på skolen med afsæt i kortlægningen 

• Eventuel indkaldelse til et fællesmøde for de involverede skoler for at drøfte mulige initiati-

ver, herunder om der skal udarbejdes materiale, og/eller om erfaringer fra sektionerne kan 

inddrages. Eksempler kunne være modeller for, hvorledes lokalforeningen informerer med-

lemmerne, systematisk arbejde med modtagelsen af nye kolleger mv. 

• Møder på skolerne for alle lærere, hvor emner, der efterspørges i medlemsundersøgelsen, 

sættes på dagsordenen 

• Opfølgning på organisationsprocentens udvikling på de respektive skoler. 

Indsatsen har afventet afslutning på en række andre initiativer i forhold til erhvervsskoleområ-

det, men sættes i gang i sommeren 2017.  
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TR-uddannelsen 

 

Hovedbestyrelsen justerede i marts måned 2017 opbygning og indhold af Uddannelsesforbun-

dets TR-uddannelse, som den var besluttet ved fusionen i 2009.  

 

Hovedbestyrelsen lagde vægt på, at en styrkelse af TR’s gennemslagskraft indgår i uddannel-

sens formål. Desuden justeredes indholdet i to af grunduddannelsens moduler, så det poli-

tisk/organisatoriske arbejde får mere plads. Endelig udvikles et helt nyt modul for tillidsrepræ-

sentanter på store skoler (70 medlemmer og derover og på flere adresser). Modulet skal bl.a. 

indeholde emner som kommunikation og inddragelse af medlemmer, hvordan TR får og hånd-

terer mandater i forhandlinger og sagsbehandling mv. i samarbejdet med forbundet. Desuden 

gennemslagskraft som TR.   

Uddannelsen har fremover disse hovedelementer: 

Introdag 

Introduktion til rollen som TR 

TR’s rolle og opgaver 

Forbundets tilbud og støtte til TR 

Introduktion til TR’s konkrete overenskomst mv. 

Introduktion til det politiske arbejde i Uddannelsesforbundet 

 

Modul 1A 

TR’s indflydelse og interessevaretagelse  

Arbejdstid og dialogværktøjer  

Samarbejdssystemet 

Ansættelse  

Lønsystemer, lønteknik, lønaftaler 

Afsked (områdeopdelt) 

Det politiske arbejde i Uddannelsesforbundet  

Alle TR’ere bliver tilbudt modul 1A 

 

Modul 1B  

Forhandling 1 

- Forhandlingscases i grupper 

- Forhandlingsteori 

- Kommunikation 
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Alle TR’ere bliver tilbudt modul 1B 

 

Temakursus 

- Fælles oplæg 

- Et stort antal valgmuligheder: aktuelle faglige emner 

- Sekvens for sektioner og foreningsområdet 

Alle tillidsvalgte tilbydes temakurset. 

 

Modul 2  

- Regler om sygefravær 

- Sygefravær og socialt kapitel 

- Grundlæggende om samarbejde 

- Samarbejde på arbejdspladsen 

- Arbejdsmiljø og samarbejde på arbejdspladsen 

Hvis der er 10 medlemmer eller derover eller etableret SU på skolen bliver TR tilbudt modul 2 

 

Modul 3  

TR’s indflydelse 

-Strategisk økonomiforståelse 

-De pædagogisk didaktiske argumenter 

-Inddragelse af medlemmerne 

-Klub og foreningsbestyrelse  

Hvis der er 20 medlemmer og derover på skolen tilbydes modul 3. 

 

Modul 4 

Forhandling 2 

Forhandlingens 4 faser 

Kommunikationsformer 

Facilitering af møder 

Personlig gennemslagskraft 

Hvis der er 40 medlemmer og derover på skolen tilbydes modul 4. 

Nyt: Modul 5 (for helt store skoler)  

Samarbejdet med medlemmerne: 

- Strategi for den daglige kommunikation 

- Hvervning og organisering 

- Medlemmerne og TR’s mandat 
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- Plan for kommunikation med baglandet ved forhandlinger med ledelsen 

Sagsbehandling og samarbejdet med forbundet  

- Sagsgange, datahåndtering mv., samarbejdet med forbundet 

Forhandling i delegationer 

Det personlige udtryk og gennemslagskraft som TR 

Obligatoriske suppleringsmoduler/ suppleringskurser 

Et suppleringsmodul kan fx være et kursus for medlemmer i institutionsbestyrelser. Et sådant 

kan evt. gennemføres i samarbejde med øvrige organisationer, som også har medlemmer på 

vores skoler (HL, GL m.fl., HK mv.). Der tænkes primært på de større skoler på EUD og VUC. 

Kassererkursus for kasserere i klubber og foreningsbestyrelser.  

Endelig skal muligheden for gennemførelse af kurser, målrettet de lokale foreningsbestyrelser 

synliggøres.  

Suppleringskurser kan også være uddybende eller opfølgende ift. undervisningselementer fra 

grunduddannelsen. Fx:  

Brush-up på forhandlingsteknik 

Samarbejdet med medlemmerne, kommunikation og mandatgivning 

Forhandling i delegationer 

Facilitering af møder og processer 

Det personlige udtryk og gennemslagskraft som TR 

Særlig om deltagelse 

TR-suppleanter, som selvstændigt varetager TR-arbejde, får afsat tid til det og deltager i for-

handlinger med ledelsen, kan deltage i TR-grunduddannelsen.    

Tillidsrepræsentanter på det private område, hvor Uddannelsesforbundet har indgået virksom-

hedsoverenskomst, fx HKI, Glad, UCplus, skoler på STU-området m.v. tilbydes ”håndholdt 

grunduddannelse”, evt. deltagelse på dele af den fælles grunduddannelse og på temakurset. 

  

Kurser, konferencer og fyraftensmøder 

 

Ud over møder/kurser/uddannelse for forbundets tillidsvalgte afholder Uddannelsesforbundet 

en række andre kurser, seminarer, konferencer og fyraftensmøder. Medlemmerne er den 

umiddelbare målgruppe for de fleste.  

  

Fyraftensmødernes målgruppe er medlemmer, og deltagelse er gratis for dem. De er ofte ret-

tet mod alle forbundets områder, men det kan også forekomme, at målgruppen er medlemmer 
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på et enkelt eller enkelte af forbundets områder. Nogle fyraftensmøder har været med oplæg 

og diskussion, og andre har haft karakter af "udviklingsseminarer", hvor medlemmerne har 

bidraget til forbundets politikudvikling. 

  

En del konferencer, ofte med benævnelsen "høringer", har politikere, organisationer og andre 

meningsdannere som målgruppe. Formålet med disse er at være dagsordenssættende. 

  

Den største aktivitet er kurser, konferencer og seminarer, hvor målgruppen som udgangspunkt 

er forbundets medlemmer, og hvor formålet er deres kompetenceudvikling. Da der er tale om 

kompetenceudvikling, forventes ledelserne at betale deltagerprisen. Uddannelsesforbundet har 

i perioden besluttet, at ledige medlemmer via ansøgning kan deltage for nedsat pris.  

  

For så vidt angår alle ovennævnte kurser mv., har aktiviteten i perioden været stigende, og 

som noget glædeligt kan det bemærkes, at ikke bare medlemmer, men et stigende antal sko-

leledelser er opmærksomme på, at Uddannelsesforbundet udbyder relevant kompetenceudvik-

ling. 

  

Kommunikation med medlemmer, tillidsvalgte o.a. 

 

Den digitale udvikling i hele samfundet har også haft betydning for Uddannelsesforbundets 

medier. Vi ønsker, at medlemmerne skal kunne læse forbundets medier, når det passer med-

lemmerne bedst. Vores hjemmeside og nyhedsbreve findes nu i letlæselige mobile versioner, 

og det viser sig, at ca. halvdelen af læserne læser dem på en mobiltelefon eller en tablet som 

fx en iPad.  

Fra maj 2017 vil TR-posten udkomme hver anden mandag. Medlemsposten vil udkomme hver 

anden tirsdag. Hvis der sker større begivenheder, som har betydning for tillidsvalgte og med-

lemmerne udkommer nyhedsbrevene uden for den sædvanlige udgivelsesfrekvens.  

Vi bruger forbundets facebookside flittigere end tidligere til at gøre opmærksom på artikler og 

aktuelle politiske sager, da Facebook bruges som nyhedskanal af mange andre og større 

medier og i politisk arbejde.   

Netop Facebook brugte vi forsøgsvis i 2016 som et dialogforum. Der var tale om supplement til 

de udviklingsseminarer rundt om i landet, der skulle give input til Uddannelsesforbundets poli-

tikpapir til ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdomsuddannelse. Her blev oprettet 

en midlertidig gruppe på Facebook, som kom med input og overvejelser, som blev afspejlet i 

det endelige politikpapir.   
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I august 2016 lancerede vi en ny hjemmeside, hvor indholdet er struktureret på en anden 

måde end på den tidligere version. Der har været fokus på at sikre, at brugerne hurtigt og sik-

kert kan finde frem til de oplysninger, som de søger - uanset om man er almindelig medlem, 

er TR eller har en anden tillidspost i forbundet eller af anden årsag har interesse for Uddannel-

sesforbundets arbejde og holdninger. 

Derfor er blandt andet TR-delen af hjemmesiden blevet udbygget, og den digitale TR-håndbog, 

som findes på hjemmesiden, er blevet forbedret og har fået mere indhold. Hjemmesiden kom-

mer til at udvikle sig løbende, og vil i 2017 fx komme til at indeholde en særskilt side, hvor 

man kan følge optakt til og udviklingen frem mod OK18. 

Vi har ikke sat strøm til alle forbundets medier. Uddannelsesbladet udkommer fortsat otte 

gange om året på papir. I 2016 satte bladet blandt andet spot på højt sygefravær på bl.a. 

erhvervsskoler og VUC, hvordan arbejdet med flygtninge med en til tider svær bagage kan 

påvirke sproglærerne, og fx hvad en øget digitalisering betyder for undervisningen. 

 

Afslutning  

 

Det forgangne år har været præget af særlig stor travlhed.  

Ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdomsuddannelse har arbejdet hele året, og da 

de fleste af forbundets områder var i spil, og alt tydede på, at der kunne blive tale om en gen-

nemgribende uddannelsesreform, som kunne indebære meget store ændringer på områderne, 

har forbundet investeret rigtig meget arbejde såvel politisk som sekretariatsmæssigt på at 

præge processen og resultatet, og har i forløbet lagt stor vægt på at inddrage medlem-

merne/praktikerne. 

 

EUD-reformens implementering og finansloven har betydet større afskedsrunder på skolerne 

end normalt, og repræsentantskabsåret har stadig været præget af opfølgning på lov 409 og 

OK 15. Opfølgningen har stor betydning for forbundets forberedelse af OK 18. Der er er tale 

om almindelig drift, men omfanget af sager og problemer, der har skullet adresseres og søges 

løst, har været særligt stort. 

 

Et travlt og spændende år med muligheder og mange udfordringer. 
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