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I principprogrammet indgår ord og afsnit, der relaterer til lederforhold. Afhængigt af kongres-
sens beslutning under dagsordenspunkt 5.2, skal disse afsnit udgå. De fremgår i kursiv. 
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Indledning 1 
 2 

Uddannelsesforbundet er et fællesskab af medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde på 3 
institutioner for unge og voksne. Dette fællesskab skal omsættes til fælles styrke. 4 

Styrken findes i respekten for det enkelte medlem og dets interessevaretagelse, respekten for 5 
de forskellige uddannelsesområder og organisationsformer og i respekten for det samlede for-6 
bund. Vi har fælles mål og strategier, som vi løfter i flok, og vi har et fælles ansvar for, at 7 
ingen lades i stikken, og at der er hjælp og opbakning til dem, der har behov. 8 

Uddannelsesforbundets medlemmer uddanner og vejleder unge og voksne til nutidens og 9 
fremtidens samfund. Medlemmernes pædagogiske arbejde og forbundets politiske arbejde er 10 
styret af respekt for elever, kursister, jobsøgende og samfundets behov. 11 

Uddannelse er en forudsætning for et velfungerende demokrati med kvalificerede, tolerante, 12 
selvstændige og kritiske borgere, der deltager aktivt i samfundslivet. En øget uddannelsesind-13 
sats er nødvendig, hvis danskernes kvalifikationer skal matche de voksende krav på arbejds-14 
markedet, så Danmark fortsat kan klare sig i den internationale konkurrence. 15 

Uddannelsesforbundets medlemmer løfter en meget vigtig samfundsopgave. Medlemmerne har 16 
krav på arbejdsvilkår, der gør det muligt at leve op til elevers, kursisters, jobsøgendes og sam-17 
fundets forventninger om kvalitet i uddannelse og vejledning. 18 

Medlemmerne har krav på trygge og samtidigt udfordrende arbejdsbetingelser – et godt 19 
arbejdsliv, som også levner plads til et godt fritids- og familieliv. 20 

Professionel ledelse er en vigtig faktor for at sikre, at forbundets skoler og arbejdspladser kan 21 
overleve økonomisk og udvikle sig inden for de givne rammer og betingelser. En professionel 22 
ledelse og herunder kompetent pædagogisk ledelse er en forudsætning for at kunne skabe 23 
attraktive arbejdspladser med medbestemmelse, personalepolitik samt et godt pædagogisk 24 
miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejderne og elever og kursister. 25 

Uddannelsesforbundet arbejder for   26 

• at medlemmerne har ordentlige løn- og arbejdsvilkår  27 
• at medlemmerne gives mulighed for at udvikle deres faglighed og arbejdsopgaver 28 
• at medlemmerne kan være stolte af deres arbejde og deres medlemskab af forbundet   29 
• at medlemmerne får anerkendelse for at give elever, kursister og jobsøgende et bedre 30 

afsæt til fremtiden 31 
• at forbundets uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske arbejde får bedst mulig effekt  32 
• at medlemmernes arbejdspladsers ledelser er professionelle og pædagogisk kompetente. 33 
  34 

  35 
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Uddannelsespolitik 36 

 37 

Uddannelsesforbundet søger at få størst mulig indflydelse på uddannelser for unge og voksne – 38 
både på indhold, rammer, målgrupper og struktur. Uddannelsesforbundet vil både synliggøre 39 
konsekvenserne af politiske beslutninger og samtidigt i videst muligt omfang påvirke disse. 40 
Målet er, at undervisernes erfaringer kombineret med forskning danner grundlag for politiske 41 
prioriteringer. Uddannelsesforbundet vil samarbejde med og tage initiativer overfor alle rele-42 
vante interessenter på institutions-, organisations-, administrations- og lovgivningsniveau for 43 
at opnå størst mulig indflydelse. Bl.a. arbejder Uddannelsesforbundet for, at politikerne tager 44 
ansvar for, at der er de nødvendige ressourcer til at opfylde de samfundsmæssige krav til kva-45 
litet i uddannelse og vejledning. 46 

Uddannelse og vejledning er central i en aktiv og fremadrettet arbejdsmarkeds-, erhvervs-, 47 
social-, kultur- og integrationspolitik, og vigtig for personlig udvikling, almen dannelse og 48 
demokratisk deltagelse. 49 

Alle skal have ret til uddannelse og vejledning – både ud fra et personligt, et demokratisk og et 50 
samfundsøkonomisk perspektiv samt ud fra hensynet til samfundets sammenhængskraft. 51 

 52 
Skolesamarbejde 53 

Uddannelsesforbundet repræsenterer undervisere, vejledere, konsulenter og ledere på mange 54 
forskellige institutioner og uddannelser. Det er kompetente medarbejdere med erfaring i at 55 
udøve deres særlige hverv. Hver institutionsform har nemlig sin særlige pædagogiske og fag-56 
lige tilgang. Bredden i tilbuddene gør, at der er uddannelse, undervisning og vejledning til alle 57 
unge og voksne. Dermed tages der hensyn til kursisternes og elevernes meget forskellige for-58 
udsætninger.  59 

Det er afgørende fortsat at sikre en bred vifte af uddannelses- og undervisningstilbud og at 60 
skabe de bedste rammer for samarbejde mellem institutionerne. 61 

Uddannelsesforbundet arbejder for 62 

• at skabe de bedste rammer for et bredt samarbejde mellem institutionsformerne til gavn for 63 
elever, kursister, medarbejdere og institutioner. 64 

• at sikre alsidige undervisnings- og vejledningstilbud til unge og voksne, så alle har mulighed 65 
for at udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer. 66 

 67 

Markedsgørelse og kvalitet i uddannelserne 68 

Markedsgørelse af uddannelser og vejledning har længe været et politisk mål. Derfor er der et 69 
stigende udbud af uddannelser på markeds – og markedslignende vilkår, øget udlicitering og 70 
privatisering, nye institutionsformer og nye økonomiske styringsredskaber. 71 

Sideløbende har staten ønsket centrale økonomiske og administrative styringsredskaber. Det 72 
har medført øget kontrol, krav om uhyrlige mængder af skriftlig dokumentation og centralise-73 
ring af en række administrative og tekniske opgaver. 74 

Det opleves af lærere og ledere som tidskrævende og ofte uden sammenhæng med og mening 75 
for det daglige arbejde. Det har ført til unødvendigt bureaukrati og øget administrativt arbejde 76 
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for lærere, vejledere og ledere. De ressourcer kunne i stedet bruges til uddannelse, vejledning 77 
og pædagogisk ledelse. 78 

Uddannelsesforbundet mener, at uddannelse og vejledning ikke egner sig til at blive styret af 79 
markedstænkning. Men forbundet erkender, at det er blevet et politisk vilkår. 80 

Markedstænkningen og den herskende besparelsesdagsorden betyder, at økonomiske hensyn 81 
ofte prioriteres højere end pædagogiske og faglige. Hverken elever, kursister eller undervisere 82 
har gavn af det, og det har udviklingen af undervisnings- og vejledningstilbud heller ikke. Der-83 
for handler det i særlig grad om at fastholde og udvikle kvaliteten af tilbuddene og at sikre res-84 
sourcer til fortsat at udvikle nye og tidssvarende uddannelser, pædagogiske redskaber mv. 85 

Uddannelsesforbundet mener, at uddannelse er et offentligt ansvar og skal ses som en sam-86 
fundsmæssig investering.  87 

Udliciteringer på uddannelsesområdet tyder i høj grad på, at udliciteringsredskabet tages i 88 
brug med henblik på at opnå besparelser og ikke med henblik på at opnå kvalitet i opgaveva-89 
retagelsen. Udlicitering praktiseres desuden på en måde, der har medført og medfører konkur-90 
rence mellem institutionerne og virker hæmmende på skolesamarbejde og videndeling mellem 91 
institutionerne. Praksissen i forhold til udlicitering har betydet en forringelse af muligheden for 92 
at styrke og sikre kvaliteten i uddannelse, undervisningsmiljø og lærernes kompetencer. 93 

En væsentlig erfaring er, at når udlicitering gennemføres, er det nødvendigt, at længden af 94 
udliciteringsperioden giver en stabilitet, der gør det muligt for institutionen at udvikle og fast-95 
holde de faglige og pædagogiske miljøer. 96 

Det er vigtigt og nødvendigt at sikre kvaliteten i uddannelse og vejledning. Det drejer sig især 97 
om kvaliteten af det pædagogiske arbejde og om at sikre nationale standarder for de enkelte 98 
uddannelser og vejledningen. 99 

Det pædagogiske miljø og lærernes kernekompetencer er afgørende for hver enkelt institutions 100 
succes med at nå de uddannelsespolitiske mål. Når uddannelsesinstitutioner fusionerer, er det 101 
derfor af stor vigtighed, at de enkelte institutioners kernekompetencer og de forskellige uddan-102 
nelsesmiljøer kan genfindes i den fusionerede institution, samt at de enkelte områders res-103 
sourcer opretholdes. 104 

Uddannelsesforbundet arbejder for 105 

• at fastholde uddannelse som et offentligt ansvar 106 
• at sikre ressourcer og rammevilkår, så institutionerne kan løfte opgaven med at vejlede, 107 

uddanne og opkvalificere borgere 108 
• at uddannelse ses som en samfundsmæssig investering 109 
• at pædagogik frem for økonomi skal styre voksen- og ungdomsuddannelserne 110 
• at det pædagogiske tilsyn fra ministerier og kommuner styrkes og sker i dialog med de 111 

lærere, der udfører det pædagogiske arbejde 112 
• at fastholde institutionernes kernekompetencer og uddannelsesmiljøer og at bruge dem 113 

aktivt ved fusioner. 114 
  115 

  116 
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Unges uddannelsesmuligheder 117 

Alle unge skal have mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tilgangen til unge 118 
skal være helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte unges sociale, personlige og 119 
faglige behov og samlede livssituation. Det er derfor væsentligt, især for unge der ikke umid-120 
delbart er i stand til at gå den direkte vej til og gennem en ungdomsuddannelse, at de unges 121 
behov anerkendes, og at der er ressourcer til bredde og variation af pædagogiske miljøer, så 122 
den unge kan få et tilbud, der matcher og gør den unge klar til en ungdomsuddannelse. 123 

Det er vigtigt, at flere gennemfører deres uddannelse – både menneskeligt, samfundsøkono-124 
misk og institutionsøkonomisk. Det kan være en udfordring at fastholde eleverne i uddannel-125 
sessystemet, til de har gennemført deres uddannelse – både dem med stærke og dem med 126 
svage faglige forudsætninger. For at holde fast i flere unge skal kvaliteten i undervisningen, 127 
uddannelserne og øvrige tilbud fortsat styrkes. 128 

At fastholde og udvikle kvaliteten kræver ressourcer – både penge og lærere. Hvis alle unge 129 
skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, skal der tilføres flere ressourcer, og 130 
penge og lærerkræfter skal prioriteres til kerneydelsen – undervisning og dens forberedelse, 131 
evaluering og opfølgning. 132 

Uddannelsesforbundet arbejder for 133 

• at sikre tilstrækkelige ressourcer til lærernes kerneopgave – undervisning 134 
• løbende at følge og synliggøre udviklingen i institutionernes økonomi 135 
• at institutionerne får ressourcer nok til at give alle unge mulighed for at gennemføre 136 

en ungdomsuddannelse 137 
• at de unge gives en reel uddannelsesgaranti. 138 

Erhvervsfaglige og almene kompetencer er hinandens forudsætninger. Ungdomsuddannelserne 139 
skal leve op til fremtidens behov – både samfundets og arbejdsmarkedets kvalifikationsbehov 140 
og den enkelte elevs behov for personlig, social og faglig udvikling. 141 
 142 

Uddannelsesforbundet arbejder for 143 

• at ungdomsuddannelserne tilgodeser den enkelte elevs særlige, faglige forudsætninger, 144 
ønsker og behov 145 

• at erhvervsuddannelserne er ungdomsuddannelser med almene elementer og faglig 146 
bredde. Erhvervsuddannelserne skal give et grundlag for livslang læring, herunder videre-147 
uddannelse.  148 

 149 
Der skal være et bredt undervisningstilbud til unge. Både til dem, der ikke kan gennemføre en 150 
ordinær ungdomsuddannelse, og til de undervisningspligtige unge, der har brug for en særlig 151 
indsats, som rækker ud over folkeskolens muligheder. Det kan fx være undervisning, der for-152 
bereder dem til en ungdomsuddannelse og giver dem de nødvendige sociale og faglige færdig-153 
heder til at kunne gennemføre den. 154 

Alle unge skal udfordres i deres uddannelsesvalg, og unge der ikke er parate til en ungdoms-155 
uddannelse skal kunne vejledes til offentligt anerkendte uddannelser, som bl.a. har fokus på 156 
tværinstitutionelt samarbejde og på mulighed for særligt tilrettelagte kombinationsforløb, bro-157 
bygning mv. De unge skal sikres kontinuitet i uddannelsesforløbet og vejledning, der også kan 158 
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gå på tværs af tilbud. Særlige støtteordninger – fx mentorer eller social og psykologisk rådgiv-159 
ning – skal være naturlige tilbud i den sammenhæng. 160 

Uddannelsesforbundet arbejder for 161 

• at alle unge skal udfordres i deres uddannelsesvalg 162 
• at overgangstilbud og mulighed for at kombinere uddannelser får de nødvendige økonomi-163 

ske og tidsmæssige rammer 164 
• at unge, der ikke kan følge en ordinær ungdomsuddannelse eller fuldføre folkeskolen, får 165 

tilbudt alternative, offentligt anerkendte uddannelser 166 
• at alle ungdomsuddannelser har støttefunktioner. 167 
 168 
At høre til et fast hold eller klasse er vigtigt for den unges socialisering. Det skaber tryghed 169 
under uddannelsen. For at støtte de unges personlige udvikling og evner til at deltage i demo-170 
kratiet er det en forudsætning, at undervisningen foregår i et socialt fællesskab. Desuden har 171 
især svage unge brug for god, stabil voksenkontakt i hverdagen. Kontakt med egne lærere er 172 
det bedste middel mod frafald. 173 

Uddannelsesforbundet arbejder for 174 

• faste sociale rammer i ungdomsuddannelserne 175 
• at styrke elevernes muligheder for stabil voksenkontakt 176 
 177 
Kvalificeret vejledning baseret på de etiske principper for vejledere og udført af kompetente 178 
vejledere er afgørende for de unges valg af uddannelse og for, at de gennemfører uddannel-179 
sen. En ungdomsuddannelsesvejledning skal have et bredt kendskab til alle eksisterende 180 
uddannelses- og undervisningstilbud til unge. Det skal sikres, at vejlederprofilen afspejler, at 181 
der vejledes til ungdomsuddannelserne, og dermed at vejlederne i væsentlig grad har bag-182 
grund i overgangstilbud og i ungdomsuddannelserne. Den unge skal træffe sit valg om uddan-183 
nelse på et oplyst grundlag. 184 

Uddannelsesforbundet arbejder for 185 

• bedre overgangsvejledning og en bredere kompetenceprofil i ungdomsuddannelsesvejled-186 
ningen og at styrke vejledningen i ungdomsuddannelserne. 187 

  188 
 189 

Unge med anden etnisk baggrund end dansk  190 

Mange unge af anden etnisk baggrund end dansk behersker ikke det danske sprog godt nok til 191 
at få et ordentligt udbytte af undervisning og vejledning. Derfor har de brug for en kontinuer-192 
lig, sproglig støttefunktion i form af tilbud om dansk som andetsprog. 193 

Det kræver lærere med en særlig uddannelse, så de er kvalificerede til at undervise i dansk 194 
som andetsprog og til at varetage denne sproglige støttefunktion. Desuden bør alle lærere, der 195 
underviser tosprogede elever, have kompetencer til dels at kunne forstå og kommunikere med 196 
eleverne, dels at kunne tilrettelægge en pædagogik, der tilgodeser disse elevers særlige 197 
behov. Alle lærere skal derfor have indsigt i dansk som andetsprog, i kulturforståelse og i 198 
interkulturel kommunikation. 199 

  200 
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Uddannelsesforbundet arbejder for 201 

• både generelle og målrettede tilbud om dansk som andetsprog til de elever/kursister, der 202 
har behov for det 203 

• at undervisningen i dansk som andetsprog forestås af lærere, der gennem en særlig 204 
uddannelse er kvalificerede til at undervise i dansk som andetsprog 205 

• at alle lærere har interkulturelle kompetencer og indsigt i forskellige måder at lære på. 206 

 207 
Voksnes uddannelsesmuligheder 208 

En veluddannet befolkning er en forudsætning for bæredygtig økonomisk vækst, konkurrence-209 
evne og beskæftigelse. Uddannelse skal også give den enkelte borger mulighed for at lære, for 210 
at forny sig og for at udvikle sig personligt. 211 

Arbejdsmarkedet er under konstant forandring, og virksomhedernes kvalifikationskrav udvikler 212 
sig løbende. Det betyder bl.a., at mange (især ufaglærte) jobfunktioner forsvinder, mens de 213 
nye jobfunktioner, der kommer til, stiller nye og anderledes krav til kvalifikationerne, bl.a. digi-214 
tale kompetencer. Det er en stor udfordring for arbejdsstyrken, og derfor er det nødvendigt, at 215 
især de kortest uddannede får mulighed for at udvikle deres kompetencer. 216 

Uddannelsesforbundet arbejder for 217 

• alle borgeres ret og adgang til læring gennem hele livet 218 
• at alle voksne har kompetencer, der svarer til mindst et ungdomsuddannelsesniveau 219 
• at alle borgere kan bibeholde og udvikle deres kompetenceniveau via relevant efter- og 220 

videreuddannelse 221 
• at sætte fokus på, hvordan almen undervisning fremmer deltagernes demokrati- og omver-222 

densforståelse, deres muligheder og kompetencer i forhold til personlig udvikling, fortsat 223 
uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. 224 

Ret til uddannelse gælder for alle – også ledige og borgere på sygedagpenge. Ledige skal have 225 
reel mulighed for efteruddannelse på lige fod med beskæftigede. Uddannelse er et vigtigt 226 
arbejdsmarkedspolitisk instrument. Virksomheder stiller i dag krav af både faglig/uddannelses-227 
mæssig og personlig/social karakter, som mange ledige har svært ved at leve op til. For at få 228 
flere i arbejde eller tilbage til arbejde er det nødvendigt med særligt tilrettelagte og længere 229 
forløb. 230 

Uddannelsesforbundet arbejder for 231 

• at ledige får udvidede rettigheder til selvvalgt uddannelse 232 
• den enkelte borgers indflydelse på valg af egen efteruddannelse 233 
• etablering af en særlig uddannelsesydelse til voksne, uanset om de er jobsøgende, revali-234 

dender eller beskæftigede. En ydelse der gør det attraktivt at uddanne sig og ikke afholder 235 
fra at starte på en uddannelse 236 

• at fremme brugen af uddannelse i arbejdet med at fastholde flest muliges tilknytning til 237 
arbejdsmarkedet 238 

• at daghøjskoler og folkeoplysning får en mere fremtrædende placering i det danske uddan-239 
nelsesbillede 240 

• en daghøjskolelov, så uddannelsesområdet bliver medtænkt i centrale, offentlige initiativer. 241 
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 242 
Vejledning kan være et vigtigt element, når kortuddannede skal motiveres til at begynde på 243 
efter- og videreuddannelse. Mange kortuddannede har et anstrengt forhold til uddannelse og 244 
undervisning, ofte som følge af tidligere erfaringer med uddannelsessystemet. En styrket vej-245 
ledningsindsats med fokus på, hvad uddannelse kan/skal bruges til (karrierevejledning) kan 246 
motivere og give uddannelsesfremmede lyst til at deltage i uddannelse. Derudover kan den 247 
vise, at undervisning i dag er noget andet end det, nogle i sin tid led nederlag ved. 248 

Ved at deltage i mere praktiske og erhvervsfagligt orienterede uddannelsesforløb opdager 249 
mange desuden, at gensynet med uddannelsessystemet byder på andre oplevelser end dem, 250 
de husker fra folkeskolen. Det motiverer mange til også at deltage i almen undervisning og 251 
uddannelse. 252 

Samtidigt kan den voksnes deltagelse i almen undervisning give et bedre grundlag for og lyst 253 
til at tage en/et praktisk og erhvervsfaglig uddannelse eller kursus eller lyst til via fx en en 254 
gymnasial uddannelse at tage en videregående uddannelse. 255 

Vejledning af voksne skal baseres på etiske principper og ydes af kompetente vejledere. Vej-256 
ledningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, og den skal give et 257 
samlet overblik over tilbud og muligheder. 258 

Uddannelsesforbundet arbejder for 259 

• tilgængelig, uafhængig karriere- og erhvervsvejledning for alle borgere, fx i jobcentre  260 
• alles adgang til realkompetencevurdering og efterfølgende selvvalgt uddannelse  261 
• at almen og teknisk fagligt funderet undervisning tænkes sammen 262 
• at almen uddannelse tilrettelægges således, at det kvalificerer til hele viften af videregå-263 

ende uddannelser. 264 
• at fastholde en stærk, almen og bred profil i de almene voksenuddannelser. 265 

Virksomhederne har medansvar for, at deres kortuddannede medarbejdere opkvalificeres. Det 266 
medansvar skal tydeliggøres og fastholdes. God vejledning af virksomheder kræver, at der 267 
dannes netværk og samarbejdsrelationer mellem skoleformer og vejledningsinstanser. Det 268 
samlede vejledningssystem med de forskellige vejledningsaktører bør samarbejde om såvel 269 
systematisk afdækning af kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder og medarbejdere 270 
som præsentation af det samlede voksen- efteruddannelsesudbud inden for både formelle og 271 
uformelle uddannelsessektorer. Et strategisk samarbejde mellem aktørerne kan understøtte 272 
sammenhæng og koordinering mellem almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser og 273 
skabe grundlag for synergi, således at uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik knyt-274 
tes tættere sammen. Endvidere bør det samlede vejledningssystem – specielt af hensyn til de 275 
små og mellemstore virksomheder – være overskueligt. 276 

Uddannelsesforbundet arbejder for 277 

• at den opsøgende vejledning samordnes og styrkes 278 
• at der indføres systematisk uddannelsesplanlægning på alle offentlige og private arbejds-279 

pladser i nært samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner 280 
• at der indføres varig, selvstændig, offentlig finansiering til vejledning om uddannelsesplan-281 

lægning i små og mellemstore virksomheder. 282 
  283 
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Voksne indvandrere  284 

Da der er stor forskel på indvandreres og flygtninges forudsætninger, er der også stor forskel 285 
på deres uddannelsesbehov. Fælles for dem er, at de som nytilkomne har behov for basal, 286 
funktionel kvalificeret undervisning i dansk som andetsprog og i danske kultur-og samfunds-287 
forhold – også for at kunne udnytte de øvrige uddannelsestilbud. Undervisningen skal vareta-288 
ges af lærere, der er uddannet til at undervise i dansk som andetsprog. Undervisningen skal 289 
være gratis og mulig, indtil den enkelte har erhvervet sig tilstrækkelige danskkundskaber til at 290 
deltage i andre uddannelses- og efteruddannelsestilbud. For mange udlændinge får det danske 291 
sprog en anden funktion, når det skal bruges i en konkret undervisning eller arbejde – også 292 
selv om de har gennemgået en danskuddannelse. 293 

Et tilbud om kontinuerlige sproglige støttefunktioner i dansk som andetsprog vil afhjælpe de 294 
sproglige udfordringer, borgere af anden etnisk oprindelse end dansk oplever. Uddannelsesfor-295 
bundet arbejder for, at alle borgere af anden etnisk oprindelse end dansk – uanset uddannel-296 
sesbaggrund – skal have et kontinuerligt danskuddannelses- eller danskundervisningstilbud, så 297 
de sprogligt kan klare sig på arbejdsmarkedet, i uddannelser og i samfundslivet i øvrigt. 298 

Uddannelsesforbundet arbejder for 299 

• tilbud til voksne indvandrere om kontinuerlig sproglig støtte 300 
• at undervisningen i dansk som andetsprog forestås af lærere, der gennem en særlig 301 

uddannelse er kvalificerede til at undervise i dansk som andetsprog. 302 

 303 

Integration  304 

Uddannelsesforbundet skal spille en central rolle, når det drejer sig om at få flere borgere af 305 
anden etnisk oprindelse end dansk gennem uddannelsessystemet og dermed udvikle indvan-306 
dreres forudsætninger for at deltage i samfundets demokratiske processer, på arbejdsmarke-307 
det, i uddannelse mv. 308 

Det danske samfund skal stille de uddannelsesmuligheder, der er nødvendige for en vellykket 309 
integration, til rådighed. Mangelfuld skolegang fra hjemlandet, urimeligt høje dansksproglige 310 
krav eller paratvidensprøver skal ikke stå i vejen for, at nye borgere får dansk indfødsret. Sta-311 
tus som borger skal ikke afhænge af den enkeltes uddannelsesniveau. 312 

Uddannelsesforbundet arbejder for 313 

• at samspillet mellem undervisning i dansk som andetsprog og den øvrige integrationsind-314 
sats styrkes 315 

• at der i det omfang, der er behov for det, skal være offentligt finansieret dansk uddan-316 
nelse 317 

• at styrke integration og demokratisering gennem en sikring af de almendannende elemen-318 
ter i voksen- og ungdomsuddannelserne. 319 

I øjeblikket er der meget få lærere af anden etnisk oprindelse end dansk på ungdoms- og vok-320 
senuddannelserne. Uddannelsesinstitutionerne bør have som mål, at antallet af lærere af 321 
anden etnisk oprindelse end dansk skal leve op til statens målsætninger om personalesam-322 
mensætning. 323 
 324 
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Specialundervisning 325 

Alle med handicap skal have tilbud om kompenserende undervisning inden for en rimelig geo-326 
grafisk afstand. De skal også have adgang til hjælpemidler og den nødvendige undervisning i 327 
at bruge dem. Formålet er at kompensere for handicappet og gøre det muligt at deltage i sam-328 
fundslivet, arbejdsmarkedet og uddannelse på lige fod med ikkehandicappede. Borgere med 329 
indlæringsvanskeligheder skal have adgang til gratis støtte til at gennemføre undervisning og 330 
uddannelse. 331 

 332 
Lærer- og vejlederkompetencer, kvalifikationer og forskning  333 

Ungdoms- og voksenundervisning skal udføres af veluddannede og højt kvalificerede undervi-334 
sere og vejledere. Deres faglige dygtighed og evne til at motivere elever og kursister er afgø-335 
rende for god kvalitet i undervisningen og gode undervisningsmiljøer. Kompetent undervisning 336 
og vejledning kræver pædagogisk og faglig grunduddannelse samt efter- og videreuddannelse 337 
for alle lærere og vejledere.  338 

Det er vigtigt at udvikle medarbejdernes kompetencer – både af hensyn til kvaliteten i det 339 
aktuelle arbejde og for at styrke den enkelte medarbejders muligheder på det øvrige arbejds-340 
marked. Samtidig er kompetenceudvikling et væsentligt parameter, når medarbejdere skal 341 
rekrutteres og fastholdes.   342 

Uddannelsesforbundet arbejder for 343 
 344 
• at kompetenceudviklingen sker både strategisk og systematisk, og at omfanget øges mar-345 

kant.  346 
• at al kompetenceudvikling, herunder også den ansættelseskvalificerende, er en del af 347 

arbejdstiden.  348 
  349 

Synliggørelse af strategisk og systematisk kompetenceudvikling skal dels sikre  350 

• at kompetenceudviklingen udnyttes mere målrettet, effektivt og sammenhængende  351 
• at kompetenceudviklingen  bliver implementeret i den daglige praksis 352 
• at kompetenceudvikling er et fælles projekt, der bør suppleres med vidensdeling, så de 353 

udviklede kompetencer bruges i organisationen.  354 
  355 
Desuden skal den enkelte medarbejder have adgang til at vedligeholde og udbygge sine mulig-356 
heder på arbejdsmarkedet generelt. Det kan i et vist omfang ske gennem den strategiske og 357 
systematiske kompetenceudvikling, der retter sig mod opgaveløsningen på arbejdspladsen, 358 
men Uddannelsesforbundet arbejder også for, at medarbejderne får ret til selvvalgt kompeten-359 
ceudvikling.  360 

Digitalisering af undervisningen vinder frem på alle Uddannelsesforbundets områder og slår 361 
igennem på alle institutionens niveauer. For lærernes vedkommende er fokus særligt på it-362 
didaktik og -pædagogik, teknologiforståelse og -dannelse. Et særligt opmærksomhedspunkt er, 363 
at digitaliseringen ikke er et mål i sig selv, men et brugbart værktøj i mange undervisnings-364 
sammenhænge, og mange elever finder det motiverende. Men digitaliseringen har sine 365 
begrænsninger, som læreren skal være vidende om og kan fx aldrig erstatte dialogen mellem 366 
elever og lærere eller lærernes behov for forberedelse af undervisningen. 367 

Uddannelsesforbundet arbejder for  368 
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• at alle lærere har en faglig og pædagogisk grunduddannelse, der sikrer, at de kan udføre 369 
deres undervisning på kvalificeret vis 370 

• at alle lærere ved de erhvervsrettede uddannelser, som ikke har en pædagogisk grundud-371 
dannelse på bachelorniveau, får mulighed for at videreuddanne sig til dette niveau  372 

• systematisk kompetenceudvikling af medlemmerne, så de kan håndtere de nye udfordrin-373 
ger, der følger af reformer og generel udvikling på deres arbejdsområder 374 

• mulighed for at anvende nye kompetencer i den praktiske hverdag (transfer)  375 
• tværgående efteruddannelsestilbud til forbundets medlemsgrupper som supplement til sek-376 

torspecifik efteruddannelse  377 
• at lærerne er kompetente til at forestå undervisning ved hjælp af digitale hjælpemidler 378 
• at lærerne bliver kompetente til at kunne vurdere, hvornår det er fagligt fornuftigt at 379 

anvende digitale hjælpemidler  380 
• at alle vejledere skal have en grunduddannelse på bachelorniveau eller en diplomuddan-381 

nelse i vejledning. 382 
  383 
Krav til fagintegration gør det nødvendigt, at der på institutionerne skabes pædagogiske mil-384 
jøer, der fremmer mulighederne for et systematisk og kontinuerligt tværfagligt lærersamar-385 
bejde. Netop det reflekterende møde mellem lærere er en stærk metode, der – kombineret 386 
med dygtig pædagogisk ledelse sikrer videndeling og udvikling af undervisningen.  387 

Uddannelsesforbundet arbejder for  388 

• at lærerne kan mødes på tværs af fag og skoleformer for at udveksle erfaringer og gennem 389 
kollegial supervision udvikle deres faglige og pædagogiske kompetencer 390 

• at lærerne i deres praksis bliver støttet af kompetent pædagogisk ledelse. 391 
 392 
Uddannelsesforbundet udbyder kurser, seminarer og fyraftensmøder, som er relevant kompe-393 
tenceudvikling for medlemmerne på udvalgte områder og/eller på tværs af forbundet. Fyraf-394 
tensmøderne er gratis og kompetenceudviklingskurser og -seminarer er til priser, der er over-395 
kommelige for medlemmernes arbejdspladser. 396 

Uddannelsesforbundet arbejder for at 397 

• udbyde relevant kompetenceudvikling for medlemmerne 398 
• kompetenceudviklingsindsatsen gennemføres på et økonomisk konkurrencedygtigt niveau 399 
• medlemmer og deres arbejdsgivere kender Uddannelsesforbundet som en udbyder med 400 

relevante og opdaterede kurser og seminarer. 401 
 402 
Jo mere sikker viden, der er om effekterne af uddannelsesreformer og underviseres arbejde, 403 
herunder viden om hvad der konstituerer ”god undervisning”, jo lettere er det at udvikle og 404 
sikre kvaliteten i uddannelserne.  405 

Uddannelsesforbundet arbejder for 406 

• at styrke forskning i voksnes og unges læring  407 
• at styrke forskning i betydningen af uddannelsessystemers rammevilkår  408 
• at styrke forskning i, hvordan uddannelsers mål og indhold stemmer overens med udviklin-409 

gen i samfundet og på arbejdsmarkedet.  410 
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• at styrke kompetent dialogbaseret pædagogisk ledelse 411 
 412 
  413 

Arbejdsmarkedspolitik  414 

Den danske model er grundlaget for Uddannelsesforbundets arbejde. Modellen betyder, at 415 
regulering af arbejdsmarkedet overvejende sker gennem forhandlinger og aftaler mellem 416 
arbejdsmarkedets parter, og at arbejdskraftens fleksibilitet modsvares af rimelige vilkår og 417 
muligheder ved ledighed – både med hensyn til forsørgelse og kompetenceudvikling. Fleksibili-418 
teten er nødvendig både for arbejdsgiverne og for at fastholde og udvikle et vidensamfund. 419 
Uddannelsesforbundets arbejdsmarkedspolitik tager udgangspunkt i et samspil mellem interes-420 
ser og behov hos samfundet, virksomhederne og ikke mindst det enkelte menneske. Den byg-421 
ger samtidigt på den antagelse, at langt de fleste mennesker ønsker at være en del af det fæl-422 
lesskab, som arbejdsmarkedet udgør. Det bør afspejle sig i samfundets beskæftigelsesindsats 423 
og prioritering af incitamenter. 424 

Arbejdsmarkedspolitikken skal have langsigtede perspektiver, og den skal kædes sammen med 425 
(efter)uddannelsespolitikken. Både ansatte og ledige skal fx have muligheder for løbende at 426 
vedligeholde og udvikle deres kompetencer, så de kan påtage sig nye og ændrede arbejdsop-427 
gaver og bevare mobiliteten på arbejdsmarkedet. Kompetenceudvikling for den enkelte skal 428 
bygge på helhedsorienterede vurderinger, der inddrager såvel faglige som personlige kompe-429 
tencer. 430 

Beskæftigelsesindsatsen skal organiseres således, at alle borgere uanset bopæl sikres ensar-431 
tede rettigheder og pligter, og organiseres i arbejdsmarkeder og jobcenterdækning, der mulig-432 
gør en indsats, der sikrer, at åbningerne på arbejdsmarkedet kan udnyttes fuldt ud og kvalita-433 
tivt.  434 

Arbejdsløshedskasser er centrale elementer i den danske model, og det er vigtigt, at de er 435 
attraktive for den enkelte medarbejder. Alle på arbejdsmarkedet bør være medlem af en 436 
arbejdsløshedskasse, der har grundigt kendskab til og indsigt i den pågældendes faglige 437 
område. 438 

Uddannelsesforbundet støtter en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt 439 
i den enkeltes ønsker og forudsætninger og i arbejdsmarkedets behov. De aktive tilbud skal 440 
forbedre den enkeltes position og jobmuligheder. Uddannelse skal kunne anvendes tidligt i 441 
ledighedsforløbet. Uddannelsesindsatsen skal forbedre den lediges jobmuligheder, både på kort 442 
og langt sigt. Et dækkende dagpengesystem med en høj kompensationsgrad er en grundpiller i 443 
den danske model. Uddannelsesforbundet arbejder for en attraktiv arbejdsløshedsforsikring 444 
med en fleksibilitet, der sikrer så stor og vedvarende beskæftigelsesgrad som muligt for den 445 
enkelte. 446 
 447 

  448 
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Fagpolitik 449 

Uddannelsesforbundets medlemmer har en væsentlig samfundsopgave i deres arbejde med at 450 
løfte uddannelsesniveauet i Danmark. 451 

Der er bred politisk enighed om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse, samt at 452 
efter- og videreuddannelsesindsatsen for især kortuddannede voksne skal styrkes. 453 

Hvis det skal lykkes at indfri de høje politiske målsætninger skal rammerne omkring arbejdet 454 
være i orden. Det betyder, at ansættelsesvilkårene skal være gode og trygge samtidig med, at 455 
medarbejdernes viden og ressourcer inddrages på alle niveauer i den stadige udvikling af insti-456 
tutionerne. Kun derved sikres attraktive arbejdspladser, som både kan fastholde de nuvæ-457 
rende medarbejdere og rekruttere nye kompetente medarbejdere i de kommende år, når en 458 
stor del af de nuværende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. 459 

 460 
Den danske model 461 

Den danske model er kendetegnet ved, at arbejdsmarkedets parter – ledelse og medarbejdere 462 
– selv fastlægger løn-  og arbejdsvilkår via forhandlinger og aftaler. 463 

På Uddannelsesforbundets områder indgår forbundet landsdækkende aftaler med arbejdsgi-464 
verne om løn- og arbejdsvilkår. Disse aftaler giver hjemmel til at indgå lokale aftaler mellem 465 
arbejdsgivere og repræsentanter for Uddannelsesforbundet på den enkelte arbejdsplads og 466 
institution. 467 

Uddannelsesforbundet vender sig mod begrænsninger af den danske model for frie aftalefor-468 
handlinger. Efter overenskomstforhandlingerne i 2013 har de offentlige arbejdsgivere valgt en 469 
helt uacceptabel kurs, hvor de bevidst og målrettet arbejder for, at aftaler og kutymer mellem 470 
parterne centralt og lokalt erstattes af ensidig ledelsesret. Denne udvikling er både ødelæg-471 
gende for samarbejdet mellem de centrale parter og for samarbejdet mellem ledelser og tillids-472 
repræsentanterne på Uddannelsesforbundets arbejdspladser. Sammen med de øvrige organi-473 
sationer på det statslige og kommunale område arbejder Uddannelsesforbundet vedholdende 474 
for at vende denne udvikling.    475 

Forbundet er opmærksom på EU-direktiver og deres eventuelle begrænsninger af aftaleretten 476 
på det danske arbejdsmarked samt deres konsekvenser for den danske flexicuritymodel. 477 
Uddannelsesforbundet vil i samarbejde med den øvrige fagbevægelse arbejde imod en sådan 478 
udvikling. 479 

Uddannelsesforbundet arbejder for 480 

• at medlemmernes løn- og arbejdsvilkår fastlægges gennem kollektivt forhandlede over-481 
enskomster 482 

• at der forhandles på samme måde også på de områder, hvor medlemmerne er underlagt 483 
statsligt fastsatte ansættelsesbekendtgørelser 484 

• at rammeaftaler mv. danner det bedst mulige grundlag for at indgå gode og tilfredsstil-485 
lende lokale aftaler 486 

• at indgåede aftaler respekteres af begge parter. 487 
  488 

  489 
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Tillidsrepræsentanterne 490 

De høje politiske målsætninger gør helt naturligt Uddannelsesforbundet til en vigtig aktør på 491 
uddannelsesområdet. De lokale tillidsrepræsentanter er i den forbindelse centrale, da de i det 492 
daglige arbejde udgør bindeleddet mellem ledelse og medarbejdere. I en tid med fokus på 493 
ledelse er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne inddrages og anerkendes som samarbejdspar-494 
ter og væsentlig forudsætning for udøvelse af god ledelse. 495 

Uddannelsesforbundet arbejder derfor for, at tillidsrepræsentanterne sikres forhold, så de i 496 
deres daglige arbejde kan agere både som tillidsrepræsentanter, der har kvalifikationer og res-497 
sourcer til at løse de ofte vanskelige, lokale forhandlingsopgaver og som ansatte med en ajour-498 
ført faglighed. 499 

Den gode arbejdsplads forudsætter respekt for tillidsrepræsentantinstitutionen og et godt tillids-500 
forhold mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Der skal være gensidig respekt 501 
for hinandens roller, evner og kompetencer. De lokale forhandlinger skal foregå i tillid og gensi-502 
dig anerkendelse af ledelse og tillidsrepræsentant som ligestillede parter. 503 

Uddannelsesforbundet vil på alle skoler og institutioner arbejde for at styrke og udvikle det lige 504 
partsforhold mellem ledelse og tillidsrepræsentant og særligt styrke retten til lokale forhandlin-505 
ger og indgåelse af aftaler. 506 

 507 
Løndannelsen 508 

Løn er et blandt flere elementer til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Løn-509 
nen skal afspejle kravene til kompetencer, kvalifikationer, ansvar og krav til den fleksibilitet, 510 
der følger med arbejdet. Samtidig skal lønnen være konkurrencedygtig i forhold til sammenlig-511 
nelige jobområder på arbejdsmarkedet. 512 

Grundlaget for de lokale forhandlinger om løn skal styrkes. Det sker gennem et stærkere lokalt 513 
forhandlingsberedskab. Uddannelsesforbundet prioriterer derfor massivt udviklingen af en 514 
stærk tillidsrepræsentantuddannelse samt styrkelse af støtten til og rådgivning af tillidsrepræ-515 
sentanterne. Forbundet arbejder desuden for at sikre tillidsrepræsentanterne den nødvendige 516 
tid til uddannelse og tillidsrepræsentantarbejde (jævnfør afsnittet om tillidsrepræsentantud-517 
dannelsen). 518 

Uddannelsesforbundets medlemmer er omfattet af forskellige lønsystemer. Typisk består løn-519 
nen både af centralt aftalte løndele og lokalt aftalt løn – enten som ny løn eller lokal løn. 520 

Pensionsforholdene er også forskellige. Det er et mål, at alle løndele for alle medlemmer skal 521 
være pensionsgivende. Arbejdsmarkedspensionerne skal være kollektivt funderet og tilstræk-522 
kelige som forsørgelsesgrundlag, når medlemmerne overgår til et aktivt seniorliv. 523 

Uddannelsesforbundet mener, at reallønnen skal sikres gennem en centralt aftalt generel lønud-524 
vikling; samtidig skal lønniveauet sikres i forhold til tidligere eventuelle lønsystemer. Derudover 525 
skal den del af lønudviklingen, der modsvarer de generelle krav til fleksibilitet, kompetencer og 526 
kvalifikationer i medlemmernes arbejdsopgaver, også aftales centralt. 527 

Uddannelsesforbundet vil arbejde for, at mulighederne i den lokale løndannelse udnyttes mak-528 
simalt, og at den lokale løn som minimum udmøntes efter intentionerne i de centrale aftaler. 529 
Der kan indgås aftaler om kvalifikationsløn, herunder tillæg med henblik på rekruttering og 530 
fastholdelse, funktionsløn og resultatløn. Den lokale løndannelse skal understøtte varetagelsen 531 
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af kerneopgaverne på den enkelte institution. Derudover bør den lokalt aftalte løn også hono-532 
rere de stadigt større krav om fleksibilitet, der stilles til medlemmerne i udførelsen af arbejds-533 
opgaverne. 534 

Uddannelsesforbundet vil arbejde for, at lokale lønaftaler er kendte, og at kriterierne for at 535 
opnå forskellige løndele er tydelige, så den enkelte medarbejder ved, hvordan man kan kvalifi-536 
cere sig til forskellige tillæg. Lærerarbejdet er ofte en kollektiv proces, og det er væsentligt, at 537 
den lokale lønpolitik og løndannelse understøtter denne proces. 538 

Den lokale lønpolitik skal også understøtte de pædagogisk-administrative funktioner, der vare-539 
tages af Uddannelsesforbundets medlemmer. 540 

Uddannelsesforbundet vil arbejde for at få styrket udgangspunktet for de lokale forhandlinger. 541 
Det kan ske ad flere veje. Dels skal TR-uddannelsen klæde tillidsrepræsentanterne bedst 542 
muligt på til at varetage lokale forhandlinger. Dels skal det sikres, at der ved forhandlinger 543 
udleveres og inddrages lønstatistik, der dokumenterer udviklingen i den lokalt aftalte løn. 544 

Uddannelsesforbundet ser ikke grund til en forlods udmøntning af yderligere midler til lokal 545 
løndannelse. Men de midler, som er i systemet, skal udmøntes, og det skal ske efter de aftalte 546 
principper for lønpolitikken – både centralt og lokalt. Det sker desværre pt. i en utilstrækkelig 547 
grad. Derfor er det nødvendigt med en opstramning af de nuværende rammer, regler og vej-548 
ledninger for den lokale løndannelse. Uddannelsesforbundet skal centralt og lokalt lægge pres 549 
på skoler og institutioner, hvor medlemmerne ikke får den lønudvikling, som de burde have i 550 
forhold til medlemmer på andre institutioner og i forhold til andre sammenlignelige medarbej-551 
dergrupper i stat og kommuner.   552 

  553 

Arbejdstid 554 

Tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid er et særligt fokusområde for Uddannelsesforbundet. 555 
Arbejdstiden skal reguleres gennem centralt indgåede aftaler med mulighed for lokal tilpasning 556 
efter forhandling. Aftalerne skal regulere lærernes arbejdstid, så de understøtter det professio-557 
nelle lærerarbejde. 558 

Arbejdstiden skal tilrettelægges, så den sikrer et godt arbejdsmiljø, og så alle medarbejdere 559 
har tilstrækkelig tid til at løse deres arbejdsopgaver. Arbejdstiden skal tilrettelægges, så med-560 
arbejderne ikke bliver udsat for urimelig skævbelastning over året eller urimelig belastning 561 
med overarbejde i løbet af året. 562 

Arbejdet skal tilrettelægges, så det giver læreren/lærergruppen/teamet et professionelt råde-563 
rum med ansvar for og frihed til selv at disponere over tiden til undervisning og øvrige opga-564 
ver, særligt forberedelsen af undervisningen. 565 

Arbejdstidsaftalerne skal være med til at udvikle og understøtte lærerprofessionen. Der skal 566 
være et maksimum for undervisningstid og sammenhæng mellem tid til undervisning og tid til 567 
forberedelse samt øvrige undervisningsrelaterede opgaver. Dette er en grundlæggende forud-568 
sætning for, at læreren kan levere den nødvendige kvalitet i undervisningen. 569 

Arbejdstidsaftalerne skal sikre, at tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere medfører den nød-570 
vendige tid til forberedelse, efterbehandling og evaluering af undervisningen. 571 

• Uddannelsesforbundets arbejdstidsaftaler skal udvikles, så de understøtter medarbejdernes 572 
opgavevaretagelse og skoleformernes behov og samtidig sikrer grundlaget for ordentlige 573 
arbejdsvilkår 574 
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• Arbejdstidsaftaler skal udvikles på en måde, der giver medlemmerne større indflydelse på 575 
deres egen arbejdssituation 576 

• Arbejdstidsaftalerne skal udvikles, så medarbejderne sikres sammenhængende arbejdstid 577 
samt et ordentligt forhold mellem arbejds- og fritidsliv. 578 
  579 

Ændrede samfundsforhold har medført nye undervisningstilbud og nye tilrettelæggelsesformer 580 
i undervisningen. Det stiller krav til lærerne om øget fleksibilitet i forhold til undervisningens 581 
organisering, gennemførelse og tidsmæssige placering. Den enkelte lærer skal tilgodeses med 582 
tidsmæssig kompensation, hvis disse krav om øget fleksibilitet skal imødekommes.  583 

• Arbejdstidsaftalerne skal kunne understøtte teamsamarbejde, hvor det er relevant og 584 
fremmende for opgaveløsningen. Teamets opgaver og kompetencer skal beskrives præ-585 
cist, og der skal være den fornødne tid til at varetage opgaverne 586 

• Aftalerne skal udvikles, så medlemmernes faglighed understøttes bl.a. gennem kompeten-587 
ceudvikling og større adgang til efter- og videreuddannelse som en del af arbejdstiden 588 

• Endelig vil Uddannelsesforbundet støtte det lokale samarbejde om at indgå entydige, hold-589 
bare og langsigtede lokale aftaler om arbejdstid. 590 

  591 

Arbejdsmiljø 592 

Uddannelsesforbundets medlemmer skal sikres et arbejdsmiljø, der ikke blot stemmer overens 593 
med gældende love og regler, men også giver dem mulighed for at udføre deres arbejde, uden 594 
at det medfører arbejdsskader, stress, udbrændthed eller psykisk nedslidning. 595 

Under de seneste overenskomstfornyelser er skellene mellem den traditionelle, overenskomst-596 
regulerede del og den lovbestemte del af arbejdsmiljøet blevet mere og mere udvisket. 597 

Uddannelsesforbundet vil med udgangspunkt i den udvikling understøtte arbejdsmiljø- og til-598 
lidsrepræsentanters arbejde med at virkeliggøre og videreudvikle den gode arbejdsplads – 599 
særligt ved hjælp af de overenskomstbestemte arbejdsmiljøværktøjer fx lokale aftaler om 600 
arbejdstid.  601 

Uddannelsesforbundet vil bidrage til en styrkelse af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanters 602 
arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være arbejdet med at dokumentere for stor 603 
belastning, bestemme årsagerne hertil, modvirke sygefravær og med at kortlægge og fremme 604 
medarbejdernes trivsel. Dette arbejde sker bl.a. gennem projektet ”Professionel Kapital”.  605 
 606 

Indflydelse og personalepolitik 607 

Uddannelsesforbundets medlemmer har en særlig viden om, hvilke forhold der påvirker kvali-608 
teten i vejledning og i det pædagogiske arbejde, og de ønsker at påtage sig et stort ansvar for 609 
deres arbejde. Derfor skal de have en høj grad af frihed til selv at tilrettelægge og udføre 610 
deres arbejde. 611 

  612 

Uddannelsesforbundet mener, at medarbejdernes viden skal inddrages, når strategier og mål-613 
sætninger fastlægges, og når der sker overordnede prioriteringer på arbejdspladserne. 614 

Indflydelse på egen arbejdssituation er en væsentlig forudsætning for medarbejdernes tilfreds-615 
hed. Uddannelsesforbundet arbejder for, at medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og sam-616 
arbejdsudvalg mv. har de bedst mulige forudsætninger for at få indflydelse på de beslutninger, 617 
der træffes. 618 
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Det er afgørende for udviklingen af den gode arbejdsplads, at der er en entydig og klart formu-619 
leret personalepolitik, hvor alle medarbejdere kan se sig selv og hinanden og samtidig har en 620 
gensidig forståelse og respekt for hinandens roller på arbejdspladsen. 621 

En entydig og klar personalepolitik skal være skrevet ned, og den skal løbende ajourføres i 622 
takt med, at arbejdspladsen udvikles og opgaverne ændres. Uddannelsesforbundet skal støtte 623 
de lokale tillidsrepræsentanters arbejde med at virkeliggøre og vedligeholde en god personale-624 
politik. 625 

 626 
Ledere 627 

Det skal være attraktivt at arbejde som leder inden for forbundets område. Derfor skal der sik-628 
res så optimale løn- og ansættelsesforhold som muligt for forbundets ledere. 629 

Lønnen er et vigtigt element i rekrutteringen af ledere. Lønnen skal afspejle de krav, der er til 630 
ledernes kompetencer, og det ansvar og krav til fleksibilitet, der følger med lederjobbet. Løn-631 
dannelsen skal hænge sammen med, at lederne i voksende omfang gennem de senere år 632 
befinder sig i et krydspres mellem på den ene side faglige og pædagogiske interesser og krav 633 
fra de ansatte, og på den anden side krav fra forvaltninger, bestyrelser og øvrige økonomiske 634 
interessenter. 635 

Der skal arbejdes for en ændring af loven om Lønmodtagernes Garantifond, så forstandere 636 
også bliver omfattet af garantien i tilfælde af konkurs. 637 

En ændring af loven har imidlertid lange udsigter. Derfor skal lønnen for forstandere også 638 
kompensere for, at de i modsætning til deres medarbejdere ikke er omfattet af Lønmodtager-639 
nes Garantifond i tilfælde af konkurs. 640 

Krydspresset og de modsatrettede krav i lederjobbet medfører en øget belastning af ledernes 641 
arbejdsmiljø. I lederjobbet risikerer man at blive ramt af stress. Derfor skal der være fokus på 642 
ledernes psykiske arbejdsmiljø. 643 

Uddannelse og kompetenceudvikling af lederne er ikke blot en nødvendighed for at kunne 644 
varetage lederrollen – det er også en nødvendighed for at gøre lederjobbet attraktivt. Fremti-645 
dens ledere forventer, at der er gode muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling i 646 
lederjobbet. 647 

  648 

Seniorer – overgang fra arbejdsliv til efterløn/pension  649 

En fleksibel seniorpolitik kan være et beskæftigelsespolitisk redskab. Men det forudsætter et 650 
godt arbejdsmiljø, der på en gang medvirker til både at tiltrække og fastholde medarbejdere. 651 
Det gode arbejdsmiljø forebygger nedslidning og udskyder dermed tidspunktet for behovet for 652 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 653 

Arbejdsmarkedspensionerne skal udbygges, så der også optjenes pension under sygdom og 654 
barsel. Efterlønnen skal bevares, og folkepensionen skal udbygges, så den bliver til at leve af.  655 

Ældre medarbejdere har erfaring, indsigt og kompetencer, der er vigtige for arbejdsmarkedet 656 
og for den enkelte arbejdsplads. De skal derfor kunne tilbydes attraktive løn- og arbejdsvilkår 657 
for at fastholde deres arbejde. Før overgang til pension skal ældre medarbejdere have tilbud 658 
om senior- og fratrædelsesordninger, så den enkelte selv kan vælge tidspunkt, omfang og 659 
form for tilbagetrækning. 660 
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Det kan fx ske ved at justere arbejdstid og arbejdsopgaver, ved at tilbyde hjemmearbejds-661 
plads, kompetenceudvikling og/eller nedsat arbejdstid med fuld løn og/eller pension. 662 

  663 

Nyansatte 664 

For at skaffe Uddannelsesforbundets områder tilstrækkelig kompetent arbejdskraft, er det nød-665 
vendigt at tilbyde attraktive vilkår til nyansatte. Det kan bl.a. bestå i særlige introduktionsfor-666 
løb, lokale uddannelsesforløb med vejlederstøtte, supervision, ekstra forberedelsestid, dobbelt-667 
lærertimer mv. Endvidere er løn et middel til at rekruttere nye medarbejdere. Det er vigtigt, at 668 
TR ved nyansættelser medvirker til at sikre en løn, der svarer til den nyansattes kvalifikationer 669 
samt stillingens ansvar. 670 

  671 

Overenskomstdækning af nye områder 672 

Nogle af Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder på områder uden overenskomst. Det 673 
drejer sig bl.a. om lærere i folkeoplysningen (fx aftenskolen), undervisere og vejledere hos 674 
visse private udbydere af danskuddannelse, ved uddannelse af unge med særlige behov (STU), 675 
hos private udbydere af AMU og EUD samt vejledere og konsulenter hos de private aktører i 676 
beskæftigelsesindsatsen. 677 
 678 
Uddannelsesforbundet arbejder for at sikre alle medlemmers løn og ansættelsesvilkår gennem 679 
kollektive overenskomster. Disse overenskomster skal samtidig værne mod underbud i forbin-680 
delse med udlicitering. 681 

  682 

Udlicitering og fusioner 683 

Uddannelses- og beskæftigelsesområdet er voldsomt præget af udliciteringer og markedsgø-684 
relse samt af fusioner og strukturændringer. Det er ofte yderst problematisk. For borgere, ele-685 
ver og kursister skaber dette ofte usikkerhed om perspektivet for det uddannelses- eller vej-686 
ledningsforløb, de er i gang med. 687 

For medarbejderne skaber det utryghed i deres ansættelse og ansættelsesforhold og kan der-688 
med have negative konsekvenser for kvaliteten i undervisningen og vejledningen. Udlicitering 689 
og markedsgørelse fører ofte til massefyringer, betalingsstandsninger og skolelukninger. 690 

Uddannelsesforbundet arbejder for at sikre, at udlicitering sker med krav fra rekvirentens side 691 
til kommende udbydere om, at virksomhedsoverdragelsesloven anvendes. Desuden opfordres 692 
rekvirenter til, at det overenskomstmæssige spørgsmål indgår i beslutningsprocessen. 693 

Uddannelsesforbundet arbejder desuden for at skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne 694 
og for den faglige kvalitet på trods af øget markedsgørelse. Der skal bl.a. stilles krav til nye 695 
udbydere om at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige faglige kvalifikationer og 696 
uddannelsesbaggrund, og der skal være tryghed i ansættelsen på trods af evt. leverandørskift. 697 

Uddannelsesforbundet arbejder også for, at løn og arbejdstid ikke forringes i forbindelse med 698 
fusioner. Uddannelsesforbundet mener, at hvis en uddannelse eller undervisning kan tilbydes 699 
på flere institutionstyper, så skal konkurrencen være på kvalitet – ikke på løn. 700 

  701 

  702 
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Tryghed i ansættelsen 703 

Uddannelsesforbundet arbejder for, at alle medarbejderne er fastansatte. Timelærere og kon-704 
traktansatte bør være undtagelsen. Dermed etableres et fælles pædagogisk og personalepoli-705 
tisk rum. 706 

Løstansattes løn, personalegoder, uddannelse og pension skal være på samme niveau som for 707 
fastansatte. 708 

Når opgaver omlægges eller flyttes fra en institution til en anden, skal medarbejdernes tryghed 709 
i ansættelsen styrkes. 710 

  711 

Det sociale kapitel 712 

Det sociale kapitel er en bred vifte af lovgivnings- og overenskomstmæssige tiltag, der skal 713 
skabe tilbud og muligheder for at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne på arbejds-714 
markedet. 715 

Uddannelsesforbundet støtter intentionerne bag Det sociale kapitel. Men for at leve op til 716 
intentionerne skal det sociale kapitel bruges i overensstemmelse med de overordnede regler 717 
og efter faste retningslinjer på de enkelte arbejdspladser og institutioner. 718 

I modsat fald vil Det sociale kapitel kunne medføre, at medarbejdere, der er ansat på normale 719 
vilkår, skubbes ud, og at den enkelte medarbejder ansat i henhold til Det sociale kapitel kan 720 
blive udnyttet som en billig arbejdskraft på institutioner med trængt økonomi. 721 

Uddannelsesforbundet arbejder for forståelse for og accept af Det sociale kapitel. Lokale tillids-722 
repræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer skal arbejde for at få beskrevet retningslin-723 
jer og politik for at anvende Det sociale kapitel i personalepolitikken. 724 

Gennem en aktiv og opsøgende indsats vil Uddannelsesforbundet medvirke til, at alle, der er 725 
ansat i medfør af Det sociale kapitel, har løn- og ansættelsesvilkår, der er i overensstemmelse 726 
med reglerne. 727 

 728 

Styring af den offentlige sektor 729 

De fleste af Uddannelsesforbundets medlemmer er ansat på private og/eller selvejende uddan-730 
nelsesinstitutioner og andre arbejdspladser, som finansieres af offentlige tilskud. 731 

Styringsparadigmet i den offentlige sektor er inspireret af ”New Public Management” og karak-732 
teriseret ved at have fokus på output, effektiviseringskrav, præstationsledelse, dokumentati-733 
onskrav og kontrol. Det har væsentlige negative konsekvenser både for brugerne (borgere, 734 
elever og kursister) og for medarbejderne. Konsekvenserne er manglende tillid til brugere og 735 
medarbejdere, underminering af professionsidentiteten, fokus på den økonomiske bundlinje i 736 
stedet for kvalitet i opgavevaretagelsen og uhensigtsmæssige strukturer på institutions-737 
/arbejdspladsniveau. 738 

Troen har været og er, at markedsgørelse og regnedrengenes målinger og talknusning skaber 739 
et godt grundlag for politiske reformer og effektivisering. Dette er ikke tilfældet, og Uddannel-740 
sesforbundet arbejder for synliggørelse af NPM’s uheldige konsekvenser og arbejder for en sty-741 
ring af den offentlige sektor, der understøtter professionsidentiteten og dermed medarbejder-742 
nes motivation og mobilisering af deres ressourcer. 743 
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De seneste år har desuden været karakteriseret ved økonomiske beskæringer og rationalise-744 
ringer, således at finansieringen ikke har fulgt dels den økonomiske udvikling i samfundet i 745 
øvrigt og dels opgave-porteføljen. 746 

Det har presset institutionernes økonomi og ført til kraftigt forringede normeringer og dermed 747 
stærkt forringede arbejdsvilkår. 748 

De ringere arbejdsvilkår samt den uhensigtsmæssige styring af den offentlige sektor er en 749 
direkte hindring for, at Uddannelsesforbundets medlemmer kan leve op til de overordnede 750 
samfundsmålsætninger om uddannelse og vejledning af høj kvalitet. 751 

Uddannelsesforbundet arbejder for, at de bevilgende myndigheder giver de private – og selv-752 
ejende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser et stabilt økonomisk grundlag, der på en og 753 
samme tid sikrer de ansattes arbejdsvilkår og muligheder for at levere den nødvendige kvalitet 754 
i undervisningen og anden opgavevaretagelse. 755 

Desuden indgår Uddannelsesforbundet i forskellige samarbejder med andre organisationer i 756 
arbejdet for at ændre det herskende styringsparadigme samt dets negative konsekvenser for 757 
brugere og medarbejdere. 758 

  759 

Organisationsudvikling  760 

Vores forbund baserer sig på åbenhed og demokrati. Uddannelsesforbundet arbejder hele tiden 761 
på, at der er så lille afstand mellem medlemmer og deres valgte repræsentanter som overho-762 
vedet muligt. 763 

Uddannelsesforbundet er på linje med andre faglige organisationer udfordret i forhold til med-764 
lemstilslutning, indflydelse og ændrede medlemskrav, -behov og –ønsker. Det stiller store krav 765 
til forbundets evne til kommunikation og inddragelse af tillidsrepræsentanter og medlemmer 766 
og til sammen at skabe lokale og centrale fællesskaber, som medlemmerne kan identificere sig 767 
med, og hvor de er aktive deltagere. 768 

Medlemmerne skal kunne se sig selv og deres faglige og pædagogiske problemstillinger i for-769 
bundets politik lokalt og centralt. 770 

Uddannelsesforbundets medlemsgrupper har forskellige løn- og arbejdsvilkår, kulturer m.m. De 771 
er organiseret i fagforeninger, sektioner, ledergruppe eller seniorgruppe. Denne organisering 772 
understøtter Uddannelsesforbundet både centralt, regionalt og lokalt. Det stiller store krav til 773 
sammenhængskraften i forbundet, så hele forbundet trækker i samme retning for at sikre 774 
medlemmernes interesser bedst muligt. 775 

Uddannelsesforbundet arbejder derfor hele tiden med at udvikle organisationen med henblik på 776 
sikring af sammenhængskraften. 777 

  778 

Kultur og struktur 779 

Der er stor forskel på medlemmernes arbejdsliv, når det gælder løn- og ansættelsesfor- hold, 780 
arbejdspladser, lovgivningsmæssige rammer, målgrupper/kursister/brugere, pædagogiske pro-781 
blemstillinger samt organiseringen og udviklingen af det faglige arbejde. 782 

Mangfoldigheden i erfaringer, historie, kulturer og værdier er en styrke for forbundet. Den skal 783 
bruges til at kvalificere debatten og udviklingen af forbundets politik. 784 
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Derfor er det vigtigt, at forbundet anvender arbejdsmetoder, der sikrer formidling og dialog om 785 
medlemmernes forskellige erfaringer, holdninger og værdier. 786 

Organisatorisk er et medlem placeret i enten en forening, en sektion, ledergruppen eller seni-787 
orgruppen. Forbundet skal sørge for, at disse enheder får de nødvendige rammer for deres 788 
virke. Arbejdet med at sikre sammenhængskraften i forbundet skal ske i respekt for forskellig-789 
heden – både mellem fagforeninger indbyrdes, sektioner indbyrdes og mellem fagforeninger og 790 
sektioner. Forbundet skal løbende være opmærksom på, om der sker en forskydning i opgave-791 
fordelingen mellem forbund, sektioner og fagforeninger. 792 

Forbundet arbejder for, at alle medlemmer får professionel service og varetagelse af deres 793 
interesser. 794 

I lærergruppen er metoderne til at sikre servicen og interessevaretagelsen for medlemmerne 795 
forskellige. I foreningsdelen er fagforeningerne hovedansvarlige for medlemsbetjening og 796 
behandling af medlemmernes problemer – bortset fra afskedssager, der formelt behandles af 797 
forbundet centralt. I sektionsdelen er det forbundet centralt, der er hovedansvarlig for med-798 
lemsbetjening og behandling af medlemmernes problemer – bortset fra de lokale forhandlings-799 
opgaver om løn- og arbejdstid, der er uddelegeret til tillidsrepræsentanterne. 800 

Men alle medlemmer skal opleve, at servicering og interessevaretagelse er på samme høje 801 
niveau i foreningsdelen og sektionsdelen. Medlemmer, der flytter fra en forening til en sektion 802 
eller omvendt i forbindelse med jobskifte eller andet, skal opleve det samme høje niveau af 803 
service og interessevaretagelse som hidtil. 804 

Efter en sammenlægning af flere arbejdspladser kan medarbejderne være fordelt på en for-805 
ening og en eller flere sektioner, mens der på andre arbejdspladser kan være flere sektioner 806 
repræsenteret. Forbundet sikrer de nødvendige muligheder for og understøtter aktivt i et tæt 807 
samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter, at medlemmerne på disse arbejdspladser 808 
taler med én stemme over for arbejdspladsens ledelse. Desuden videreformidler forbundet 809 
erfaringerne til andre arbejdspladser, der kommer i samme situation. 810 

  811 

En samlet strategi i forhold til tillidsrepræsentanterne 812 

Forbundet skal have en sammenhængende strategi for, hvordan vi får rekrutteret/valgt og 813 
fastholdt tillidsrepræsentanterne, og udviklet deres kompetencer. Der skal være sammenhæng 814 
mellem de forskellige tilbud til tillidsrepræsentanterne såsom uddannelse, mødevirksomhed, 815 
information, sekretariatsbetjening m.m., således at disse tilbud supplerer og understøtter hin-816 
anden i forhold til tillidsrepræsentanterne og deres behov.  817 

  818 

Sikring af medarbejderrepræsentation 819 

Der skal vælges tillidsrepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter på alle arbejdsplad-820 
ser og afdelinger. Hvor det er muligt, skal der også vælges fællestillidsrepræsentanter. 821 

Nogle medlemmer har ikke en tillidsrepræsentant, fordi de er for få på arbejdspladsen, eller 822 
fordi de er ansat på en arbejdsplads, hvor der ikke er aftaler og regler om tillidsrepræsentan-823 
ter. Disse medlemmers interesser skal varetages på samme niveau, som medlemmer der har 824 
en tillidsrepræsentant. 825 
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På arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter vælges en talsmand, og mulighederne for at få 826 
valgt beskyttede medarbejderrepræsentanter i henhold til arbejdsmiljølove og love om infor-827 
mation og høring skal udnyttes fuldt ud. 828 

I takt med markedsgørelsen og herunder udliciteringsbølgen kommer der nye arbejdspladser, 829 
der konkurrerer med arbejdspladser inden for Uddannelsesforbundets faglige område, men 830 
hvor de ansatte hverken er dækket af overenskomster eller organiseret i Uddannelsesforbun-831 
det. Her skal forbundet arbejde for at organisere de ansatte, opbygge en lokal organisation og 832 
få valgt medarbejderrepræsentanter. 833 

  834 

Tillidsrepræsentantuddannelsen 835 

Tillidsrepræsentantuddannelsen er et tilbud til både nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter. 836 
Og de har både ret og pligt til at deltage. 837 

Det er en professionel uddannelse med pædagogiske læringsformer, der tilfører tillidsrepræ-838 
sentanterne de nødvendige kompetencer til at kunne varetage hvervet. 839 

Uddannelsen ruster tillidsrepræsentanterne til at agere både fagpolitisk og uddannelsespolitisk 840 
samt være proaktive og sætte dagsordener i forhandlinger med ledelse, i samarbejdsudvalg, i 841 
bestyrelser m.m. 842 

Uddannelsen skal sætte tillidsrepræsentanterne i stand til at handle strategisk i forhold til 843 
arbejdspladsens mål, til at matche ledelsen i forhandlingssituationer og til at indgå i bestyrel-844 
sesarbejdet på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 845 

Uddannelsen skal give tillidsrepræsentanten personlig gennemslagskraft samt et økonomisk 846 
videns- og forståelsesgrundlag til forhandlinger og andre repræsentationer. 847 

Uddannelsen skal gøre det attraktivt at blive valgt til tillidsrepræsentant, og give status i for-848 
hold til ledelse og bestyrelse og fastholde og styrke respekten for tillidsrepræsentantinstitutio-849 
nen. 850 

Uddannelsen er et sammenhængende tilbud, men det betyder ikke, at alle tillidsrepræsentan-851 
ter får nøjagtig den samme uddannelse. Den vil nemlig afhænge af de enkelte tillidsrepræsen-852 
tanters opgaver – herunder størrelsen af deres institution. Det kan fx være omfanget af tillids-853 
repræsentantens forhandlings- og aftalekompetencer, repræsentationer i bestyrelser eller 854 
samarbejdsudvalg, hverv som fællestillidsrepræsentant, opgaver som bindeled mellem med-855 
lemmer og forbundet centralt eller ansvar for medlemsbetjening, der afgør, hvilken uddan-856 
nelse en tillidsrepræsentant får tilbudt. 857 

Uddannelsen skal også styrke tillidsrepræsentanterne i forhold til opgaven at hverve og fast-858 
holde medlemmer. Tillidsrepræsentanterne skal være opmærksomme på, at også atypisk/- 859 
løstansatte kolleger skal hverves.  860 

  861 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser 862 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne på Uddannelsesforbundets institutioner bør altid 863 
være valgte tillidsrepræsentanter. 864 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser skal støttes af Uddannelsesforbundet med rådgiv-865 
ning, relevante uddannelsestilbud mv. Medarbejderrepræsentanter på små institutioner, hvor 866 
der ikke er mulighed for valg af tillidsrepræsentant, skal have samme adgang til bistand som 867 
tillidsrepræsentanterne. 868 
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 869 

Arbejdsmiljøuddannelse 870 

Regler, viden og værktøjer om arbejdsmiljø udvikles og ændres hele tiden. Derfor sørger for-871 
bundet for supplerende uddannelse til de arbejdsmiljørepræsentanter, der er organiseret i for-872 
bundet. 873 

Arbejdsmiljøspørgsmål reguleres i stigende omfang også i aftalesystemet. Derfor er det vigtigt, 874 
at arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter taler med én stemme over for ledelsen, 875 
og derfor kan uddannelsestilbuddene også være relevante for tillidsrepræsentanter. 876 

  877 

Samarbejde i regionerne som bindeled mellem det centrale og lokale niveau 878 

For at sikre sammenhængen mellem det centrale og lokale niveau (tillidsrepræsentanterne) 879 
arbejder forbundet for at styrke indsatsen på det regionale niveau. Det skal underbygge kom-880 
petencer og selvstændighed i sektioner og fagforeninger.  881 

Endvidere arbejder forbundet på at etablere rutiner og kultur, der styrker sammenhængen 882 
mellem det centrale og det lokale niveau, således at der sker en styrkelse af den lokale viden 883 
om og anvendelse af forbundets politikker og TR- og medlemstilbud samt styrkelse af den cen-884 
trale viden om den lokale udvikling og de lokale TR- og medlemsbehov. Foreningsregionerne 885 
har en væsentlig rolle i denne sammenhæng. 886 

Forbundet understøtter indsatsen på det regionale niveau, så tillidsrepræsentanterne kan sam-887 
les for at drøfte udmøntningen af forbundets politik, give politiske input og tilbagemeldinger til 888 
forbundets centrale niveau, udveksle erfaringer og koordinere det lokale arbejde som fx for-889 
handlinger med ledelsen om løn- og arbejdstidsforhold samt arbejdet i arbejdspladsernes 890 
bestyrelser. 891 

Indsatsen på det regionale niveau skal bl.a. ses i lyset af den voksende konkurrence mellem 892 
uddannelsesinstitutionerne. Hvis den voksende konkurrence om de samme kursister og bru-893 
gere ikke skal føres på lærernes lønvilkår, men på undervisningens kvalitet, stiller det store 894 
krav til de lokale tillidsrepræsentanter. 895 

Tillidsrepræsentanter fra indbyrdes konkurrerende arbejdspladser skal derfor sikres muligheder 896 
for at udveksle erfaringer og koordinere de lokale forhandlinger af løn- og arbejdsvilkår. Kon-897 
kurrencen kan foregå på mange niveauer i forhold til forbundets organisation. Den kan foregå 898 
internt i fagforeningsregi, internt i en sektion og på tværs af forenings- og sektionstilhørsfor-899 
hold. Derfor skal arbejdet på det regionale niveau både kunne foregå internt i fagforeninger og 900 
sektioner og på tværs af fagforeninger og sektioner. 901 

 902 

Det lokale arbejde, hvervning og aktiviteter for medlemmer 903 

Forbundet støtter lokale aktiviteter i fagforeningerne og sektionernes klubber. Lokale aktivite-904 
ter skaber mulighed for at hverve nye medlemmer og for at engagere eksisterende medlem-905 
mer i det lokale og centrale politiske arbejde. Medlemmernes engagement er afgørende for 906 
forbundets styrke både lokalt og centralt. 907 

Det lokale arbejde sammentænkes med andre medlemsaktiviteter som kurser og møder, infor-908 
mationsvirksomhed og sekretariat i en samlet strategi for forbundets kontakt med nuværende 909 
og potentielle medlemmer. 910 
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Forbundet tager initiativ til målrettet hverve- og organiseringsarbejde på de af forbundets 911 
områder, hvor antallet af organiserede kan øges. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde 912 
med de tillidsvalgte på skolerne. 913 

Forbundet gennemfører fyraftensmøder, kompetenceudviklende kurser og seminarer for med-914 
lemmerne. Formålet er bl.a., at Uddannelsesforbundet skal kendes som en væsentlig udbyder 915 
af medlemmernes pædagogiske efter- og videreuddannelse. Medlemmerne inddrages via 916 
denne aktivitet dels i forbundets politikudvikling og dels i forbundets udvikling af fremtidige 917 
kursusudbud.  918 

På nogle af de nye arbejdspladser, som konkurrerer med arbejdspladserne i forbundets regi, er 919 
de ansatte ikke organiserede. Derfor skal forbundet centralt gøre en målrettet indsats for at få 920 
hvervet de ansatte på disse arbejdspladser som medlemmer.  921 

  922 

Påvirkningen af den regionale og lokale beskæftigelsespolitik og efteruddannelses-923 
politik 924 

Prioriteringen af uddannelse og kurser i den regionale og lokale beskæftigelsespolitik har stor 925 
betydning for arbejdspladserne på Uddannelsesforbundets områder. Forbundets regionale og 926 
lokale repræsentanter skal bl.a. søge indflydelse ved at blive valgt som FTF-repræsentanter 927 
eller påvirke FTF’s repræsentanter i regionale beskæftigelsesråd og vækstfora. 928 

Forbundet søger også indflydelse og repræsentation i bestyrelser og uddannelsesudvalg på 929 
uddannelsesinstitutioner (professionshøjskoler), der leverer relevant grund- og efteruddan-930 
nelse til medlemmerne. 931 

Forbundet støtter op om det arbejde, som forbundets repræsentanter udfører med disse opga-932 
ver. Forbundet vil overfor FTF arbejde for at sikre de nødvendige vilkår og ressourcer til opga-933 
vevaretagelsen. 934 

                                                                                                          935 

Netværk mellem medlemmer og institutioner 936 

Forbundet arbejder for, at medlemmer og arbejdspladser danner netværk på regionalt og 937 
lokalt niveau. Formålet er dels at få inspiration fra andre arbejdspladsers pædagogiske erfarin-938 
ger og dels at befordre samarbejdsprojekter om undervisning, vejledning m.m. på tværs af 939 
forbundets arbejdspladser. 940 

Forbundet støtter derfor pædagogiske mødeaktiviteter lokalt, regionalt eller centralt, hvis de er 941 
åbne for alle forbundets medlemmer. 942 

  943 

Ledere 944 

Vilkårene for arbejdspladsernes drift og udvikling er løbende til diskussion. Reformer og lovæn-945 
dringer gennemføres i et hastigt tempo og ændrer vilkårene for det daglige arbejde på skoler 946 
og arbejdspladser. Ledere og medarbejdere har en fælles interesse i at sikre sig indflydelse på 947 
vilkårene. Gennem et tæt samarbejde kan der i fællesskab argumenteres for faglige og pæda-948 
gogiske synspunkter over for beslutningstagerne og på den måde påvirke rammebetingelser 949 
og arbejdsvilkår. 950 

Ledere har desuden behov for, at deres forbund varetager interesser og rådgiver i for- hold, 951 
der udspringer af rollen og funktionen som leder. Det kan være sager om løn og ansættelse, 952 
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vilkår for ledelse, opstilling af overenskomstkrav m.m. De opgaver varetages i forbundets 953 
ledergruppe, der er en selvstændig enhed i forbundet. Via medlemskabet af LC – Lederforum 954 
rejser ledergruppen selvstændigt krav til overenskomstforhandlingerne. Forhandlinger af 955 
lokale/individuelle lønaftaler varetages af forbundets ledergruppe. 956 

Sagsbehandlingen for lederne og deres medarbejdere holdes adskilt fra hinanden. 957 

  958 

Seniorer 959 

Det skal være attraktivt for medlemmerne at fortsætte medlemskabet, efter at de har forladt 960 
arbejdsmarkedet. Derfor sørger Uddannelsesforbundet via tillidsrepræsentanter og fagforenin-961 
ger samt via forbundets sekretariat for en kursus- og informationsindsats, som sikrer en god 962 
og rettidig orientering med henblik på en smidig overgang til seniormedlemskab. 963 

Forbundet arbejder for at fremme seniorernes interesser – fx i pensionsspørgsmål. 964 

Seniorerne er en selvstændig gruppe i forbundet med egne vedtægter og egen økonomi. Seni-965 
orgruppen laver medlemskurser og andre aktiviteter. 966 

Seniorerne har en observatør med taleret i forbundets hovedbestyrelse og kan på den måde 967 
øve indflydelse på forbundets politik. 968 

Via Lærernes Centralorganisation søger seniorgruppen indflydelse på aftaleresultater for stats-969 
tjenestemænd. Uddannelsesforbundet arbejder for, at Seniorgruppen får en stærk repræsenta-970 
tion i LC. 971 

  972 

Samarbejde med andre organisationer 973 

Uddannelsesforbundet samarbejder med andre organisationer – både centralt, regionalt, lokalt 974 
og internationalt. 975 

Samarbejdet har mange formål, bl.a. at stå stærkest muligt i forhandlinger, at få indflydelse 976 
på uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, at blive repræsenteret i relevante organer og 977 
institutioner samt at sikre relevante tilbud til medlemmer og tillidsrepræsentanter. 978 

 979 
Kommunikationspolitik 980 

Uddannelsesforbundets kommunikation bygger på tre grundlæggende værdier: troværdighed, 981 
åbenhed og dialog. 982 

Troværdighed: Kommunikationen skal være klar, præcis og saglig. Den skal være faktuelt rig-983 
tig og må ikke kunne misforstås. 984 

Åbenhed: Kommunikationen skal være åben og ærlig – dog med de særlige hensyn og 985 
begrænsninger, der kræves under igangværende forhandlinger og i personsager. 986 

Dialog: Kommunikationen skal skabe grobund for dialog, fordi vi tror på, at dialog fører til de 987 
bedste resultater og forandringer. 988 

Desuden skal kommunikationen udføres i overensstemmelse med Uddannelsesforbundets 989 
overordnede værdi om professionalisme. 990 

Uddannelsesforbundets kommunikation har to hovedspor: Kommunikation med medlemmerne 991 
som sker gennem forbundets medier og kommunikationskanaler, samt ekstern kommunikation 992 
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som retter sig primært mod andre professionelle aktører på arbejdsmarkedet, i uddannelses-993 
miljøet og i lokal- og landspolitik   994 

  995 

Medlemskommunikation 996 

Medlemskommunikationen skal give medlemmerne perspektiv, viden og engagement i forhold 997 
til deres arbejde og udviklingen af forbundet. Kommunikationen skal medvirke til at udvikle en 998 
stærk dialogkultur, der bl.a. kan styrke en aktiv vidensdeling og være med til at styrke sam-999 
menhængskraften i forbundet. 1000 

Medlemskommunikationen sker gennem forbundets medier og kommunikationskanaler, som 1001 
skal være tilgængelige, når medlemmerne ønsker det. Derfor findes Uddannelsesbladet både i 1002 
papirudgave og digital udgave på hjemmesiden, mens de øvrige medier og kommunikationska-1003 
naler er digitale – netop for at øge tilgængeligheden.  1004 

 1005 
Eksternt mediearbejde 1006 

Det eksterne mediearbejde skal give ekstra styrke til Uddannelsesforbundets arbejde med at 1007 
sikre slagkraft og indflydelse i faglige såvel som politiske begivenheder. Vores tilstedeværelse i 1008 
medierne bygges op af fakta, faglig funderede argumenter og løsningsforslag på de sagsområ-1009 
der, der berører medlemmernes arbejdsliv, økonomi og sundhed. Kommunikationen skal vise 1010 
omverdenen, at forbundet og dets medlemmer er uundværlige medspillere, når det drejer sig 1011 
om ungdoms- og voksenuddannelse, vejledning, integration og arbejdsmarked. Vi skal vise 1012 
omverdenen, hvordan Uddannelsesforbundets medlemmer gennem deres professionalisme til-1013 
fører samfundet, virksomhederne og de enkelte borgere en merværdi. 1014 

  1015 
Internationalt arbejde 1016 

Uddannelsesforbundet er medlem af  1017 

• Den internationale lærerorganisation Education International, EI 1018 
• Den europæiske lærerorganisation European Trade Union Committee for Education, ETUCE 1019 
• Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS 1020 
• Danske Lærerorganisationer International, DLI 1021 

I disse fora støtter Uddannelsesforbundet indsatsen for at fastholde uddannelse som et offent-1022 
ligt ansvar og anliggende. Forbundet medvirker også i udviklingen af den nordiske pædagogi-1023 
ske tradition og indgår i samarbejde med lærerorganisationer på Uddannelsesforbundets 1024 
arbejdsområder. 1025 

Uddannelsesforbundet følger det nordiske og europæiske arbejde for at få viden og erfaringer 1026 
om strømninger og tendenser inden for uddannelsespolitik og ansættelsesret og i forhold til 1027 
faglig organisering, og samtidigt bidrage med egen viden og erfaringer. Dermed er forbundet 1028 
bedre forberedt på ændringer, der får indflydelse på medlemmernes arbejde og arbejdsvilkår. 1029 

Uddannelsesforbundet støtter udvalgte lærerfagforeninger og andre faglige organisationer i 1030 
udviklingslande i samarbejde med Fagbevægelsens Ulandssekretariat og EI. Støtten målrettes 1031 
organisationernes organisatoriske opbygning, politisk-strategiske udvikling og udvikling af 1032 
uddannelser inden for Uddannelsesforbundets områder. Desuden støtter Uddannelsesforbundet 1033 
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(typisk via EI) lærerorganisationer og deres medlemmer, i tilfælde hvor de begrænses i deres 1034 
mulighed for at organisere sig og udføre fagligt arbejde. 1035 

 1036 


	Indledning
	Uddannelsespolitik
	Skolesamarbejde
	Markedsgørelse og kvalitet i uddannelserne
	Unges uddannelsesmuligheder
	Unge med anden etnisk baggrund end dansk
	Voksnes uddannelsesmuligheder
	Voksne indvandrere
	Integration
	Specialundervisning

	Arbejdsmarkedspolitik
	Fagpolitik
	Den danske model
	Tillidsrepræsentanterne
	Løndannelsen
	Arbejdstid
	Arbejdsmiljø
	Indflydelse og personalepolitik
	Ledere
	Seniorer – overgang fra arbejdsliv til efterløn/pension
	Nyansatte
	Overenskomstdækning af nye områder
	Udlicitering og fusioner
	Tryghed i ansættelsen
	Det sociale kapitel
	Styring af den offentlige sektor

	Organisationsudvikling
	Kultur og struktur
	En samlet strategi i forhold til tillidsrepræsentanterne
	Sikring af medarbejderrepræsentation
	Tillidsrepræsentantuddannelsen
	Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser
	Arbejdsmiljøuddannelse
	Samarbejde i regionerne som bindeled mellem det centrale og lokale niveau
	Det lokale arbejde, hvervning og aktiviteter for medlemmer
	Påvirkningen af den regionale og lokale beskæftigelsespolitik og efteruddannelsespolitik
	Netværk mellem medlemmer og institutioner
	Ledere
	Seniorer
	Samarbejde med andre organisationer

	Kommunikationspolitik
	Medlemskommunikation

	Internationalt arbejde

