
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kære VUC-medlem! 

 

Endnu et kursusår er ved at være slut – og sikke et år vi har været igennem! 

 

Det, der har fyldt allermest for mig og sektionsbestyrelsen og måske også for jer, har 

været det politiske ønske om en omkalfatring af hele det forberedende uddannelsesland- 

skab. Et eksplicit ønske hos eksperter og politikere om at ændre på de forberedende ud- 

dannelsestilbud fik sat gang i diskussionerne, om hvilken rolle, de eksisterende forbere- 

dende tilbud hver især spiller i forhold til at gøre unge klar til at tage en ungdomsuddan- 

nelse. 

 

Der har været sagt og skrevet meget, men i sektionsbestyrelsen mener vi fortsat, at det 

er vigtigt, at det bliver de enkelte unges behov, der kommer i centrum, så det uddannel- 

sestilbud, de unge får, ikke er for lidt og ikke for meget. 

 
Der er givetvis nogle unge, der ville kunne profitere af, at der i nogle kommuner blev 

tænkt mere på de unges tarv end på kommunens økonomi, og for hvem det ville være 

rigeligt, hvis de strukturelle og finansieringsmæssige barrierer blev fjernet. De unge, der 

kan klare at gå 10 timer/uge på VUC, men tvinges til at gå 23 timer/uge, så de kan få 

statslig forsørgelse via SU og dermed ikke længere har brug for kommunal forsørgelse, 

vil få et bedre uddannelsestilbud, hvis det blev lettere og gjort udgiftsneutralt at kombi- 

nere undervisning på VUC, daghøjskole, produktionsskole, eller hvad den enkelte unge 

nu måtte have behov for. 

 

De politiske forhandlinger på Christiansborg er sat på pause sommeren over, men vi 

skriver og drøfter videre, så vi er klar til at genoptage kampen, når vi kommer tilbage 

igen til august. Og mange af jer har deltaget aktivt i kampen ude hos jer lokalt, og det er 

vi virkelig glade for, så tak for det! Vi tror, at den fælles indsats også i dette tilfælde er 

den, der bærer frugt. 

En anden fælles indsats er forberedelserne af overenskomstforhandlingerne i 2018. 

 

Jeg har været til medlemsmøder hos mange af jer, og her har vi blandt andet drøftet 

såvel de generelle OK-krav, som dem, der er ”specielle” for os på VUC. Det er vigtigt for 

mig at vide, hvad I mener, vi skal kæmpe for ved OK-18, men også nødvendigt, at vi 

taler om, hvad der skal ske, hvis vi ikke kan få det, vi kæmper for – hvad der i jeres op- 

tik er konfliktudløsende! På sektionens generalforsamling i september skal vi beslutte 

hvilke af vores krav, vi skal sende videre til Uddannelsesforbundets kongres og derfra 

videre i Lærernes Centralorganisation. Der er blevet udsendt officiel indkaldelse til gene- 

ralforsamlingen, og jeg håber meget, at vi ses i Svendborg den 29. september kl. 9- 

12. 
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På de mange medlemsmøder, jeg har været til på jeres VUC’er, har også årsopgørelsen 

og opgaveoversigten været på dagsordenen. Det er, som om opgaveoversigterne mange 

steder bliver forbedret lidt hele tiden. Måske skyldes det, at mange ledelser ikke længere 

har frygten for Moderniseringsstyrelsen så tæt på, og at det er blevet åbenlyst også for 

dem, at opgaveoversigten skal fungere som et budget for arbejdet og årsopgørelsen som 

en form for årsregnskab. Her er en dialogskabelon med lidt inspiration til jeres dialog 

med jeres leder om opgaveoversigten (måske har I allerede fået det fra jeres TR). 

Angående årsopgørelsen, så er vi i sektionen og i Uddannelsesforbundet meget op- 

mærksomme på, at eventuel overtid skal honoreres, og at der fx ikke er noget, der hed- 

der bagatelgrænse, ligesom der heller ikke er noget med, at ledelsen skal vurdere, om 

overtiden skal honoreres eller ej. 

 

Mange hilsner og rigtig god sommer fra mig og den øvrige sektionsbestyrelse 

Lotte 

 
Lotte Klein, formand 

VUC-lærerne i Uddannelsesforbundet 

Tlf. 23114591 

 

 
 

 

Mail: lok@uddannelsesforbundet.dk 

 

 

 
Uddannelsesforbundet 

Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K 
Tlf.: 7070 2722 

info@uddannelsesforbundet.dk 

www.uddannelsesforbundet.dk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3047/vuc-dialog-skabelon-om-opgaveoversigten.pdf
mailto:lok@uddannelsesforbundet.dk
mailto:info@uddannelsesforbundet.dk
mailto:info@uddannelsesforbundet.dk
http://www.uddannelsesforbundet.dk/

