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Kære tillidsrepræsentanter ved VUC! 
  
Allerførst tusind tak for jeres bidrag til og deltagelse i kampen om de forberedende forløb 

og ikke mindst for, at alle unge, der ikke går den lige vej, skal have et godt og relevant 

uddannelsestilbud, uanset hvilken alder og oprindelse, de har. 
  
Det ser heldigvis ud til, at vores anstrengelser bærer frugt! Som I har set, er der nu en 

pause i de politiske forhandlinger på Christiansborg om regeringsudspillet. Det tror jeg 

betyder, at politikerne har indset, at der ville blive tabt alt for mange unge, hvis der blev 

lavet et politisk forlig, der lagde sig tæt op ad udspillet. Vi har jo hele tiden talt om, at 

det var væsentligt at sikre, at alle dem, der nu profiterer af at gå hos os på VUC, fortsat 

kan gå der. Til gengæld skal der også ses på, at de unge, der har brug for et egentligt 

forberedende forløb og ikke kan profitere af et rendyrket VUC-tilbud, skal sikres, at der 

er reel mulighed for, at de kan gå på et forberedende forløb sammensat af undervisning 

på VUC, daghøjskole, produktionsskole eller hvad der nu måtte være relevant for den 

enkelte. Når der måtte kommer en politisk aftale, informerer vi jer, og der vil også blive 

afholdt forbunds- og måske sektionsmøder.   
  
I sektionsbestyrelsen har vi sagt det meget enkelt. De unge skal have de tilbud, der kan 

bringe dem videre, og det betyder, at man skal se på tre ting: behov, behov og behov – 

og ikke alder, ikke etnicitet og ikke postnummer! 
 
Og dernæst vil jeg takke jer for det daglige arbejde, I gør for medlemmerne på jeres 

VUC’er og for den opbakning, I giver os i sektionsbestyrelsen blandt andet gennem jeres 

aktive deltagelse i vores TR-kurser og –møder. Sektionens TR-møder er vigtige for os i 

bestyrelsen, fordi vi her får input fra jer, og fordi vi her sammen kan drøfte diverse fag- 

og uddannelsespolitiske spørgsmål. 
  
Angående det næste sektions-TR-møde, der jo ligger i forbindelse med sektionens gene-

ralforsamling den 28. og 29. september i Svendborg, så kommer der en invitation ud 

snarest. Jeg sender jer her vedhæftet generalforsamlingskøreplanen til opslagstavlen. 
  
OK-18-forberedelserne er i fuld gang. Vi har fået krav ind fra jer og tak for dem! De er 

blevet samlet og behandlet på vores sektionsbestyrelsesmøde tidligere på måneden. På 

generalforsamlingen skal vi sammen drøfte dem og vedtage de krav, som vi vil sende 

videre til HB til koordinering med de øvrige Uddannelsesforbundskrav og herefter vide-

resendelse til LC, men vi sender allerede listen med kravene ud til jer efter sommerferi-

en.  
  



 

 

 

 

 

 

2 

Mange hilsner, rigtig god sommerferie og på gensyn, om ikke før så den 28. september, 

fra mig og den øvrige sektionsbestyrelse. 
  
Lotte  
  
  
Lotte Klein, formand 
VUC-lærerne i Uddannelsesforbundet 
Tlf. 23114591 
  

 
  
  
Mail: lok@uddannelsesforbundet.dk 
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