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VUC Bestyrelsen
Emne

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato
Den 15. maj 2017 på sekretariatet i København.
_______________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________
Til stede: Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Rikke Belcher, Rune Søe, Kjeld Søndergaard, Lars Lyremark,
Afbud: Bo Christensen.
Sekretariatet: Torben Thilsted
____________________________________________________________________

Referat
Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 2.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23.-24. marts 2017
Der er udsendt udkast til referat til godkendelse. Der er ikke kommet indsigelser til
referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.
Taget til efterretning.

Pkt. 3

Reform af de forberedende tilbud
Regeringen er den 10. maj 2017 kommet med udspil om reform af de forberedende tilbud
og etablering af den Forberedende Grunduddannelse.
Regeringen foreslår, at der etableres en ny Forberedende grunduddannelse med
kommunal forankring med implementering pr. 1. august 2019.
Regeringens udspil ligger på en del punkter tæt op ad Ekspertudvalgets anbefalinger, men
der er barberet på fleksibiliteten og på mulighederne for de unge, der ikke kan
gennemføre den Forberedende Grunduddannelse.
Udspillet giver anledning til bl.a. følgende spørgsmål:
 Kommunalt forankret, men hvad med statsligt tilsyn/ indflydelse?
 Hvornår ser vi tal for finansieringen?
 Hvornår ser vi geografi og tal på volumen af de nye institutioner?
Formanden foreslår følgende:
 Bestyrelsen skal drøfte regeringens udspil og den offentlige reaktion herpå.
 Bestyrelsen skal komme med indstilling til HB om forslag til strategiplan mhp.
påvirkning af den politiske proces.
 Bestyrelsen skal komme med forslag til initiativer for medlemmer og
tillidsrepræsentanter på VUC
 Bestyrelsen skal drøfte det fremtidige AVU, FVU og OBU-tilbud på VUC.
Til drøftelse og evt. beslutning
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Lotte orienterede om regeringens udspil til den Forberedende Grunduddannelse
herunder sektionens mail af 10. maj 2017 til TR’er på VUC.
Bestyrelsen udtrykte usikkerhed om Uddannelsesforbundets holdning til
regeringsudspillet.
Bestyrelsen fik udleveret Produktionsskoleforeningens anbefalinger i relation til
regeringsudspille. Bestyrelsen udtrykte stor forundring over deres 4
mærkesager.
Bestyrelsen understregede på ny relevansen af deres 12-punktspapir.
Bestyrelsen drøftede en række spørgsmål til regeringsudspillet til brug for
Forbundets møde i Vartov:
-

Målgruppediskussionen – ”de mest udfordrede unge skal løftes”
De pædagogiske og didaktiske forskelle mellem almen voksenuddannelse
og praksisnær læring
Økonomisk sparreøvelse?
Den geografiske dækning svarende til dækningsgraden mellem
produktionsskolerne
Den kommunale forskelsbehandling
Virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelse.

Bestyrelsen understreger, at det er de unges behov og ikke deres alder, der skal
være grundlaget for uddannelseshenvisningerne.
Bestyrelsen udarbejdede bemærkninger til regeringsudspillet med eksempler på
unge, der ikke er udfordret socialt, almen fagligt eller personligt.
Bestyrelsen formulerede en række spørgsmål, som den vil stille ved Vartovmødet den 16. maj.
Pkt. 4

Møde- og aktivitetskalender 2017-18
Der afholdes følgende bestyrelsesmøder:
 9. juni på VUC Kolding med efterfølgende sommerfrokost
 31. august -1. september ekstraordinært bestyrelsesmøde på Pinenhus Kro ved
Mors
 29. september 2017 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30.
 Ultimo oktober bestyrelsesseminar for den nye bestyrelse.
Der er aftalt TR møde og kursus mm.:
 28. – 29. september 2017 inklusiv afholdelse af sektionsgeneralforsamling samme
dag kl. 9.00-12.00
 29. september 2017 ekstraordinært repræsentantskabsmøde kl. 13-16.
Bestyrelsen skal fastlægge datoer for evt. møder og arrangementer for medlemmer og
tillidsrepræsentanter i efteråret 2017 og 2017.
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TR-mødet og generalforsamling i Svendborg den 28. – 29.09.17 starter kl. 11.15
til kl. 18.30 med middag kl. 19.00-20.30
Bestyrelsen drøftede muligheden for at arrangere en medlemscafé den 28.
september 2017 fra kl. 20.30 dvs. aftenen før sektionsgeneralforsamlingen med
servering af øl, vand, vin og kaffe.
Bestyrelsen vil opfordre tillidsrepræsentanterne til at dække medlemmernes
udgifter til fortæring mm. undervejs til Svendborg.
Formanden og sekretæren gør annoncen færdig.
Sommerfrokosten afholdes ifm til bestyrelsesmødet den 31.08 – 1.09.17 på hotel
Pinenhus.
Pkt. 5

Meddelelser og efterretningssager
Til orientering

Pkt. 6

Eventuelt
Intet

Lotte Klein
Sektionsformand

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
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