
 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Uddannelsesforbundets kongres  
den 17. – 18. november 2017 

 
 

Skriftlig beretning for kongresperioden 2014-2017 

  



2 
 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 3 

Opfølgning på kongressen i 2014 og forberedelse af kongressen i 2017 ......................................................... 4 

Ny hovedbestyrelse i 2014 ................................................................................................................................ 4 

Arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet og 
foreningerne/sektionerne ................................................................................................................................. 5 

Medlemsinddragelse ......................................................................................................................................... 6 

Forbundets medier/kommunikation med medlemmer,  tillidsvalgte o.a. ........................................................ 7 

Uddannelsespolitik ............................................................................................................................................ 8 

EUD-reform .................................................................................................................................................... 8 

Ungdomsskolen/10.klasse/EUD 10 ............................................................................................................. 17 

Produktionsskolerne .................................................................................................................................... 18 

VUC .............................................................................................................................................................. 20 

FVU .............................................................................................................................................................. 21 

Ordblindeundervisningen ............................................................................................................................ 21 

Folkeoplysning/Daghøjskoler ...................................................................................................................... 22 

Den Forberedende Grunduddannelse ......................................................................................................... 23 

Dansk som andetsprog ................................................................................................................................ 25 

AMU ............................................................................................................................................................. 29 

Beskæftigelsespolitik ....................................................................................................................................... 30 

Trepartsforhandlingerne om arbejdsmarkedsintegration og danskundervisning af flygtninge ................. 30 

IntegrationsGrundUddannelse (IGU) ........................................................................................................... 31 

Fagpolitik ......................................................................................................................................................... 31 

Arbejdstidsregler – opfølgning på lov 409................................................................................................... 31 

Fokus på løn ................................................................................................................................................. 36 

OK15 ............................................................................................................................................................ 36 

Arbejdsgivere uden overenskomst .............................................................................................................. 39 

Arbejdsmiljø og professionel kapital ........................................................................................................... 41 

Hvervning ..................................................................................................................................................... 42 

Uacceptabel arbejdsgiveradfærd ................................................................................................................ 43 

Sygefravær på EUD og VUC (AVU og FVU) .................................................................................................. 43 

Indflydelse og TR-arbejde ............................................................................................................................ 45 

TR-uddannelsen ........................................................................................................................................... 46 

Afskedigelser ............................................................................................................................................... 48 

Internationalt samarbejde ............................................................................................................................... 48 

FTF ................................................................................................................................................................... 49 

Afslutning ......................................................................................................................................................... 49 



3 
 

 

Indledning 
  
For såvel medlemmer som Uddannelsesforbundet som organisation har arbejdet igennem hele 
kongresperioden 2014-2017 været præget og påvirket af, at uddannelse og dermed medlem-
mernes arbejdspladser i stadig større grad udsultes økonomisk – flere opgaver har skullet 
løses for færre penge. Besparelser og effektiviseringer - økonomiske rationaler og ikke de fol-
kevalgtes uddannelsespolitiske ambitioner har været og er styrende for den virkelighed for-
bundets medlemmer arbejder i. Dygtige, selvstændige og tillidsfulde børn, unge og voksne er 
Danmarks råstof. Spareøvelser i forhold til Danmarks råstof er samfundsmæssigt en helt for-
kert udvikling. Dette har væsentlige konsekvenser for elever og kursister og medlemmerne på 
alle forbundets områder. 

I kongresperioden fra november 2014 og frem til primo september 2017 har de helt store 
arbejdsområder i Uddannelsesforbundet været opfølgning på OK 15, forberedelse af OK 18, 
OK-dækning af nye arbejdspladser, EUD-reformen, bedre overgange til en ungdomsuddan-
nelse/den forberedende grunduddannelse, opfølgning på kongressen i 2014 og forberedelse 
af kongressen i november 2017 og herunder arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af vægt-
ningen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne. 

Dertil kommer emner som hvervning, TR-uddannelse, 3-partsforhandlinger, kurser og kon-
ferencer, ny hjemmeside og forslag til finanslove og herunder bl.a. omprioriteringsbidrag. 

Til beretningen vedlægges følgende bilag:  
 
1. Medlemsudvikling 
2. TR-uddannelse 
3. Interne møder 
4. Arbejdsgrupper 
5. Eksterne møder 
6. Høringer 
7. Politikpapirer og vejledninger 
8. Konferencer og kurser 
9. Hjemmesidebesøg 
10. Presseomtale 
11. Faglige sager 

- Undersøgelser og dokumentation 
- Afskedigelsessager 
- Overenskomstkrav og resultater 
- Særlige sagstyper (ligebehandling, arbejdsskade mv.) 
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Opfølgning på kongressen i 2014 og forberedelse af kon-
gressen i 2017 
 
HB’s kongresevaluering i december 2014 konkluderede, at det var en rigtig god kongres 
med gode beslutninger og god dynamik og aktivitet på talerstolen, og det var positivt, at 
der også var debat om den mundtlige beretning. HB pegede fremad og understregede, at 
deltagernes aktivitetsniveau og engagement skal fastholdes og meget gerne styrkes, og at 
der stadigt er plads til forbedringer. 

HB besluttede, at workshopformen skal drøftes grundigt førend kongressen i 2017, og at 
formen evt. skal ændres. HB drøftede også valget af HB-medlemmer og konstaterede, at 
den tidligere HB havde besluttet, at ”HB-valg” skal behandles i HB førend kongressen i 
2017. Endvidere konstaterede HB, at det havde været svært op til kongressen at få valgt 
tilstrækkeligt med delegerede og suppleanter. HB konkluderede, at Uddannelsesforbundet 
her har et demokratisk problem. 

Ved afslutningen af den skriftlige beretning har HB færdigbehandlet og truffet beslutninger 
om HB’s indstillinger til kongressen i november 2017 om følgende: kongressens forretnings-
orden, dirigenter, HB-honorarer og -vilkår, kontingenter og herunder suppleringskontingent 
for foreningsløse medlemmer, ledernes fremtidige organiseringsforhold, principprogram, 
skriftlig beretning, reglen om at et nej-flertal for forkastelse af et OK-resultat skal udgøre 
minimum 25 % af de stemmeberettigede, mulighed for at repræsentantskabsmøder kan 
afholdes i 3. kvartal med udtagelse af OK-krav, godkendelse af forhandlingsresultater på 
overenskomstområder med færre end 50 medlemmer, kongresworkshops, konfliktstøtte og 
konfliktkontingent, vedtægtsændring om HB-valg, samt at HB ikke vil stille forslag om per-
manent bidrag til en konfliktfond. HB havde i sin behandling af sidstnævnte dels fokus på, 
at forbundets formue – ”særlig fond” – i realiteten fungerer som en konfliktfond, idet det er 
denne fond, som gør og gjorde det muligt i 2013 at rejse penge til konfliktlån og andre kon-
fliktudgifter, og dels fokus på at der er en modsætning imellem og derfor svært at forklare 
medlemmerne, at konfliktramte medlemmer skal optage lån samtidig med, at forbundet 
opbygger/har en konfliktfond.  

 
Ny hovedbestyrelse i 2014 
 
Kongressen i 2014 gav forbundet en næsten ny HB – fem nye HB-medlemmer ud af 13. Så 
hurtigt det var muligt, afholdt HB sit årlige HB-seminar. Seminaret havde oplæg om de fag-
lige organisationers medlemsudvikling, om medlemshvervning og – fastholdelse, demokrati 
og handlekraft og styrkelse af medlemsinddragelsen. På baggrund af oplæggene arbejdede 
HB hen imod fastlæggelse af HB’s arbejdsform. På efterfølgende HB-møder besluttede HB 
sin forretningsorden og arbejdsform. HB har i sine drøftelser og beslutninger om arbejdsfor-
men i kongresperioden haft fokus på styrkelse af medlemsudviklingen og medlemsinddra-
gelse og fokus på styrkelse af organisationens handlekraft. HB har bl.a. besluttet en ny 
arbejdsform – hvert HB-medlem har nu et eller flere politiske ansvarsområder; f.eks. 
arbejdsmiljø og kontakten til de landsdækkende foreninger. Formålet er, at HB’s samlede 
ekspertise kommer i spil til gavn for forbundet. HB besluttede desuden ikke at oprette de to 
tidligere udvalg – det fagpolitiske – og det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg 
(jævnfør at det på kongressen blev besluttet, at det ikke længere er vedtægtsbestemt). I 
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stedet har HB afholdt HB-temadage og temadrøftelser på HB-møderne, haft enkelte 
arbejdsgrupper samt grupper med deltagelse af medlemmer. 

 

Arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af vægtningen af indsat-
sen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne 
 
På forslag fra Sydregionen (foreningerne i Region Syddanmark) besluttede kongressen i 
2014, at forbundet i kongresperioden skulle arbejde med ovenstående emne. HB nedsatte i 
den anledning en arbejdsgruppe med 8 medlemmer. Sydregionen udpegede som forslags-
stiller en repræsentant. I starten af arbejdsgruppens arbejde (efteråret 2015) skete der 
udskiftning af 4 medlemmer, men fra januar 2016 medlemmerne været: 

• Peter Ølgaard (formand for arbejdsgruppen), medlem af hovedbestyrelsen, foreningsfor-
mand og fællestillidstillidsrepræsentant på Aarhus Tech 

• Jan Andreasen (næstformand for arbejdsgruppen), medlem af hovedbestyrelsen, for-
mand for sektionen for ungdomsskolelærere m.fl. 

• Søren Janns, TR på Produktionsskolen k-u-b-a 
• Torben Michelsen, foreningsformand og fællestillidsrepræsentant på Tradium 
• Thea Lund Holst, TR på Sprogcenter Midt Horsens 
• Finn Ejlersen, foreningsformand og TR på Svendborg Erhvervsskole 
• Annette Dalmose, TR på AOF Center Fyn-Svendborg, medlem af sektionsbestyrelsen for 

ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 
• Henrik Dyrby Mogensen, foreningsformand og fællestillidsrepræsentant på ZBC 
 
I henhold til gruppens kommissorium skulle den på repræsentantskabsmødet i 2016 fore-
lægge en beskrivelse af forbundets samlede indsats og på repræsentantskabsmødet i 2017 
en foreløbig vurdering af forbundets samlede indsats.  

Indledningsvis i gruppens arbejde blev analysen fra kongressen i 2011 af forbundets kontin-
gentstruktur samt evalueringen fra kongressen i 2011 af HB-medlemmernes frikøb gennem-
gået. Undervejs i gruppens arbejde blev man opmærksom på, at der er behov for at få syn-
liggjort forbundets kontingentstruktur og forklare, hvorfor der er forskel på foreningernes og 
sektionernes kontingenter. 

Endvidere søgte arbejdsgruppen ved indledningen af sit arbejde op på Sydregionens 
begrundelse for at få undersøgt vægtningen af indsatsen mellem forbundet og forenin-
gerne/sektionerne og i den sammenhæng at få belyst regionens problemer og ønsker, såle-
des at disse problemer og behov kunne adresseres. Regionens arbejdsgrupperepræsentant 
gav oplæg og forklarede i den sammenhæng, at OK-15-resultatet er svært at bruge, at der 
er et lokalt pres på tiden til TR-arbejde, og at det dermed er svært at give medlemmerne 
den samme service som tidligere, samt at størstedelen af arbejdet udføres lokalt, og at 
medlemmerne derfor har svært ved at se, hvad de får for det centrale kontingent; bl.a. har 
de svært ved at se sig selv i bladet, og de finder hjemmesiden svær at navigere i.  

Med henblik på at belyse sekretariatets arbejde skete der via oplæg fra sekretariatets 
enkelte enheder en meget grundig og detaljeret beskrivelse af arbejdet i enhederne. Endvi-
dere orienterede arbejdsgruppens HB-medlemmer samt yderligere to HB-medlemmer 
arbejdsgruppen om HB-medlemmers og sektionsformænds arbejde. 
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(Der henvises til kongressens dagsordenspunkt 4.1. Orientering vedr. undersøgelse af 
vægtningen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne.) 

Arbejdsgruppen har på baggrund af ovennævnte oplæg og orienteringer vurderet, at de kan 
tage ansvar for, at forbundets centrale ressourcer bruges professionelt, effektivt og korrekt i 
henhold til politiske beslutninger og forventninger, og bl.a. nævnte arbejdsgruppens for-
mand i sit oplæg på repræsentantskabsmødet i 2016, at der før fusionen var 3 selvstændige 
forbund med en række parallelle problemstillinger, og arbejdsgruppen havde konstateret, at 
dannelsen af Uddannelsesforbundet bl.a. har medført en større synlighed i medierne, større 
deltagelse i lokale netværk og en professionalisering af sekretariatet, der bl.a. nu rummer 
mere specialekspertise. Arbejdsgruppen understregede, at det ville være gavnligt, hvis man 
kan synliggøre forbundets store arbejde for TR’ere og medlemmer. 

Frem til repræsentantskabsmødet i 2017 har arbejdsgruppen bl.a. gennemført en TR-under-
søgelse med spørgsmål om mange forhold, til belysning af TR’s arbejde, tid dertil samt brug 
af de hjælpeværktøjer og anden sekretariatsbistand, som forbundet stiller til rådighed. 

(Der henvises til kongressens dagsordenspunkt 4.1. Orientering vedr. undersøgelse af 
vægtningen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne.) 

HB er gennem kongresperioden blevet holdt orienteret om gruppens arbejde og herunder 
behandlet gruppens arbejde op til forelæggelserne på de to repræsentantskabsmøder samt 
op til kongressen. 
 

Medlemsinddragelse 
 
Uddannelsesforbundet har de senere år styrket sit fokus på medlemsinddragelse. Medlems-
inddragelse har selvfølgeligt altid været i fokus for forbundets arbejde, men det konkrete 
fokus er styrket. Fx inviteres enkeltmedlemmer ind til at vurdere hjemmesidedesignets 
navigation eller give praktikkernes syn på pædagogiske spørgsmål osv. Facebook har som 
et af sine formål at komme i dialog med medlemmerne og få input fra dem om forbundets 
aktiviteter og politikker. Forbundet afholder udviklingsseminarer som medlemsfyraftensmø-
der for at få input til forbundets politik, som forbundet så bruger i sin politikudvikling. 
 
Omfanget af HB-medlemmernes besøg på skoler og andre arbejdspladser for at drøfte 
medlemmers og tillidsvalgtes problemer i dagligdagen er vokset og voksende. Det betyder, 
at HB-medlemmerne når ud til medlemmerne og får chance for at få inspiration og input 
samt for at orientere om forbundets politik og forklare forbundets beslutninger. E-udvalget 
afholder jævnligt sine møder sammen med regionsmøder, så e-udvalgets mulighed for at 
lytte til foreningernes behov styrkes. 

Vi holder flere fyraftensmøder, og konceptet er en succes. Her behandles pædagogiske og 
didaktiske emner, som er relevante for medlemmernes dagligdag, og de er gratis for med-
lemmerne. 

Forbundets aktivitet med konferencer, seminarer og kurser for medlemmer, hvor de kan 
kompetenceudvikles, er stigende. Vi holder både endags- og todages kurser. Nogle afholdes 
i sekretariatet for at holde prisen nede og andre på skoler, som også er rimeligt billigt. Da 
der er tale om kompetenceudvikling, forventes ledelserne at betale deltagerprisen, og for  
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ledige medlemmer, har forbundet besluttet, at de via ansøgning kan deltage for nedsat 
pris.  

Vi udvikler konferencetilmeldingssystemet samt procedurer for evaluering og oplysning om 
kurser, så vi når så mange medlemmer som muligt og orienteres om deres ønsker og 
behov. Det er vores indtryk, at der er ledelser inden for nogle af forbundets områder, som 
ikke er klar over, hvor billigt de kan få medarbejdere kompetenceudviklet via relevante kur-
ser, som Uddannelsesforbundet arrangerer. Vi har i perioden gjort en aktiv indsats for at nå 
disse skoleledelser, og vi kan konstatere, at et stigende antal skoleledelser er opmærk-
somme på, at Uddannelsesforbundet udbyder relevant kompetenceudvikling. 

 

Forbundets medier/kommunikation med medlemmer,  
tillidsvalgte o.a. 
 
Førend kongressen i 2014 havde den daværende HB over flere møder behandlet forbundets 
medier og besluttet at indskrænke antallet af blade til 8 om året og at bruge ressourcerne i 
stedet på forbundets andre medier; hjemmeside, sociale medier og på pressearbejde.  

Facebook har som et af sine formål at komme i dialog med medlemmerne og få input fra 
dem om forbundets aktiviteter og politikker. Hjemmesiden er blevet forbedret, så kommuni-
kationen med medlemmer og tillidsvalgte er mere effektiv. Medlemmerne skal hurtigt kunne 
få svar på deres spørgsmål om fx løn og arbejdsmiljø, ligesom medlemmerne skal vide, 
hvad vi tænker og kæmper for. Informationen er nu klarere målrettet henholdsvis medlem-
mer – og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Den digitale TR-håndbog er gjort mere 
brugbar på den nye hjemmeside, og for nærværende udvikles Uddannelsesforbundets vej-
ledning om den digitale erhvervsskole som et digitalt værktøj, og erfaringerne herfra vil 
skabe grundlag for udvikling af yderligere digitale værktøjer til gavn for medlemmer og til-
lidsvalgte.    

Desuden skal medlemmerne kunne læse forbundets medier, når det passer medlemmerne 
bedst. Derfor findes hjemmeside og nyhedsbreve nu i letlæselige mobile versioner, og det 
viser sig, at ca. halvdelen af læserne læser dem på en mobiltelefon eller en tablet som fx en 
iPad.  

Vi udgiver nu en Medlemspost, som i perioden er blevet ændret til en overskuelig og præ-
sentabel form. Fra maj 2017 udkommer TR-posten hver anden mandag og Medlemsposten 
hver anden tirsdag. Hvis der sker større begivenheder, som har betydning for tillidsvalgte 
og medlemmerne, udkommer nyhedsbrevene uden for den sædvanlige udgivelsesfrekvens. 

Vi bruger forbundets facebookside flittigere end tidligere til at gøre opmærksom på artikler 
og aktuelle politiske sager, da Facebook bruges som nyhedskanal af mange andre og større 
medier og i politisk arbejde.   

Netop Facebook brugte vi forsøgsvis i 2016 som et dialogforum. Der var tale om supple-
ment til de udviklingsseminarer rundt om i landet, der skulle give medlemmernes input til 
Uddannelsesforbundets politikpapir til ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdoms-
uddannelse. Her blev oprettet en midlertidig gruppe på Facebook, som kom med input og 
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 overvejelser, som blev afspejlet i det endelige politikpapir.  
 

Uddannelsespolitik 
 
EUD-reform 
 
Denne kongresperiode har været præget af det store arbejde, der har knyttet sig til EUD-
reformens oversættelse til praksis, herunder arbejdet med at   

• tolke og oversætte ny lovgivning og bekendtgørelser og at få udredt uklarheder  
• udvikling af nye forløb og uddannelser 
• sikre, at alle skal have adgang til en ungdomsuddannelse 
• finde ud af hvordan reform-elementerne fungerer i mødet med virkeligheden 

 
Tolkning og oversættelse fra reform til ny uddannelsespraksis 

EUD-reformen trådte i kraft fra august 2015. Tiden både før, men i særlig grad efter, bar 
præg af det store arbejde, der ligger i at oversætte en politisk reform med nye uddannel-
sesbekendtgørelser til praksis i undervisningen og i vejledningen. På skolerne, i mødet med 
eleverne, rejste oversættelsesarbejdet en hel masse spørgsmål: Hvordan skal bekendtgørel-
serne tolkes? Hvordan skal de nye grundforløb se ud?  

Ministeriet forsøgte at understøtte implementeringen. De oprettede en spørgsmål/svar-side på 
hjemmesiden, ansatte læringskonsulenter og afholdt blandt andet kursusforløbet ”Skole-
udvikling i praksis” for lærere og ledere på erhvervsuddannelserne. Men alt for mange lærere 
og vejledere oplevede i for lang tid at stå alene med alt for mange uafklaretheder.  Og alt for 
mange lærere blev ikke tilstrækkeligt involveret i oversættelsesarbejdet eller blev involveret 
for sent 

Generelt var der en tendens til, at det var konsulenter, ledere og mellemledere, og kun i 
begrænset omfang undervisere og vejledere, der deltog i Undervisningsministeriets kurser 
og konferencer  

På nogle skoler var det også svært at få prioriteret, at lærerne i fællesskab fik udviklet 
lokale uddannelsesplaner for de nye uddannelser. Uddannelsesforbundet påpegede gen-
tagne gange, at det er afgørende, at alle vejledere og lærere klædes på til og inddrages i 
arbejdet med at oversætte reformen i praksis. Det kræver rammer, herunder tid og mulig-
hed for samarbejde i de enkelte lærerteams, og fyldestgørende information om, hvordan 
reformens elementer skulle tolkes.  

 

Derfor havde Uddannelsesforbundet i denne fase et stort fokus på at få afklaret alle de 
uklarheder, der var i lovgrundlaget, at få reduceret Undervisningsministeriets ”svar-tid” og 
sikre, at den relevante information nåede hele vejen ud til dem, der skulle bruge den. 
Blandt andet arrangerede Uddannelsesforbundet to medlemsmøder, hvor deltagerne kunne 
stille konkrete spørgsmål direkte til læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Udover 
at møderne gav deltagerne mulighed for afklaring, bidrog de til, at ministeriets medarbej-
dere fik skærpet deres opmærksomhed på de udfordringer, der melder sig, når reformen  
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skal virke i praksis og på uklarheder i lovgrundlaget, så de kunne forbedre deres informati-
onsindsats overfor skolerne.  

De første erfaringer med reformens betydning for voksne og unges uddannelses-
muligheder  

Et af de andre temaer, Uddannelsesforbundet havde haft stor opmærksomhed på, var refor-
mens betydning for unge og voksnes muligheder for at gennemføre en ungdoms/-erhvervs-
uddannelse.   

Reformen må ikke forhindre de unges mulighed for at få en ungdomsuddannelse 

Målsætningen om, at faglærte i fremtiden skal være dygtigere, og at erhvervsuddannel-
serne i højere grad skal tiltrække unge, der i dag vælger gymnasiet, har skruet kravene til 
eleverne på erhvervsuddannelserne i vejret. Med reformen blev der indført adgangskrav, 
som betyder, at det er blevet sværere at komme ind og starte på en erhvervsuddannelse og 
overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, som betyder, at det bliver sværere at blive 
optaget på mange hovedforløb. Intentionen, om at forhindre, at elever bliver hængende i 
grundforløbet, har fjernet muligheden for at forlænge grundforløbet og sat grænser for, 
hvor mange gange en elev kan påbegynde et grundforløb. 

Med reformen er der sket et skift i den rolle, erhvervsuddannelserne skal spille i det sam-
lede uddannelsessystem. Tidligere skulle erhvervsuddannelserne sikre alle unge muligheden 
for at få en ungdomsuddannelse. Hermed havde erhvervsuddannelserne et ansvar for at 
inkludere alle unge. Fremover skal erhvervsuddannelserne koncentrere sig om de unge, 
som kan leve op til adgangskrav og overgangskrav. Erhvervsuddannelsessystemet skal altså 
være mere eksklusivt, og fremover er det andre skoleformer, som skal sikre, at de unge bli-
ver uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Uddannelsesforbundet holder i sit arbejde i bl.a. Rådet for de grundlæggende erhvervsud-
dannelser (REU) og REU’s forskellige arbejdsgrupper, ministeriets kvalitetspanel og mere 
uformelt på vores møder med ministeriets læringskonsulenter fast ved, at EUD-reformen 
ikke må føre til blindgyder i uddannelsessystemet, hvor man kan opbruge sine tre mulighe-
der på grundforløbet uden at kunne opfylde overgangskravene til et hovedforløb. 

Uddannelsesforbundet er også meget optaget af, at de unge, der ikke længere kan komme 
ind på en erhvervsuddannelse, ikke lades i stikken, men får andre, relevante uddannelsestil-
bud. Mange af vores skoleformer er og har været meget optaget af arbejdet med at udvikle 
og gennemføre forberedende forløb, fx produktionsskolen, ungdomsskolen, daghøjskoler og 
VUC.  

Uddannelsesforbundet har bl.a. i den forbindelse i 2016 vedtaget en ny politik for Almen 
VoksenUddannelse, hvor indsatsen for at skabe gode forberedende forløb til EUD fremhæ-
ves som en ny kerneopgave. Generelt fastholder og understreger Uddannelsesforbundet 
vigtigheden af at sikre eksistensen af tilbud, hvor de, der har brug for det, kan udvikle 
deres personlige og sociale kompetencer, og hvor der er mulighed for at kombinere formel 
og uformel læring (se mere om dette bl.a. i afsnittet om FGU) 

Reformen må ikke stå i vejen for de voksnes mulighed for at få en erhvervsuddannelse  

Som et led i erhvervsuddannelsesreformen etableredes fra august 2015 en Erhvervsuddan-
nelse for Voksne (EUV), som en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne fra 25 
år. EUV retter sig mod både beskæftigede og ledige og sammensættes med udgangspunkt i 
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deltagerens hidtidige arbejdserfaringer og uddannelse. Hensigten var at øge antallet af 
ufaglærte, der gennemfører en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. 

Der skelnedes mellem 3 typer EUV for forskellige målgrupper:  

1) Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring,  

2) voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse samt  

3) voksne uden relevant erhvervsfaring eller forudgående uddannelse.  

Den oprindelige EUV var karakteriseret ved, at den 1. gruppe ikke skulle gennemføre 
grundforløb samt praktikuddannelse. Skoleundervisningen var som udgangspunkt 
mindst 10 % kortere end det tilsvarende hovedforløb for unge. Forløbet kunne afkortes 
yderligere på baggrund af realkompetencevurdering (RKV). 

Den 2. gruppe skulle gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del og skulle gen-
nemføre en grundforløbsprøve på lige fod med unge, med mindre andet var fastlagt i 
uddannelsesbekendtgørelsen. Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb 
skulle som udgangspunkt være mindst 10 % kortere. Praktikuddannelsen kunne maksi-
malt vare to år. Forløbet kunne afkortes yderligere på baggrund af RKV. 

Den 3. gruppe skulle gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del og gennemføre 
en grundforløbsprøve på lige fod med unge, medmindre andet er fastlagt i uddannelses-
bekendtgørelsen. Hovedforløbet svarede i omfang og varighed til tilsvarende hovedfor-
løb for unge, både med hensyn til skoleundervisning og praktikuddannelse. 

Uddannelsesforbundet satte i forbindelse med den politiske lovproces spørgsmål ved den 
obligatoriske forkortelse af forløbene for voksne og arbejdede især for at sikre, at 10%-for-
kortelsen blev fjernet. Samtidigt anbefalede vi, at den RKV, som optag på EUV skal bygge 
på, blev individuel og udelukkende skulle knytte sig til relevant uddannelses- og erhvervser-
faring. 

Vi er derfor glade for, at forligspartierne bag EUD-reformen har valgt at foretage en række 
justeringer af EUV; 

• Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen ophæves. Det betyder, at 
eleven har ”ret til, men ikke pligt til merit”. 

• Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en 
praktikuddannelse på mere end to år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse. 

• Elever, der kun mangler et certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø el. an.) for at opfylde 
overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på 
grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet. 

 
Desuden skal tid brugt på RKV ikke længere fratrækkes undervisningstiden. Samtidig nedsæt-
tes den maksimale varighed af RKV’en fra 10 dage til 5 dage. 

Opfølgning på EUD-reformen 

I Uddannelsesforbundet har vi løbende fokus på, hvordan det går med implementeringen af 
reformen ude på skolerne: Hvad er det for udfordringer, lærere og vejledere støder på, når 
reformens indhold skal omsættes til praksis? Det gælder både ændringerne i erhvervsud-
dannelserne og det kompetenceløft af lærerne, der knytter sig til reformen samt de andre 
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nye tiltag, der er afledt af reformen: KUU, forberedende forløb og de målrettede forløb på 
produktionsskolerne. 

I forhold til implementeringen på erhvervsskolerne er der udviklet en lang række nye og 
spændende undervisningsforløb. Men reformens møde med virkeligheden har også mange 
steder givet anledning til en række udfordringer: 

• På grund af den manglende søgning bliver holdene generelt for små, og kravene om 
mere differentieret og niveaudelt undervisning, EUX, EUV og talentforløb forstærker 
dette forhold 

• Det er svært at koordinere den tværfaglige undervisning og skabe den synergi mellem 
grundfag og erhvervsfag, som reformen forudsætter 

• Nedskæringerne har flere steder betydet, at kernemedarbejdere/dygtige undervisere på 
uddannelserne er forsvundet 

• Der mangler grundfagslærere med kendskab til fag og brancher, der kan understøtte en 
praksisrettet undervisning 

• Der er ikke den fornødne tid til dobbeltlærerforløb, fælles planlægning, gennemførelse 
og opfølgning. 

Lederne, bestyrelserne og arbejdsmarkedets parter har valgt en strategi, hvor forholdene 
på skolerne ikke kritiseres offentligt, da det kan være kontraproduktivt i forhold til ønsket 
om at tiltrække flere elever. Uddannelsesforbundet mener dog ikke, at den strategi er gang-
bar. Det er nødvendigt at påpege en række problemer på skolerne, som skal adresseres, 
hvis der skal komme den kvalitet i erhvervsuddannelserne, som der er lagt op til i refor-
men.    

Derfor er fokusset i vores reformopfølgning dobbelt: Dels ønsker vi at afdække de udfor-
dringer, der opstår, når reformen møder virkeligheden, og gøre ministeriet og forligsparti-
erne bag reformen opmærksom på de ”systemfejl”, der ligger i reformen, så de kan blive 
rettet samt om muligt komme med ideer til at overkomme nogle af systemfejlene; og dels 
ønsker vi at sprede de gode erfaringer, der gøres, og de gode ideer der opstår på skolerne, 
så medlemmerne ude på skolerne får inspiration til, hvordan de kan arbejde med reformens 
forskellige dele. 

Reformens møde med virkeligheden 

Det er de løbende tilbagemeldinger, vi får fra lærerne og vejlederne på skolerne, som er 
udgangspunkt for vores input til ministeriet – både formelt via REU og REU’s forskellige 
arbejdsgrupper, ministeriets kvalitetspanel og mere uformelt på vores møder med ministeri-
ets læringskonsulenter. 

Uddannelsesforbundet er også repræsenteret i følgegrupperne til reformevalueringen. Vi 
arbejder for, at den viden, der bliver produceret, skal være produktiv for arbejdet på sko-
lerne samt for, at evalueringen har fokus på, hvilke rammebetingelser skolerne har haft for 
at implementere reformen, og hvilke rammebetingelser der er nødvendige for at lave gode 
erhvervsuddannelser.  

Som led i dette arbejde er Hanne Pontoppidan i 2017 blevet inviteret af den nye under-
visningsminister til at deltage i en såkaldt sparringsgruppe af ”personer med indgående 
kendskab til sektoren” for at få input til de udfordringer, erhvervsskolerne og erhvervsud-
dannelserne står overfor. 
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For at gøre mere systematisk status over ”reformens møde med virkeligheden” har der 
siden 2015 været en lille intern reformfølgegruppe i Uddannelsesforbundet bestående af 
lærere, som har mødtes hvert halve år og diskuteret deres erfaringer på skolerne. Reform-
opfølgning er et fortløbende indsatsområde i E-udvalget, og det er besluttet i 2017 at gen-
nemføre nogle udviklingsseminarer med denne overskrift. Det første udviklingsseminar blev 
afholdt i Roskilde i uge 17, og der er gennemført en workshop på regionsmødet i region 
Nord. 

I foråret 2017 blev EUX evalueret. Det gav anledning til overvejelser over, hvordan EUX’en kan 
styrkes. Processen kører i to tempi, hvor ministeriet først har foreslået seks mindre justeringer 
og efterfølgende (i efteråret 2017) inviteret til mere substantielle drøftelser om, hvordan EUX 
evt. bør justeres. 

Uddannelsesforbundet har både direkte overfor ministeriet og i høringssvaret angivet, at de 
foreslåede justeringer generelt er positive, men at de ikke adresserer det grundlæggende pro-
blem med misforhold mellem krav og tid i EUX’en og med at skabe rammer for det nødvendige 
lærersamarbejde, hvorfor vi ser frem til at blive inddraget i det foreslåede udviklingsprojekt og 
i de fortsatte drøftelser om, hvordan EUX’en kan styrkes. 

Videndeling 

Videndelingen omkring reformens elementer har været et centralt indsatsområde. I 2016-
17 har Uddannelsesforbundet således afholdt: 

• Temadag for undervisere og uddannelsesledere om niveaudeling og helhedsorientering i 
erhvervsuddannelserne i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (Primært fokus 
på grundfag) i april 2016 

• Temadag for EUD-lærere om differentiering i undervisningen – med fokus på metoden 
Rød, Gul, Grøn i oktober 2017 

• TR-kursus om det strategiske kompetenceløft i reformen med særligt fokus på praktik i 
virksomheden, september 2016 

• TR-kursus om implementering af den digitale erhvervsuddannelse og kvalitet i arbejdet 
med læringsplatforme, februar 2017 

• Konference for undervisere og uddannelsesledere om IT som pædagogisk værktøj i EUD 
i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG), Handelsskolernes lærer-
forening (HL) og ministeriets Styrelse for IT og Læring (STIL) i maj 2017 

• Hertil kommer de tværsektorielle fyraftensmøder, som også har haft fokus på pædagogi-
ske temaer, som er relevante i forhold til reformen. 

EUD 24/7 – et middel til at tiltrække flere unge til EUD 

Det er hidtil ikke lykkedes at opfylde intentionen om at øge de helt unges søgning mod 
EUD. Derfor har Uddannelsesforbundet lavet et udspil om, hvordan man bør udvikle skole-
hjemstilbuddet mod et mere efterskolelignende tilbud og på den måde gøre erhvervsuddan-
nelserne til et mere attraktivt første valg for de helt unge. Udspillet hedder EUD 24/7 og har 
generelt vakt stor interesse og anerkendelse både blandt parterne og lederne for erhvervs-
skolerne.  

Kompetenceløft af lærerne i EUD 

EUD-reformen indeholdt et kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne. Nyansatte 
lærere skal have en Erhvervspædagogisk diplomuddannelse (DEP), og øvrige lærere skal 
have et kompetenceløft på 10 ects inden 2020. 
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En udfordring igennem kongresperioden har været at sikre lærerne den nødvendige tid til at 
gennemføre såvel DEP som kompetenceløftet på 10 ects-point, da der ikke er centralt fast-
satte regler for dette. Problemstillingen er drøftet i mange sammenhænge med Under-
visningsministeriet. Uddannelsesforbundet har opfordret til, at ministeriets efteruddannel-
sesudvalg på EUD-området bliver reetableret, hvilket vi er blevet lovet, så vi får mulighed 
for at følge og evaluere kompetenceløftet med ministeriet samt at påpege de udfordringer, 
vi oplever på skolerne. 

Lærerne skal inddrages systematisk i skolernes pædagogiske udviklingsarbejde 

Endeligt arbejder vi i tilknytning til EUD-reformen for, at lærerne skal have en central rolle i 
og indflydelse på det pædagogiske udviklingsarbejde, og at tillidsrepræsentanter og øvrige 
medarbejderrepræsentanter derfor skal inddrages i og have indflydelse på skolernes kvali-
tetsarbejde. Vi er optaget af, hvordan vi som forbund klæder TR på, og emnet har været 
tema på flere TR-kurser. Vi arbejder fremadrettet på at gøre det til et element i TR-uddan-
nelsen. 

Lærerkvalifikationsprojekt/Kompetencesekretariatet 

På baggrund af en grundig evaluering af det fælles lærer-lederprojekt på EUD-området: 
”Lærerprofessionsrollen under forandring i et eksperimentelt læringsrum – med fokus på 
styrkelse af kvaliteten i erhvervsuddannelserne”, der blev afsluttet primo 2015, besluttede 
lærer-og lederforeningerne at ansøge om midler til en fortsættelse af projektet. Projektpar-
terne havde erkendt, at den eksperimenterende tilgang til kompetenceudvikling, der blev 
udforsket i projektet, havde givet gode resultater, men kompetenceudviklingen opnåede 
ikke den ønskede spredningseffekt og forandring af praksis pga. et manglende organisato-
risk ”skelet” på skolerne, der kunne ”gribe” kompetenceudviklingen og effekterne af denne 
og sikre en varig forandring af praksis.  

Lærer- og lederorganisationerne på EUD-området fik i juni 2015 en økonomisk bevilling til 
2018 til at gennemføre projekt: ”Kulturforandring på erhvervsuddannelserne via strategisk 
kompetenceudvikling – Hvordan kan organisation, ledelsernes og lærernes samarbejdsrela-
tioner og kompetenceudvikling udvikles, så det styrker ny praksis i undervisningen”. Projek-
tet kører stadig og har undervejs været udfordret på mange forskellige parametre; bl.a. har 
skolernes trængte økonomi med fyringer og omorganiseringer spillet ind og besværliggjort 
kontinuitet i projektet. Men de foreløbige resultater viser med al tydelighed, at den afgø-
rende faktor for, at skolernes eksperimenter udmønter sig positivt ift. ny praksis, er, at sko-
lerne etablerer strukturer, der muliggør dialog lærere og ledere imellem på alle niveauer i 
organisationen, så der kommer horisontal og vertikal sammenhæng i indsatserne.   

Implementering af den digitale erhvervsskole 

Uddannelsesforbundet har i 2017 igangsat en målrettet indsats omkring implementeringen 
af den digitale erhvervsskole. Ministeriet udgav i umiddelbar forlængelse af EUD-reformen 
strategien for den digitale erhvervsskole, hvor de argumenterer for, hvordan digitaliseringen 
kan anvendes som redskab til at indfri en række af reformens intentioner. På daværende 
tidspunkt druknede digitaliseringsdagsordenen i de store omvæltninger, der fulgte imple-
menteringen af reformen. Men i løbet af det seneste år er der kommet et stadigt større 
fokus på digitalisering i erhvervsuddannelserne, og på hvordan digitalisering kan bidrage til 
at imødekomme erhvervsskolernes udfordringer med at realisere reformens ambitioner i en 
hverdag med færre elever, mere differentierede uddannelsestilbud og krav om mere lærer-
styret undervisning mv. 



14 
 

Uheldigvis skal den digitale erhvervsskole implementeres i en tid, hvor erhvervsskolesekto-
ren er særligt presset økonomisk. Digitaliseringen kan derfor let blive en del af en besparel-
sesdagsorden ude på skolerne. Uddannelsesforbundets formål med at gøre den digitale er-
hvervsskole til et strategisk indsatsområde er at arbejde for, at digitalisering fører til et løft i 
og af undervisningen. Digitaliseringen er ikke et quickfix eller en rambuk, der skal bane 
vejen for standardforløb, indskrænkning af forberedelsestid og afskaffelse af metodefrihed i 
undervisningen. Uddannelsesforbundet vil blandt andet gøre dette ved at blive klogere på 
og synliggøre de rammer, der er forudsætning for, at digitaliseringen og IKT fungerer som 
pædagogiske værktøjer. 

Forbundets indsatser på digitaliseringsområdet har konkret indebåret, at 

• den digitale erhvervsskole har været tema på årets TR-kurser 
• der er udviklet et dialogværktøj til TR om, hvordan man sikrer kvalitet i arbejdet med 

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

digitale erhvervsskole. Arbejdsgruppen består af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 
(DEG), Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening (HL) og ministeriets Sty-
relse for IT og Læring (STIL). 

• der er gennemført en mini-workshop med henblik på kortlægning af den digitale 
erhvervsskole med DEG, STIL, HL og Uddannelsesforbundet 

• der er afholdt en konference om IT som pædagogisk værktøj i samarbejde mellem DEG, 
Evalueringsinstituttet og STIL 

• der er afholdt en række fyraftensmøder om digitalisering i foråret 2017 
• digitalisering indgik som tema i forbundets arrangementer på Folkemødet 2017 
• der afholdes konference om den digitale erhvervsskole med DEG-L og Praxis i efteråret 

2017. 

Uddannelsesforbundets udviklingsarbejde vedr. digitalisering i undervisningen har primært 
haft fokus på erhvervsskolerne grundet den politiske beslutning om ”Den digitale erhvervs-
skole”. Men forbundets intention er, at udviklingsarbejdets resultater skal bruges og overfø-
res til Uddannelsesforbundets andre områder. Bl.a. rettede ovennævnte fyraftensmøder i 
foråret 2017 sig mod medlemmer inden for alle forbundets uddannelsesområder. 

Digitalisering og ophavsret 
En særlig problemstilling i forhold til en stærkere digitalisering på undervisningsområderne 
er lærernes ophavsret til de undervisningsmidler, som indgår på skolens forskellige plat-
forme. Ophavsretten til de udarbejdede undervisningsmaterialer kan mistes, hvis man ikke 
påberåber sig den. 

Hovedbestyrelsen har fastlagt en politik for at sikre lærernes ophavsret. 

På det kommunale område har Lærernes Centralorganisation anlagt sag mod Kommunernes 
Landsforening om fortolkningen af lærernes pligt til at overlade undervisningsmidler til 
læringsplatforme. Uddannelsesforbundets kommunale områder indgår i sagen. Derfor 
behandles sager, spørgsmål og information om ophavsret i lyset heraf. Tillidsrepræsentan-
ter og lærere opfordres til at kontakte forbundet før en accept af, at deres undervisnings-
midler overgår til læringsplatforme. 
 
På de statslige og private områder arbejder Uddannelsesforbundet for, at der indgås så 
mange lokale aftaler om ophavsret som muligt. Der er på en række skoler indgået aftaler,  
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som regulerer delingen af lærernes ophavsret til egne undervisningsmidler med skolen, 
således at digital videndeling mv. kan finde sted. I aftalerne fastholdes lærernes ophavsret, 
og der aftales vilkår for delingen heraf. 

Uddannelsesforbundet anvender disse aftaler som model ved nye aftaleindgåelser. 

Omprioriteringsbidraget og erhvervsskolernes økonomiske situation 
 
Det fortsatte arbejde med at implementere EUD-reformen sker på et tidspunkt, hvor skoler-
nes økonomi er under stadigt pres. Dels på grund af et vigende ansøgertal og herunder be-
grænsning i optaget grundet de nye adgangskrav og dels på grund af omprioriteringsbidra-
get.  

Den tidligere undervisningsminister argumenterede i 2016 i en række sammenhænge for, at 
omprioriteringsbidraget ikke går ud over kvaliteten i uddannelserne, og regeringen omtalte 
skolerne som ”kornfede”. Ministerens argument var, at der gennem de sidste år har været 
massive udgiftsstigninger til ungdomsuddannelserne, og at analyser af uddannelsesinstituti-
onernes ledelses- og administrative praksisser viser et besparelsespotentiale, som oversti-
ger de nedskæringer, der følger af omprioriteringsbidraget. 

Men den argumentation holder ikke! At udgifterne til aktivitetsafhængige taxametre er ste-
get kraftigt de sidste år, er ikke et udtryk for, at erhvervsskolerne er blevet ”kornfede”, 
tværtimod. Det er et udtryk for elevernes ændrede uddannelsesmønster, hvor de i højere 
grad vælger de relativt dyrere (gymnasiale) ungdomsuddannelser. Derudover har skolerne 
fået nye opgaver, fx uddannelsesgarantien og udbredelsen af praktikcentre, og hermed 
opgaver der øger skolernes omkostninger. 

Uddannelsesforbundet arbejdede aktivt på at dokumentere og synliggøre, at ministerens 
argumentation ikke holdt vand, og at de forringede økonomiske rammer vil komme til at gå 
ud over kvaliteten i erhvervsuddannelserne og modvirke intentionerne i EUD-reformen. Bl.a. 
har vi via det socialdemokratiske folketingsmedlem Matthias Tesfaye fået rejst en række 
§20 spørgsmål i folketingssalen om ungdomsuddannelsernes økonomi, som viser, at den til-
syneladende store økonomiske udgiftsstigning ikke er kommet de tekniske erhvervsuddan-
nelser til gode, men at der tværtimod har været et fald i skolernes undervisningstaxameter-
indtægter. 

Da formanden havde møde med undervisningsminister Merete Riisager, i anledning af hen-
des tiltræden, benyttede formanden lejligheden til bl.a. at pege på den manglende sam-
menhæng mellem de politiske ambitioner og den politiske finansieringsvilje på EUD-områ-
det. 

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 19. august 2016 en trepartsaftale om 
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Med aftalen forpligtede arbejdsgi-
verne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser, så det bliver mere attraktivt for 
unge at tage en erhvervsuddannelse.  
 
Hovedelementerne i aftalen er: 

1. Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en praktikplads 
og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever 

2. Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser 
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3. Indførelse af et merbidrag på skønnet 27.000 kr. pr. elev en virksomhed mangler for at 
opfylde sin andel af elever, der skal uddannes 

4. Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole 
5. Højere lønrefusion til EUX-elever 
6. Justeringer i den samlede AUB-konstruktion 
7. En dimensionering af de uddannelser, der bl.a. har høj arbejdsløshed 
8. Kravene til eleverne, de såkaldte EMMA-kriterier, præciseres 
9. Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres 
10. It-understøttelse af praktikpladsformidlingen 
11. Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes 
12. Afbureaukratisering af praktikpladsområdet 
13. Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg 
14. Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannel-

sesaftaler 
15. Regeringen vil i Finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen på 150 

millioner kr. til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 2017. 
 
Uddannelsesforbundet mener, og har givet udtryk for, at det er positivt, at parterne tager et 
aktivt ansvar for, at der etableres flere praktikpladser, men mener, at der er en række 
udfordringer og opmærksomhedspunkter, der knytter sig til de aktuelle initiativer særligt 
dimensioneringen.    

I forbindelse med indførelsen af dimensioneringen på grundforløbet er vi fx bekymrede for, 
at udmeldingerne vedrørende dimensionering kommer for sent til, at man på erhvervssko-
lerne kan give en ordentlig og troværdig vejledning om uddannelsesvalg til kommen-
de/potentielle elever. Ligesom vi er bekymrede for, at dimensioneringen kan få negative 
konsekvenser for uddannelsesbilledet eller uddannelsesdækningen i visse lokalområder, og 
at dimensioneringen kan være med til at indskrænke den geografiske spredning af uddan-
nelsestilbuddene, der var intentionen bag seneste udbudsrunde.    

Uddannelsesforbundet har påpeget, at den udvidede brug af dimensionering og de korte 
tidsfrister kan være med til at øge uoverskueligheden og indskrænke tilgængeligheden af 
erhvervsuddannelserne. Dette vil potentielt afskrække en række elever fra at vælge en 
erhvervsuddannelse. Hermed kan dimensioneringen i praksis virke kontraproduktiv i forhold 
til reformens mål om at gøre erhvervsuddannelsesvalget mere overskueligt og om at til-
trække flere elever. Vi har derfor henstillet til, at ministeriet 

• i samarbejde med skolerne laver en tidsplan for udmelding af dimensionerede uddannel-
ser, der understøtter vejledningsindsatsen 

• sideløbende med opfølgningen på indsatsområderne i reformen har fokus på om, og 
hvordan dimensioneringen får betydning for den lokale uddannelsesdækning og på hvor 
mange elever der får afslag på ansøgning til uddannelser omfattet af dimensionering. 

Afledt af treparten er der nedsat en følgegruppe, som skal kvalificere ministeriets imple-
mentering af professionaliseringen af det praktikpladsopsøgende arbejde bl.a. gennem drøf-
telser og input. 

Følgegruppen skal drøfte:  

a) Rammer og indhold i en vejledning til praktikcentrene og øvrige aktører, der præciserer 
opgave- og ansvarsfordelingerne på praktikpladsområdet 
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b) Rammer og indhold for et fælles koncept og materiale for praktikcentrenes praktikplads-
opsøgende indsats. 

  
Følgegruppen består af repræsentanter fra LO, DA, DEG-L og Uddannelsesforbundet.  

KUU      

Som en del af EUD-reformen vedtog man politisk en ny kombineret ungdomsuddannelse. 
Den er tiltænkt de unge, der er uddannelsesparate, men som ikke kan imødekomme opta-
gelseskravene på en erhvervsuddannelse.  

Et af de særlige kendetegn ved KUU’en er, at den ikke kan gennemføres af en skoleform 
alene, men skal bygges op omkring et tværsektorielt samarbejde, hvor produktionsskolerne 
er tiltænkt en central placering. 

I foråret 2015 godkendtes de konsortier, der udbyder KUU i de 20 udbudsområ-
der. Udfordringen var at få udviklet sammenhængende uddannelsesforløb for KUU-eleverne 
på en måde, der tager udgangspunkt i og skaber synergi mellem de forskellige skoleformers 
styrkeområder. Men en forudsætning for dette er, at der bliver skabt rammer, som under-
støtter det konkrete samarbejde mellem undervisere på tværs af de forskellige skoleformer. 

På TR-temakurset i 2015 blev der afholdt en workshop om KUU’en, og på den baggrund 
arbejdede Uddannelsesforbundet på at etablere netværk mellem tillidsrepræsentanter fra de 
forskellige skoleformer, der er involveret i KUU’en inden for de 20 udbudsområder. 

Andre udfordringer i forhold til KUU’en var: 

• at sikre, at den reelt styrker de unges fremtidige muligheder og at sikre, at KUU bliver 
et alternativ til og ikke en erstatning for de eksisterende uddannelsestilbud – en udfor-
dring der måske særligt gælder EGU’en og måske også de ordinære produktionsskolefor-
løb 

• at det årlige maksimale optag af 2.500 KUU-elever blev vurderet en utilstrækkelig volu-
men i KUU’en ift. at imødekomme behovet hos de unge, som ikke længere kan starte 
direkte i en erhvervsuddannelse grundet adgangskravene 

• at uddannelsens krav om D-niveau er for krævende for de fleste elever på KUU’en.  

 
Ungdomsskolen/10.klasse/EUD 10 
 
I forbindelse med EUD-reformen blev der også oprettet forskellige erhvervsrettede 10-klas-
sesforløb, som bl.a. ungdomsskolen har en aktiv rolle i. Både som aktør i forbindelse med 
såvel udvikling af udbuddet af de erhvervsrettede 10. klasses-forløb/elementer, som gen-
nemførelse af forløbene. Uddannelsesforbundet har i forbindelse med bekendtgørelsesarbej-
det bl.a. foreslået, at det – for at sikre og styrke kvaliteten af undervisningen på EUD10 og 
den kombinerede 10.klasse – fremgår tydeligt af bekendtgørelsen, hvilke krav der stilles til 
lærerkvalifikationer.   

Ungdomsskolen og ikke mindst heltidsundervisningen er en væsentlig del af viften af 
uddannelsestilbud, der især retter sig mod de mindre uddannelsesparate unge. Uddannel-
sesforbundet har i kongresperioden arbejdet for at sikre synlighed om ungdomsskolens ind-
satser og ekspertiser, og at disse medtænkes i regeringernes forskellige tiltag og initiativer, 
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fx FGU, KUU, 10. klasse. I Rådet for børns læring (som også omfatter ungdomsskoleområ-
det) har Uddannelsesforbundet vedvarende og systematisk fremhævet behovet for, at ung-
domsskolen og skoleformens særlige kompetencer bringes i spil.   

Udbuddet af 10. klasse i kommunerne er under udvikling. Ungdomsskolen har sammen med 
erhvervsuddannelserne fået en aktiv rolle i gennemførelse af almen 10. klasse, EUD 10, 
EUD20/20. Ordninger der udspringer af henholdsvis folkeskole- og EUD-reform. 

Uddannelsesforbundet har løbende bakket op om de forskellige initiativer, der har til formål 
at styrke og udvikle 10. klasse. De EUD-rettede 10.-klasser er en glimrende vej for mange 
unge, men vi har sideløbende lagt vægt på, at de unge, der af forskellige årsager fx ikke vil 
kunne drage nytte af ungdomsuddannelsesmiljøet på en erhvervsskole, har adgang til et 
relevant 10. klassestilbud, der matcher netop deres behov for personlig, social og faglig 
udvikling/progression, selvom det måske ikke i første omgang er rettet direkte mod en ung-
domsuddannelse. I forlængelse af arbejdet med 10.klasse, har vi forsøgt at styrke samar-
bejdet mellem de af forbundets medlemmer, der underviser i forskellige varianter af 
10.klasse på tværs af forbundets områder bl.a. med henblik på at etablere en faglig sam-
menslutning for forbundets 10. klasselærere. 
 

Produktionsskolerne 
 
Produktionsskoleområdet har i kongresperioden været præget af implementering af EUD-
reformen, begrænsning af skoleydelsen og dens betydning for produktionsskoleområdets 
aktivitet samt regeringens varsling af en reform af ”de forberedende forløb”. 

Implementering af EUD-reformen – praksis eller skolegørelse af produktionsskole-
forløb? 

Implementeringen af EUD-reformen har betydet, at mange produktionsskoler blev involve-
ret i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Indførelsen af adgangs- og overgangs-
krav i erhvervsuddannelserne har også ført til udbredelse af de målrettede forløb mod EUD. 
Styrkelsen af almenundervisningen og fokus på, at eleverne kan honorere EUD-reformens 
krav, har affødt store interne diskussioner i sektoren, om hvordan man balancerer prak-
sisgørelse og skolegørelse, og hvilken rolle produktionsskolerne skal spille. Temaet har 
været genstand for en fortløbende debat i samarbejdet mellem Produktionsskoleforeningen, 
Forstanderkredsen for produktionsskolerne og Uddannelsesforbundet. Vi har fra Uddannel-
sesforbundets side fortsat slået til lyd for, at praksisdimensionen og -pædagogikken er sko-
leformens adelsmærke og en nødvendighed for at sikre tilbud, der adresserer behovet hos 
de mest udsatte unge.  

Kvalitet i de forberedende forløb 

Undersøgelser på området peger på, at der er et potentiale for intern videndeling i sektoren. 
Men desværre har undersøgelserne i sig selv været af tvivlsom karakter og demonstreret et 
manglende kendskab til målgruppen og pædagogikken, som betyder, at en række af kon-
klusionerne er ubrugelige og i værste fald i modstrid med god produktionsskolepraksis. 
Uddannelsesforbundet har givet udtryk for problemerne med undersøgelserne blandt andet 
formelt via Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU), ligesom vi har foreslået, at man under-
støtter og opprioriterer den interne videndeling i sektoren. 

Konkret har vi i RUU bl.a. påpeget at 
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• det er afgørende, at et pædagogisk løft i de forberedende forløb omfatter en indsats, der 
både retter sig mod ledere, undervisere, instruktører og vejledere i de forberedende til-
bud, og at kompetenceløftet målrettes de forskellige tilbud  

• det er vigtigt, at den viden, der udvikles er praksisnær og reelt kan bidrage til en udvik-
ling af tilbuddenes kvalitet – fx gennem konkrete undersøgelser af god praksis på insti-
tutionsniveau, der kan formidles igennem en styrket efteruddannelse af de relevante 
undervisere  

• undersøgelserne af eksisterende praksis med fordel kan følges op af eller suppleres med 
konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter, som kan bidrage til yderligere udvikling og 
afprøvning af praksis og nuancere forståelsen af, hvordan man konkret styrker kvalite-
ten. Et tema for et sådant forsøg kunne være kædeansvar som foreslået af Produktions-
skoleforeningen.  

Forringelser af skoleydelsen 

En af de store og væsentlige besparelser på produktionsskoleområdet har været den forrin-
gelse af skoleydelsen, der er vedtaget i efteråret 2016 og indført pr. 1. januar 2017.  

Det oprindelige lovforslag indebar, at skoleydelsen til produktionsskolelever under 18 år 
afskaffes, og at niveauet for skoleydelsen til deltagere, der er fyldt 18 år, reduceres til SU- 
niveauet på ungdomsuddannelsesområdet. 

Uddannelsesforbundet påpegede på møder med uddannelsesordførere og i vores hørings-
svar, at forslaget udfordrede selve skoleformens DNA, og at grundlaget for skoleformens 
pædagogik, baseret på arbejde, produktion og løn, blev undermineret af forslaget. Derfor 
foreslog vi, at det blev taget af bordet. Vi argumenterede for, at 

• det byggede på en fejlagtig kobling mellem skoleydelsens størrelse og de unges 
uddannelsesvalg 

• skoleydelsen har en pædagogisk værdi, der knytter sig til, at skoleydelsen ikke alene er 
et forsørgelsesgrundlag, men en aflønning af elevens deltagelse i en værdiskabende pro-
duktion 

• mange unge i målgruppen ikke vil kunne opretholde et tilstrækkeligt forsørgelsesgrund-
lag 

 
Udover den traditionelle parlamentariske vej støttede Uddannelsesforbundet også de to 
skole- og elev-demonstrationer, der blev arrangeret i forbindelse med førstebehandlingen af 
forslaget. Her optrådte Hanne Pontoppidan som taler. 

I den endelige aftale har man reduceret skoleydelsen for de 18+ årige udeboende til 1.250 
kr./ugen og for de unge under 18-årige og 18+ hjemmeboende til 350 kr. om ugen.  

Så selvom protesterne resulterede i, at de unge under 18 fortsat får en ydelse, blev spare-
kniven svunget over elevernes forsørgelsesgrundlag. Antallet af unge, der tager et produkti-
onsskoleforløb, er efterfølgende faldet drastisk, hvilket kan tyde på, at mange unge i dag 
ikke har råd til at gå på produktionsskole, fordi de ikke kan leve af ydelsen.  

Produktionsskolerne og ekspertudvalget for overgange mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse 

Det uddannelsespolitiske arbejde på produktionsskoleområdet har i høj grad fokuseret på 
optakten til og arbejdet i og omkring regeringens ekspertudvalg for overgange mellem 
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grundskole og ungdomsuddannelse. Dette er udfoldet i afsnittet om den forberedende 
grunduddannelse. 

Dog er der et initiativ, der særligt omhandler produktionsskolerne, og som derfor skal frem-
hæves her. Det drejer sig om undersøgelsen af produktionsskolelærernes baggrund og ople-
velser af arbejdets udvikling. 
 
Produktionsskolerne og VUC er de to skoleformer, som ekspertgruppen har haft særligt 
fokus på. Ekspertgruppen havde i sine anbefalinger bl.a. fokus på ”professionalisering” af 
den nye forberedende uddannelse. 

Produktionsskolesektionen besluttede i 2016 at gennemføre en undersøgelse blandt med-
lemmerne på produktionsskoleområdet, der skulle give indsigt i bl.a.:   

• Medlemmernes baggrund og hvilke kvalifikationer de anvender i arbejde med henblik på 
dokumentation af undervisernes karakteristika og kompetenceniveau 

• Omfanget af og hvilke typer kompetenceudvikling de deltager i, med henblik på viden 
om skolernes kompetenceudviklingspraksis – både formelt og ikke-formelt 

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

om medlemmernes oplevede behov for og ønske til et kompetenceløft. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført umiddelbart inden vinterferien og skal bl.a. 
indgå i og danne afsæt for forbundets videre arbejde med et konkret indspil til det samlede 
indhold i det kompetenceløft af lærergrupperne, der anbefales af ekspertgruppen. 

Undersøgelsen viser, at 

• de ansatte på produktionsskolerne generelt er veluddannede  
• det er en meget sammensat gruppe, og eleverne derfor møder mange forskellige typer 

voksne/kan spejle sig i forskellige rollemodeller  
• respondenternes ønsker kompetenceudvikling særligt i form af kurser, men også andre 

typer 
• flertallet oplever, at elevsammensætningen ændrer sig, og at der stilles nye krav til dem 

i hverdagen  
• der er potentiale for, at flere introduceres for og oplæres i en produktionspædagogisk 

tradition 
• der bør sættes ind for at sikre lige og bedre muligheder for deltagelse i forskellige 

læringsaktiviteter  
• der er klart potentiale for mere systematisk eller strategisk brug af praksisbaseret kom-

petenceudvikling. 

 
VUC 
 
I kongresperioden har VUC været præget af store faglige, pædagogiske, didaktiske og soci-
alpædagogiske udfordringer, som følge af de mange unge voksne i undervisningen. På avu 
har der bl.a. været en stor aktivitet ift. at kvalificere og motivere kursisterne til at starte på 
EUD. Derudover har avu også haft til opgave at bidrage til et kompetenceløft af de kortud-
dannede og uddannelsesfremmede borgere. 
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HB vedtog i 2015/2016 et debatpapir: Fremtidens VUC og et reformpapir, der udpeger 
udfordringer, muligheder og indsatser på området. 

Med fremlæggelsen af regeringens reform af de forberedende tilbud i maj 2017: Tro på dig 
selv – det gør vi, er avu blevet udfordret på en lang række af forskellige parametre, da dele 
af aktiviteten måske skal flyttes over på den ny Forberedende Grunduddannelse. Se afsnit-
tet om FGU side 21 

Opgaven bliver fremadrettet atter at udvikle avu for kursister over 25 år og bl.a. at tænke 
AVU ind som en aktivitet ift. VEU. 

 
FVU 
 
Læseindsatsen har i hele perioden været et uddannelsespolitisk pejlemærke. OECD’s PIACC-
undersøgelse fra efteråret 2013 viste med al tydelighed det store efterslæb, som mange 
danskere har i forhold til læse- og regnefærdigheder. Derudover tydeliggjorde undersøgel-
sen et stort behov for, at danskernes grundlæggende it-kompetencer blev styrket. Selvom 
mange interessenter på området efterlyste en national strategi på baggrund af PIACC-
undersøgelsen, bl.a. Uddannelsesforbundet, blev der aldrig fremlagt en sådan.  
 
FVU-indsatsen er ikke steget væsentlig i perioden. Den største barriere for at få målgruppen 
til at deltage i FVU-undervisningen er manglende motivation primært pga. dårlige skoleerfa-
ringer, og at virksomhederne ikke oplever det som et presserende behov at styrke medar-
bejdernes læse-, skrive- og regnefærdigheder. 

I 2014 blev der iværksat forsøg med FVU trin O samt en målretning af FVU trin 1-4 til to-
sprogede. Forsøgene blev permanentgjort fra 2017. 
  

Ordblindeundervisningen 
 
Ordblindeundervisningen blev med finansloven for 2016 særligt hårdt ramt, da området fra 
2017 fik reduceret taxameteret via en højere holdstørrelse, som betyder en reduktion i 
taxametret på ca. 100.000 kr. pr. kursist. Besparelsen, kombineret med ordblindeundervis-
ningens særlige tilskudsregler, der kræver ca. 80 % fremmøde, medførte, at det er vanske-
ligt at oprette rentable hold, særligt i tyndt befolkede område. Muligheden for i stedet at 
etablere fjernundervisning er ikke en pædagogisk og faglig løsning, da målgruppen ikke kan 
profitere af tilbuddet, der i høj grad er baseret på evnen til kunne læse. 

Uddannelsesforbundet forsøgte via møder med Folketingets uddannelsesordførere at forhin-
dre besparelsen på området, men fandt ikke den store forståelse.  

Primo 2016 vedtog HB et politikpapir på området, der definerede udfordringer og mulighe-
der og indsatser på området i de kommende år.  

I efteråret 2016 besluttede Uddannelsesforbundet at lave en spørgeskemaundersøgelse af 
OBU-lærernes syn på og oplevelse af de ændringer, som var ved at blive udmøntet på deres 
arbejdspladser, fx indførelsen af målstyret individuel undervisningsplan (IUP), omfanget af 
genvisitationer og reduktionen af taxametret fra 2017.  
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Målet var at få et overblik over konsekvenserne af disse forandringer og dermed et grundlag 
for at prioritere aktiviteter og indsatser lokalt og centralt på politisk niveau. Lærerne tog 
rigtigt godt imod undersøgelsen, og der var en høj svarprocent.   

Resultaterne vidnede om, at mange lærere ser IUP’en som et relevant og nødvendigt 
arbejdsredskab, der giver kursisten motivation og indblik i egen kunnen. Men en stor 
gruppe finder samtidigt, at IUP’en er et håbløst evalueringsparameter, der er målorienteret 
fremfor undervisningsorienteret. Derudover er det meget tidskrævende med lange og 
uoverskuelige skabeloner.  

Endvidere indikerede undersøgelsen, at IUP’en på nogle arbejdspladser bruges til at opfylde 
formalia og ikke bruges i forhold til dens hensigt, nemlig at beskrive undervisningens mål og 
udbyttet af den.  

Forbundet ønsker at arbejde for, at undervisningsplanens evaluering danner grundlag for 
stillingtagen til genvisiteringen. Derudover finder forbundet, at det er problematisk, hvis, 
som undersøgelsen tyder på, der er uskrevne regler på flere skoler, der definerer antal af 
genvisiteringer, fx 3-5 genvisiteringer.  

Forbundet har rejst problematikkerne over for Undervisningsministeriet, der har lovet at se 
nærmere på vores kritikpunkter. Bl.a. er det aftalt, at Uddannelsesforbundet og Under-
visningsministeriet holder en temadag om IUP’en i efteråret 2017, hvor formålet er, at 
Undervisningsministeriet udfolder hensigten med IUP’erne: Hvad er formålet, og hvordan 
skal planerne udformes. Derudover vil der være fokus på udfordringerne set fra lærernes 
synsvinkel og et fagligt forslag til, hvordan arbejdet kan professionaliseres.  

I efteråret 2015 holdt Uddannelsesforbundet sammen med Socialstyrelsen og med hjælp fra 
en række fagpersoner, uddannelsesinstitutioner og organisationer ORD15. Det var 3. gang, 
at ORD-konferencen blev afholdt, og som de forrige gange var den en stor succes såvel del-
tagermæssigt (ca. 330) som indholdsmæssigt. Fokus var på identifikation af personer med 
sprog- og læsevanskeligheder, langtidsprognoser, og hvilke indsatser der findes og deres 
effekt. 

 
Folkeoplysning/Daghøjskoler 
 
Folkeoplysningsområdet har fortsat i kongresperioden været præget af tilbagegang både 
økonomisk og deltagermæssigt. Folkeoplysningens og daghøjskolers rolle i beskæftigelses-
politikken blev mindsket i 2015, fordi staten fra 1. januar 2015 ikke længere yder refusion 
til kommunerne til særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb for forsikrede ledige. 

Uddannelsesforbundet har i hele kongres perioden politisk arbejdet på at skabe en forstå-
else hos politikere og interessenter på området for, at de svagere grupper på og udenfor 
arbejdsmarkedet profiterer af tilbud, der er en kombination af formel og uformel uddan-
nelse. Folkeoplysningen/daghøjskolerne skal have en central rolle i forhold til at forberede 
disse grupper til at blive læringsparate, så de er rustet til at gennemføre formel uddannelse. 
Derudover skal området have en aktiv rolle også efter etableringen af den Forberedende 
Grunduddannelse. 
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Den Forberedende Grunduddannelse 
 
Ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdomsuddannelse samt det efterfølgende 
regeringsudspil og forhandlingerne herom har fyldt meget i Uddannelsesforbundets arbejde, 
da gruppens kommissorium og regeringsudspillet satte de fleste af forbundets områder i spil 
og lagde op til store ændringer for flere af skoleformerne. 

Regeringen nedsatte i januar 2016 en ekspertgruppe om bedre overgange mellem grund-
skole og ungdomsuddannelse, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan man frem-
over skal sikre, at flere unge hurtigere gennemfører en ungdomsuddannelse. Udvalget 
havde bl.a. til opgave ”at rydde op” i de forberedende tilbud, der blev udråbt som utallige – 
bl.a. AVU, produktionsskolen, OBU, FVU, STU, EGU og KUU; dvs. størstedelen af Uddannel-
sesforbundets områder. 

Uddannelsesforbundets formand var medlem af ekspertgruppens referencegruppe, og 
Uddannelsesforbundet arbejdede fra ekspertgruppens nedsættelse målrettet på at få indfly-
delse på ekspertgruppens anbefalinger med henblik på at sikre, at de unge i målgruppen får 
de rigtige tilbud. Uddannelsesforbundets strategi for at sikre kvaliteten i de forberedende 
tilbud forløb i to faser: 

1. Input til og kvalificering af ekspertgruppens anbefalinger – under ekspertgruppens 
arbejde 

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

Fase 1: Input til og kvalificering af ekspertgruppens anbefalinger 

Uddannelsesforbundet gennemførte dels en HB-temadag samt HB-behandlinger om emnet 
og dels en proces baseret på medlemsinddragelse i formulering af input til ekspertgruppen, 
da forbundet anser lærerne og vejlederne på området for ”eksperterne”. Konkret har der 
været afholdt to runder udviklingsseminarer, hvor Uddannelsesforbundet inviterede med-
lemmer fra de berørte skoleformer til at udvikle indspil til ekspertgruppen.  

De første udviklingsseminarer blev afholdt foråret 2016. Her blev der sat fokus på, hvilke 
udfordringer der er for nuværende i forhold til at imødekomme de unges behov. Formålet 
var at formulere forslag til, hvilke justeringer der bør være af de forberedende tilbud, hvis 
de skal gavne og understøtte de unge, der går på tilbuddene. Disse bidrag blev brugt som 
input i udviklingen af et politisk indspil til ekspertgruppen. 

Den anden runde blev afholdt i sensommeren 2016. Her var formålet at konkretisere, hvad 
der kendetegner kvalitet i de forberedende tilbud: Hvad er det, de forskellige unge har brug 
for og skal have ud af at gå i et forberedende tilbud? Og hvad vil i så fald være menings-
fulde kvalitetsmål for de forberedende forløb? På baggrund af inputtene udarbejdede for-
bundet indspillet ”Kvalitet i de forberedende forløb – Fordi alle fortjener en uddannelses-
chance”. 

Begge indspil er præsenteret for ekspertgruppen og for de uddannelsespolitiske ordførere 
på ungdomsuddannelsesområdet, som formanden løbende har holdt møder med i løbet af 
året. Endvidere er begge indspil sendt til både den tidligere og den nuværende minister på 
området. 
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Ekspertudvalget tog meget positivt imod vores meget konkrete input, og Stefan Herman, 
formand for ekspertgruppen, fremhævede eksplicit vores indspil om elevernes individuelle 
og åbne progressionsmål som forudsætning for, at der kommer kvalitet i de forberedende 
forløb. 

For at synliggøre Uddannelsesforbundets pointer og sikre bredden og kvaliteten i tilbuddene 
til målgrupperne i de forberedende forløb, afholdt Uddannelsesforbundet den 13. oktober 
2016 en konference på Christiansborg med overskriften ”Bedre overgange til ungdomsud-
dannelser”. Formålet med høringen var at give et billede af, hvad der kendetegner de unge, 
som ikke umiddelbart er i stand til at begynde på eller gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Derudover ønskede forbundet at præsentere og debattere både forsknings- og praksisbase-
ret viden om, hvordan disse unge bedst kommer videre mod uddannelse og arbejde. Arbej-
det i forhold til ekspertgruppen blev understøttet af en meget proaktiv pressestrategi, hvor 
formanden bl.a. har deltaget i Altingets panel om de forberedende tilbud og har haft en kro-
nik i politikken, som præsenterer de væsentligste pointer fra vores indspil. På selve dagen 
for offentliggørelsen af ekspertgruppens anbefalinger fik formanden/Uddannelsesforbundets 
synspunkter desuden en meget tæt pressedækning. 

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

Fokus i anden fase har været at sikre ”de gode takter”, som Uddannelsesforbundet overord-
net mener, der lå i ekspertudvalgets anbefalinger, så de bliver foldet ud i et politisk forlig på 
området. Målet er at sikre, at de unge får et nyt uddannelsestilbud, der også reelt forbedrer 
deres muligheder for at blive gjort klar til en ungdomsuddannelse eller til beskæftigelse 
samt i den forbindelse at påpege de uklarheder og potentielle risici, der knytter sig til 
ekspertgruppens anbefalinger. 

Uddannelsesforbundet har prioriteret 5 mål for fase 2: 

• En eventuel ny forberedende ungdomsuddannelse skal være statsligt forankret og finan-
sieret 

• Snitfladen for AVU-målgruppen skal ikke følge ekspertgruppens anbefalinger. Målgrup-
pen for det almene tilbud i den nye Forberedende Grunduddannelse bør være de helt 
unge samt unge voksne, der har behov for forløb, hvor det almene er tæt knyttet til det 
praksisrettede, mens unge sporskiftere og herunder unge, som har behov for forløb, der 
kombinerer AVU med HF-fag, også fremover skal have mulighed for AVU-undervisning i 
VUC-regi 

• Almenlinjens almene undervisning skal ske efter samme bekendtgørelse som den, der 
gælder/kommer til at gælde på VUC 

• Kommunerne skal kunne hjemtage refusion for undervisning efter anden undervisnings-
lovgivning til kursister, når dette indgår som en del af deres uddannelsesplan, fx VUC, 
daghøjskole- og ungdomsskoleundervisning 

• Undervisernes løn- og arbejdsvilkår må ikke forringes ved oprettelse af en ny institution 
til varetagelse af den Forberedende Grunduddannelse. Overenskomsterne skal med over 
i de nye institutioner, idet det dog desuden skal forsøges at sikre produktionsskolelæ-
rerne et lønløft. 

Uddannelsesforbundet har arbejdet og arbejder for målene bl.a. ved afholdelse af en åben 
høring på Christiansborg den 13. marts 2017, interne møder med de involverede sektioner, 
eksterne møder med bl.a. ministeren og ordførerne i forligspartierne bag EUD-reformen og 
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gennem et samarbejde med leder- og skoleorganisationer for de berørte uddannelsesområ-
der. 

Endvidere opfordres og guides berørte medlemmer til at kontakte deres lokale folketingspo-
litikere med Uddannelsesforbundets synspunkter og argumenter. 

Uddannelsesforbundet har været opmærksom på, at de berørte medlemmer har en række 
spørgsmål, usikkerheder og problematiseringer og derfor er bl.a. ”Spørg Hanne” blevet 
etableret. For så vidt angår medlemmernes mange spørgsmål, usikkerheder og problemati-
seringer besvares de, så vidt det er muligt, og de opsamles og rubriceres og behandles i de 
to næste faser – konkretiserings-/lovgivningsfasen samt implementeringsfasen. 

Af hensyn til indflydelse på den politiske beslutningsproces i Folketinget fastholder Uddan-
nelsesforbundet fokus på ovennævnte 5 synspunkter, da de formodentlig vil indgå i et poli-
tisk forlig på området. Men regeringsudspillet har rejst en række uklarheder og problemstil-
linger, som Uddannelsesforbundet også har måttet adressere og derfor har arbejdet intenst 
med i forhold til politisk påvirkning af forligspartierne.  

Overordnet er regeringsudspillet udtryk for en helt anden tilgang end ekspertudvalgets til og 
forståelse for den gruppe af unge mennesker, som de forberedende tilbud forventes at 
adressere. Den nødvendige rummelighed og fleksibilitet er ikke til stede. 

Desuden bør der være et afstandskriterie (mellem den unges bopæl og institutionen) ind-
bygget i det endelige forlig, og den forsørgelsesmodel, der lægges op til, er ikke tilfredsstil-
lende.  

Derudover arbejder forbundet for sikring vedr. virksomhedsoverdragelseslovens effektue-
ring og OK-dækning og i den forbindelse behovet for organisationernes inddragelse og ind-
flydelse i overgangsfaserne.  

Endeligt har forbundet fundet det væsentligt at sætte fokus på lærerkvalifikationskrav, at 
den unges kontaktperson skal kunne være en medarbejder fra FGU, tosprogedes mulighe-
der og rettigheder mht. forsørgelse og opholdstilladelse, statslig SPS – både til FGU og til 
AVU, samt at tilbuddet til de unge, som kun mangler karakterer til at starte på EUD, bør 
være AVU-basis for at kunne klare overgangskravene i EUD og ikke som foreslået kun FVU-
basis. 

 
Dansk som andetsprog 
 
I begyndelsen af kongresperioden blev der offentliggjort en række rapporter om danskud-
dannelserne. Generelt gav rapporterne ny næring til den kritik, som Uddannelsesforbundet 
gennem mange år havde haft af udlicitering samt kommunernes manglende tilsyn med 
danskuddannelserne. Den store analyse-aktivitet på området var bl.a. et resultat af forbun-
dets intensive arbejde på området.  

Danskuddannelsesområdet er et af de områder, hvor vi gennem mange års møjsommeligt 
arbejde dengang i 2015 opnåede flere positive resultater – uden Uddannelsesforbundets 
indsats, havde vilkårene på området været en del dårligere, end tilfældet er. Det store pro-
blem er imidlertid stadigt udliciteringen af danskuddannelserne. Vi har i mange år kæmpet 
for at få samme finansieringsform som alle andre uddannelsesområder. Der kan siges en hel  
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masse negativt om taxameterfinansiering, men i forhold til den rene priskonkurrence via 
udlicitering, så er det at foretrække. Forbundets arbejde har kunnet ses i: 

• Artikler og debatindlæg i pressen 
• Interviews i radio og tv 
• Indlæg i de ministerielle udvalg, hvor vi er repræsenteret 
• Møder med de politiske partier og 
• Møder med de relevante ministre.  
  
I maj 2013 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På baggrund af vores indsats blev det i den forbindelse aftalt, at der skulle iværk-
sættes en analyse, som skulle belyse, om indførelse af centralt fastsatte taxametre ville 
være hensigtsmæssigt for at skabe en mere ensartet kvalitet i danskundervisningen. Analy-
sen kunne med vores briller ses som en mulig platform til at argumentere videre ud fra. 
Analysen baserede sig på en gennemgang af beståelsesprocenter og gennemsnitskarakterer 
for modultest i perioden fra 2010 til 2013. I 2010 fjernede regeringen nemlig de finanslovs-
fastsatte vejledende takster, med det resultat at kommunerne fik endnu mere fokus på pris-
konkurrencen. 

Analysen viser, at såvel beståelsesprocenter som gennemsnitskarakterer steg i perioden 
2010 – 2013, og det konkluderedes, at der derfor ikke var grund til at ændre finansierings-
formen. Konklusionen er paradoksal, da analysen netop også fremhævede, at resultaterne 
kun omhandler selve prøveaspektet – og ikke andre aspekter af kvaliteten i danskuddannel-
serne. 

Vores synspunkt var og er, at takststrukturen på danskuddannelserne indebærer, at de lave 
takster tvinger sprogcentrene til ”teaching to the test”, idet den lave pris fører til et lavere 
undervisningstimetal til kursisterne, samtidig med at finansieringsformen kræver beståede 
tests for at udløse den anden halvdel af modultaksten. Kursisterne får altså en undervis-
ning, der alene har fokus på testen. Det betyder, at kursisterne risikerer at miste den brede 
tilgang til det danske sprog og til samfundsforståelse, hvilket i sidste ende får uheldige kon-
sekvenser for integrationen. Formålet med danskuddannelse er bredere end blot snæver 
sproglig kvalificering til testen. Det handler i høj grad om at kunne klare sig som borger i 
Danmark, og om at komme i beskæftigelse eller uddannelse – og det er indikatorer, der 
ikke indgik i analysen, og derfor kunne og kan analysen efter Uddannelsesforbundets 
mening ikke anvendes til at vurdere, hvilken finansieringsform danskuddannelserne bør 
have. 

Kommunerne og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den opfattelse, at 
konkurrencesituationen på området indebærer, at kommunerne altid får den bedste kvalitet 
til den bedste pris, men en evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavede af 
danskuddannelserne, nåede frem til noget andet. EVA skrev bl.a. i sin evaluering, at modul-
takstfinansieringen indebærer et incitament til, at sprogcentrene arbejder i henhold til 
”teaching-to-the-test”, og EVA pegede på, at bekendtgørelsen ikke giver klare rammer og 
retning for arbejdet med danskuddannelseslovens integrative formål. EVA’s rapport under-
støttede dermed Uddannelsesforbundets kritik af finansieringsformen og myndighedernes 
manglende klarhed i forventningerne til undervisningens kvalitet og efterlevelse af lovens 
formål. 
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I alle relevante fora pointerede vi, at kommunerne mangler et effektivt tilsyn med danskud-
dannelserne. Kommunerne prioriterer ikke tilsynet, og de har ikke den nødvendige eksper-
tise ansat. Uddannelsesforbundet blev i 2015 inviteret til at komme med input til Statsrevi-
sorernes undersøgelse af integrationsarbejdet, og vi kunne af deres afrapportering se, at de 
havde lyttet. Statsrevisorerne udtalte nemlig følgende kritik af tilsynet med danskuddannel-
serne: ”At der fortsat er problemer med kommunernes tilsyn med kvaliteten af danskud-
dannelsen, skønt Undervisningsministeriet har vidst det siden 2007”. Det var en iøjnefal-
dende hård kritik af ministeriet og kommunerne. Ministeriet arbejdede med problemstillin-
gen, men helt klart ikke med det ønskede resultat, og Uddannelsesforbundet satte fokus på, 
om der bliver taget yderligere skridt – en så hård kritik af det manglende tilsyn burde få mi-
nisteriet og kommunerne til at reagere. 

Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) udgav i 
2015 en rapport om tilsynet med danskuddannelserne. De konstaterede i lighed med Stats-
revisorerne, at der var store problemer med det kommunale tilsyn, og at problemet med 
manglende tilsyn var blevet værre med årene. De foreslog derfor, at Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen udarbejdede en eller flere tjeklister, som kommunerne kan anvende i tilsynet med 
danskuddannelserne. De foreslog, at listerne skulle udarbejdes på en sådan måde, at de 
kan anvendes af personale uden de fornødne kvalifikationer, samtidig med at listerne skulle 
udformes, så den enkelte kommune kan plukke i listerne for på den måde at udarbejde en 
tjekliste, der svarer til den enkelte kommunes behov. Vi fandt, at det selvfølgelig var posi-
tivt, at KORA også pointerer, at kommunernes tilsyn var ikke-eksisterende, men løsnings-
forslaget var vi ikke tilfredse med – en kommune kan ikke blot ved hjælp af en tjekliste føre 
et ordentligt og nødvendigt tilsyn med danskuddannelserne. Det kræver, at kommunerne 
har personale ansat med de fornødne pædagogiske og sproglige kvalifikationer. 
  
De omtalte analyser satte fokus på en række af de problemer, som vi havde peget på gen-
nem mange år på danskuddannelserne, og vi var naturligvis også tilfredse med, at vi på den 
måde havde fået endnu mere tyngde i vores synspunkter om tilsyn, samt at udliciteringerne 
skaber dårligere vilkår for kursisterne, som med ”priskrigens” konsekvenser ikke nødvendig-
vis får de brede dansksproglige kundskaber samt samfundsforståelse, der er nødvendig for 
en ordentlig integration i det danske samfund.  
  
Derudover giver udliciteringerne medlemmerne dårligere betingelser for at udøve deres pro-
fession og med dårligt arbejdsmiljø til følge. Se beretningen side 36. 
 
Sommeren 2016 fremsatte regeringen forslag til ændring af integrationsloven. Som for-
venteligt indeholdt det væsentlige dele af trepartsaftalen om integration og derudover 
resultaterne af topartsaftalen mellem kommunerne og regeringen om bedre rammer for at 
modtage og integrere flygtninge. Hovedsigtet med lovændringen var en målretning af inte-
grationsprogrammet mod arbejdsmarkedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud. 

I november 2016 indgik et bredt flertal i Folketinget forlig om en reform af lov om dansk 
som andetsprog. Forliget fulgte op på elementerne fra trepartsaftalen, bl.a. en målretning af 
undervisningen mod arbejdsmarkedet. Aftalen var et led i et større forlig om afskaffelse af 
den såkaldte PSO-afgift og finansiering af afskaffelsen. På den måde blev danskuddannel-
serne en væsentlig del af denne finansiering, idet det blev aftalt, at danskuddannelserne 
skulle bidrage med ca. 200 mio. kr. årligt fra 2020. Forliget indeholdt også en enighed om, 
at den overbygningsuddannelse, som lærerne i dansk som andetsprog har på masterniveau, 
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skulle halveres både i omfang og niveau. Dette på trods af at halveringen af uddannelsen 
ikke vil indebære en besparelse, da det typisk er lærerne selv, der finansierer uddannelsen 
– både studieafgift og tid. Så årsagen til forslaget stod hen i det uvisse. 

Formanden tog kontakt til en række politikere og skrev et åbent brev til forligspartierne. 
Hun understregede, at man som underviser af indvandrere og flygtninge, der skal integre-
res i samfundet og på arbejdsmarkedet, skal undervise en meget sammensat gruppe mht. 
sprogligt niveau og uddannelsesmæssig – og kulturel baggrund. Man skal også kunne hånd-
tere kulturelle og sproglige udfordringer fra mange nationaliteter samtidig, og det kræver en 
stor faglig viden og indsigt. Desuden pegede hun på, at det er økonomisk ufornuftigt, idet 
en dårlig danskundervisning og forståelse af det danske samfund risikerer at betyde store 
offentlige udgifter på lidt længere sigt.  

I slutningen af februar måned 2017 blev reformen af danskuddannelseslov sendt i høring. 
Lovudkastet udmøntede forliget om en reform af danskuddannelsesloven mellem Folketin-
gets partier fra november 2016.  

Forbundet var tilfreds med, at mange års kamp for at få etableret et reelt tilsyn med sprog-
centrenes arbejde endelig bar frugt. Tilsynet bliver med loven etableret i Integrationsmini-
steriet. 

Det var også tilfredsstillende, at arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og danskuddan-
nelserne lægges sammen i et enstrenget system, og at Danskuddannelserne fastholdes i 
deres nuværende form. 
 
Derudover havde forbundet nogle væsentlige indsigelser mod forslaget til reform. For det 
første er det svært at se, hvordan lovforslaget kan styrke danskuddannelserne, når det gen-
nemføres på et bagtæppe af besparelser, som er en konsekvens af PSO-forliget, der samlet 
betyder en besparelse på 200 mio. kr., når forliget er fuldt indfaset i 2020. 
 
På trods af forbundets arbejde for at få fjernet halveringen af lærernes uddannelse, blev 
halveringen fastholdt i forslaget. Forbundet fastholdt kritikken i møder med Folketingets 
partier og i debatter i pressen. Endelig tog forbundet kontakt til ministeren og foreslog, at 
forbundet blev inddraget i etableringen af den nye læreruddannelse. Også FTF og AC hen-
vendte sig til ministeren med opfordring om at inddrage lærerorganisationen. Men ministe-
ren ønskede ikke, at lærernes fagforening blev inddraget i udviklingen af den nye lærerud-
dannelse. 

Forslaget til ny uddannelse er i skrivende stund (august 2017) ikke kendt. 

I begyndelsen af juni måned udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet bekendtgø-
relsen om danskuddannelse til høring. Formålet med bekendtgørelsen uddyber bestemmel-
serne i lovgivningen – særligt fagbeskrivelser mv. 
 
Vi havde gerne set, at det klippekort, som arbejdstagere mv. fremover skal anvende i plan-
lægningen af danskuddannelsen, blev udfoldet noget mere i bekendtgørelsen, hvilket ikke 
var tilfældet. Det har vi efterlyst. Til gengæld var vi tilfredse med, at det fremgår af be-
kendtgørelsen, at de skriftlige færdigheder stadigvæk er en del af målene på begynder-
modulerne. Skriftlighed er en helt uomgængelig kvalifikation for udlændingene både som 
medborger og som ansat.  
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AMU 
 
AMU har i hele kongresperioden været præget af økonomiske beskæringer, udlicitering og 
privatisering. AMU har desuden været presset af en række eksempler på uretmæssig/ulovlig 
brug af AMU-midler. AMU-systemet i sin aktuelle form er således presset.  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i sommeren 2016 1. del af en tre-partsaftale 
om praktikpladser mm. Den del af tre-partsdrøftelserne, der omhandlede AMU og det 
almene VEU-område, blev udskudt til foråret 2017 (efter OK-forhandlingerne på det private 
arbejdsmarked). I forlængelse heraf blev der nedsat en VEU-ekspertgruppe, der i juni 2017 
præsenterede en række anbefalinger om VEU og AMU – om et sammenhængende VEU-
system, en stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats og modernisering af partsstyrin-
gen i VEU. I anbefalingerne foreslog man bl.a. en såkaldt målretning af det offentligt finan-
sierede udbud og øget fleksibilitet, ”udprøvning af dokumentation af læringsudbytte i VEU” 
og en ændret udbudsstyring af AMU. 

Uddannelsesforbundet var positive overfor, at der nu kom en række anbefalinger på området, 
og at trepartdrøftelserne dermed kom videre. Men vi pegede samtidigt på, at ekspertgruppen 
ikke forholdt sig eksplicit til det grundliggende problem, nemlig at AMU-kurser overvejende er 
en underskudsforretning, og at taksterne ikke modsvarer de reelle omkostninger ved at 
udbyde AMU. Samtidigt tog vi afstand fra, at en del af AMU skal udbydes på markedsvilkår. I 
forlængelse af ekspertudvalgets anbefaling om ”udprøvning og dokumentation af læringsud-
bytte i VEU” – dvs. at test eller prøver bliver obligatorisk ved VEU, inklusive AMU, pegede vi 
på, at folk naturligvis skal lære så meget som muligt, men at test og prøver kan føre til, at en 
del af målgruppen holder sig væk, fordi de har dårlige skoleerfaringer med sig.  

Desuden bakkede vi fuldt op om en anbefaling, som Uddannelsesforbundet i mange år har 
peget på, nemlig at forberedende voksenundervisning (FVU) bør udvides til også at omfatte 
digitale kompetencer og engelsk. Den digitale undervisning på forberedende niveau skal have 
fokus på problemløsning med it og ikke være et basalt it‐kursus. 

Anbefalingerne kom til at danne grundlag for trepartsforhandlingerne på VEU-området. 

Der blev dog allerede ved aftalens indgåelse i august 2016 taget en række ”initiativer til 
styrkelse af AMU her og nu”, bl.a. afskaffelse af 7,4 timers reglen. En regel der indebærer, 
at der kun udløses godtgørelse ved minimum 7,4 timers undervisning dagligt, fri-instituti-
onsforsøg der tillader udvalgte institutioner at afvige fra eksisterende regler og at forvalte 
de gældende rammer, vilkår og udbud friere. Man kan dog ikke ændre godtgørelsessatser 
eller takstindplacering, og VEU-godtgørelse gøres mulig for digitale læringsforløb med ned 
til 25 % fremmøde (mod 50 % i dag). Sidstnævnte trådte i kraft den 1. januar 2017, mens 
de to andre nævnte initiativer indgår i drøftelser med parterne i foråret 2017. 

Vi forsøgte at få Uddannelsesforbundet repræsenteret i ekspertgruppens referencegruppe 
eller i dens følgegruppe, bl.a. med henvisning til at ekspertgruppen skal belyse: 

• Det faglige miljø hos AMU-udbyderne og kvaliteten af uddannelserne – bl.a. med hensyn 
til lærernes undervisningskompetencer og den lokale undervisningsplanlægning 

• Afprøvning og test af kursisternes læring på AMU-kurser og herunder mulighederne for 
at tilrettelægge mere fleksible og kortere kurser tilpasset medarbejdernes faglige 
udgangspunkt 

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

 
 



30 
 

Der er for alle emners vedkommende tale om en belysning, der dårligt lader sig gennemføre 
uden inddragelse af lærerrepræsentation. Det er imidlertid ikke lykkedes at opnå lærerre-
præsentation i nogen af de to grupper. Uddannelsesforbundet har sideløbende søgt indfly-
delse på 3-partsdrøftelserne via FTF. 

Uddannelsesforbundet har som pejlemærker for høringssvar og arbejdet i VEU-rådet og 
med andre samarbejdspartnere konsekvent understreget, at AMU skal udvikles og afholdes i 
fagligt stærke voksenuddannelsesmiljøer bestående af et lærerkorps med de nødvendige 
kompetencer. Kravene til pædagogiske kompetencer, som de fremgår af AMU-bekendtgørel-
sen, bør være et godkendelsesvilkår, som understreges ved udbudsrunder, og privatisering 
bør aldrig være et mål i sig selv, men derimod et middel der kan benyttes, når det er rele-
vant og kan bidrage til at udvikle kvaliteten i AMU-udbuddet.  

Det er væsentligt, at private AMU-udbydere er omfattet af de samme kvalitetskrav, regel-
sæt mv. som offentlige udbydere.  

 

Beskæftigelsespolitik 
  
Trepartsforhandlingerne om arbejdsmarkedsintegration og danskun-
dervisning af flygtninge 

På et møde med undervisningsministeren i efteråret 2015 om implementering af EUD-refor-
men bad departementschefen afslutningsvis Hanne om Uddannelsesforbundets synspunkter 
på, hvordan man bedst muligt kombinerer job og danskundervisning. Forbundets oplæg til 
departementschefen om bedre integration havde konkrete forslag til, hvordan man kombi-
nerer – og ikke kombinerer – danskundervisning og job, og vi pointerede, at flygtninge som 
minimum skal have et halvt års danskundervisning, før det giver mening at komme i 
arbejde eller praktik. Fordi man møder det danske sprog på en arbejdsplads, sker der ikke 
automatisk en transformation til, at indvandreren så også får et bedre dansk sprog. Der skal 
mere til, blandt andet overvejelser om hvordan man gør arbejdspladsen til et læringsrum.   

Efterfølgende blev forbundet sammen med andre aktører på området inviteret af Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriet til en drøftelse om et nyt styrket integrationspro-
gram – om hvordan danskundervisning bedre kan kombineres med de beskæftigelsesret-
tede tilbud og ordinær beskæftigelse. 
 
I februar måned 2016 blev trepartsforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og 
regeringen indledt med temaet om bedre integration af flygtninge på det danske arbejds-
marked.  
 
Under trepartsforhandlingerne indgik Hanne i en positiv dialog og sparring med vores 
hovedorganisation, FTF, om indholdet af trepartsaftalen. Det lykkedes for FTF og Uddannel-
sesforbundet dels at sikre, at danskuddannelsesloven fortsat er udgangspunktet for under-
visning i dansk som andetsprog, hvis en virksomhed ønsker at oprette sin egen undervis-
ning, og dels at det kun er større virksomheder, som kan oprette sit eget danskundervis-
ningstilbud. 
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Aftalen har gode og mindre gode elementer. Til de gode elementer hører, at der skal foreta-
ges en hurtig kompetenceafklaring af flygtningene allerede i asylfasen. Det er et initiativ, 
som Uddannelsesforbundet har efterlyst. Danskundervisningen bliver intensiveret, og der 
stilles krav til indhold og kvalitet allerede fra asylfasen og i overgangsfasen fra asylcenteret 
og til kommunen.  

Efter aftalens indgåelse arrangerede forbundet en høring i Fællessalen i Folketinget, hvor vi 
inviterede aftalernes parter, virksomheder og jobcentre til en høring, om hvordan man 
bedst muligt kombinerer danskundervisning og job. Her blev det tydeligt, at det er en endog 
meget stor opgave for virksomhederne at påtage sig ansvaret for at lære flygtningene 
dansk, da det at være på en virksomhed fordrer et minimum kendskab til sproget. Derfor er 
den bedste model for at kombinere danskundervisning og job, at flygtningene har fokus på 
at lære dansk i starten af deres job, hvorefter balancen mellem danskundervisning og job 
langsomt kan forskubbe sig. Der er ingen lette smutveje – uden et sprog går det ikke. 
 
IntegrationsGrundUddannelse (IGU) 

Som den sidste delaftale af 1. runde 3-part blev parterne enige om en ny 2-årig integrati-
ons-grunduddannelse (IGU), som svarer til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Uddannelsen 
har til formål at lette vejen til arbejdsmarkedet for flygtningene. Uddannelsen består af en 
blanding af praktik og uddannelse, som tilsammen ikke kan udgøre over 37 timer om ugen i 
gennemsnit. Skoleundervisningen udgør i alt 20 uger og kan bestå af danskundervisning og 
AMU-kurser. Uddannelseselementet bliver smurt særdeles tyndt ud over de to år. 

Der er ingen tvivl om, at IGU kan være en vej til efterfølgende at få fast arbejde på ordi-
nære vilkår, men der er heller ingen tvivl om, at nogle virksomheder vil tænke i, at her er 
billig arbejdskraft at hente. Det er derfor afgørende vigtigt at følge udviklingen tæt, så ord-
ningen ikke misbruges til social dumping, og så IGU ikke fører til fortrængning af ordinært 
ansatte. Det er dog positivt, at IGU’en i lighed med EGU’en giver dimittendrettigheder. Det 
skaber mulighed for, at flygtningen bliver organiseret og en del af den danske model. 

Ved udgangen af juli måned; dvs. et år efter aftalens ikrafttræden, er der indgået 772 IGU-
aftaler. 

 
Fagpolitik  
 
Arbejdstidsregler – opfølgning på lov 409 
 
Lov 409 eller arbejdstidsloven, som den kaldes, har også i denne kongresperiode været det 
vigtigste fagpolitiske tema. Arbejdsgiverne besluttede som bekendt ved OK13 at være ulti-
mative i deres krav om en ”normalisering” af lærernes arbejdstid. Da lærerorganisationerne 
ikke var parate til blot at acceptere dette krav, valgte de kommunale og statslige arbejdsgi-
vere at lockoute alle overenskomstansatte medlemmer af lærerorganisationerne for at blive 
fri af den gældende overenskomst. Lockouten varede i 4 uger og blev afsluttet med et lov-
indgreb, hvor Folketinget ensidigt ved lov gennemsatte arbejdsgivernes krav ved OK13.  
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Lov 409 bestemmer stadig lærernes arbejdstidsvilkår, hvilket har haft vidtgående betydning 
for lærernes arbejdsliv i hverdagen på skolerne.  

Lov 409 begrænser lærernes professionelle råderum og deres indflydelse på vilkår for god 
undervisning. Prioriteringen af lærernes tid i dagligdagen er ledelsens opgave – også selvom 
det er lærerne, der i det daglige står over for kursister og elever og ved, hvad der skal til i 
undervisningen. Lov 409 placerer ansvaret for undervisningens kvalitet og lærernes vilkår 
for at undervise med kvalitet i det daglige hos ledelsen på vores institutioner.   

Lov 409 understøtter dermed en ledelsestankegang, som ikke er tidssvarende i forhold til 
læreres professionalisme og udfoldelsen af den på skolerne. Den afgørende hensigt med lov 
409 har været ønsket om at gennemsætte et styringsinstrument, som kan presse mere 
undervisning ud af lærerne end tidligere. De centrale arbejdsgivere presser således de 
lokale ledelser, som skal sørge for, at lærerne leverer mere undervisning end tidligere uden 
at få den samme tid som før til særligt forberedelsen af undervisningen. Lov 409 er således 
et redskab til økonomistyring og besparelser, når regering og Folketing gennemfører 
”uddannelsesreformer” eller generelt skærer ned. Lov 409 har fx bidraget økonomisk til 
reformen på erhvervsskoleområdet. 

Desuden spiller lov 409 tæt sammen med den finansiering, som næsten alle vores skolefor-
mer er omfattet af. Flere elever og mere undervisning fra lærerne betyder flere penge til 
skolerne. Skolerne har dermed et stærkt økonomisk incitament til at ”producere” mere un-
dervisning og forsøge at minimere udgifterne til de opgaver, der ligger udenfor selve under-
visningen (men er en forudsætning for undervisningens kvalitet!) – særligt tiden til forbere-
delse.  

Den professionelle lærers samvittighed betyder, at dette pres nemt havner hos lærerne: 
”Selvom jeg ikke får tid og løn for det, er jeg bare nødt til at forberede mig ordentligt til min 
undervisning”, vil mange tænke, og dermed ender lærerne alligevel med at tage ansvar for 
kvaliteten i den daglige undervisning. Også selvom lov 409 siger, at det er ledelserne, som 
har ansvaret.  

Det er her det grænseløse lærerarbejde starter. Det er her arbejdsmiljøet nemt ender med 
ikke at være i orden for den enkelte lærer.  

Lov 409 forstærker problemet yderligere. Planlægning og fordeling af arbejdsopgaver skal 
ikke umiddelbart være et fælles tema for lærerne. Moderniseringsstyrelsen og Kommuner-
nes Landsforening sætter i deres udlægning af intentionerne med loven en stopper for, at 
tillidsrepræsentanterne kan indgå aftaler på skolerne – aftaler, som er fælles for alle lærere. 
Aftaler, som fx sikrer en rimelig arbejdsbelastning, tid til ordentlig forberedelse og gode 
processer for planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen for alle på arbejdspladsen.  

Lov 409 har sin baggrund i tjenestemændenes arbejdstidsaftale med Moderniseringsstyrel-
sen som arbejdsgiver. For næsten alle andre grupper, som er omfattet af denne aftale, er 
det helt normalt at tilpasse den centrale aftale til de lokale forhold via lokalaftaler mellem 
ledelse og tillidsrepræsentanter. Moderniseringsstyrelsen og KL har konsekvent modarbej-
det, at der lokalt indgås aftaler, som kan tilpasse lov 409, så loven bliver bare nogenlunde 
anvendelig på vores områder. 

I forhold til overenskomstforhandlinger på Uddannelsesforbundets private områder med 
FOAS og ift. virksomhedsoverenskomsterne med UCplus og A2B, har lov 409 også kastet 
sine skygger. Arbejdsgiverne på disse områder har ment, at de også kunne omfattes af  
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arbejdstidsvilkår efter Lov 409. Det har Uddannelsesforbundet og Lærernes Centralorgani-
sation afvist. Alle private aftaler er dermed fornyet/indgået med fortsatte egentlige værn 
om tid til undervisningen. Det er således lykkedes at afgrænse Lov 409’s virkning til de 
offentlige områder.  

Uddannelsesforbundets svar på lov 409 er, at lærerarbejde er et professionelt arbejde og 
foregår i et kollegialt fællesskab. Det forudsætter et professionelt råderum og ressourcer 
hertil, hvis der skal leveres en ordentlig kvalitet i undervisningen. Desuden har vi lagt vægt 
på lov 409’s skadelige virkninger på arbejdsmiljøet. Med Lov 409 er man (endnu mere end 
før) nødt til at stå sammen ude på arbejdspladserne og bakke op om tillidsrepræsentan-
terne. Det er tillidsrepræsentanterne, som kan være med til at sikre bæredygtige og fælles 
løsninger på de udfordringer skolerne og deres ledelser har. Bedst gennem lokale afta-
ler. Historisk er erfaringen i fagbevægelsen, at en stærkere ledelse som modsvar skal 
mødes af en stærkere kollektiv organisering hos de ansatte. Dette tema har været Uddan-
nelsesforbundets i TR-uddannelsen og på TR- og medlemsmøder – særligt ift. implemente-
ringen af lov 409. 
 
Arbejdstidsreglerne og OK15 

Ved forhandlingerne i 2015 kunne parterne ikke blive enige om en ny arbejdstidsaftale, som 
var kravet fra Lærernes Centralorganisation og Uddannelsesforbundet. De lovbestemte reg-
ler om arbejdstid (lov 409) i de offentlige læreroverenskomster fortsatte derfor, men uden 
at lærerorganisationerne ønskede at ”tage dem på sig” som en aftale mellem parterne.  

I stedet for en ny arbejdstidsaftale blev der aftalt bilag om arbejdstid til overenskomsterne. 
Bilagene formulerer målsætninger og en række principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. 
Målsætningerne om størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en styr-
ket social kapital skulle understøttes af principper for planlægning, tilrettelæggelse og opgø-
relse af arbejdstid på undervisningsområdet.   

Hovedbestyrelsen fandt ikke, at arbejdstidsbilagene var noget prangende overenskomstre-
sultat. Men der blev lagt vægt på, at bilagene i sine formuleringer bringer tillidsrepræsen-
tanterne tilbage som en central samarbejdspart med ledelsen. Forventningen var, at 
arbejdstidspapirerne kunne blive et afsæt for at nystarte drøftelser og forhandlinger mellem 
ledelsen og tillidsrepræsentanterne ude på skolerne 

Desværre viste vores undersøgelser, at arbejdstidspapirerne kun var anvendt ganske 
begrænset før det undervisningsår, som begyndte i sommeren 2015. Den senere opfølgning 
viste, at særligt ledelserne på vores statslige område var ”fodslæbende” overfor at påbe-
gynde drøftelser og forhandlinger med henblik på lokale aftaler med afsæt i bilagene om 
arbejdstid.  

Ved OK15 aftalte parterne, LC og Kommunernes Landsforening, KL på det kommunale 
område og LC og Moderniseringsstyrelsen på det statslige område en fælles opfølgning på 
effekten af arbejdstidspapirerne i henholdsvis det kommunale og statslige spor. Opfølg-
ningsarbejdet blev vanskeligt at få i gang, men i efteråret 2016 lykkedes det med KL, at 
blive enige om et opfølgningsforløb i form at 6 regionale møder for ledelser, tillidsvalgte og 
forvaltningspersoner fra kommunernes folkeskole-, sprogcenter- og ungdomsskoleområder. 
På Uddannelsesforbundets kommunale områder (ungdomsskoler og sprogcentre) er den 
aftalte fælles evaluering mellem LC og KL dermed færdiggjort. På baggrund af de 6 regio-
nale møder med godt 2.000 deltagere i alt fremstår et meget blandet billede af, hvordan 
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 arbejdstidsbilagene på det kommunale område har virket. KL har desværre afvist at søge 
en fælles konklusion på evalueringerne. Den opfølgende rapport fra Rambøll-Attractor viser 
både positive og mindre positive lokale eksempler på håndtering af lærerarbejdstid i kom-
munerne. Desværre er der ikke enighed mellem parterne om at følge op, hvor det ikke fun-
gerer. 

Et tilsvarende forløb kom også på plads på det statslige område i foråret 2017. Billedet var 
det samme. Der var dialog om arbejdstidspapirerne, men ikke fælles konklusioner om at 
forbedre arbejdstidsreglerne, hvor de ikke fungerer hensigtsmæssigt.  

Udbyttet af møderne var positivt i den forstand, at dialogen om arbejdstid og vilkårene med 
lov 409 blev taget. Det blev synligt, hvad der fungerer og ikke fungerer. Men opfølgnings-
forløbet førte ikke til nogen fælles konklusion om, hvordan arbejdstidsreglerne kan ændres, 
så de reelt understøtter et professionelt lærerarbejde. Dermed bliver problemstillingen for-
modentlig en del af overenskomstforhandlingerne i 2018. På opfølgningsmøderne fremgik 
det fortsat tydeligt, at både KL og Moderniseringsstyrelsen ikke ønsker, at der indgås afta-
ler, som tilpasser lov 409’s bestemmelser til tidssvarende lokalaftaler i kommunerne og på 
skolerne.   
 
At indgå en aftale betyder, at ledelse og lærerne via tillidsrepræsentanterne har forpligtet 
sig til et fælles ansvar for undervisningen. Flere kommuner har faktisk vist vilje og mod til 
at indgå aftaler om arbejdstid med vores tillidsrepræsentanter. Desværre ser billedet mere 
negativt ud på vores statslige skoler, særligt på erhvervsskolerne og på VUC. Her har 
Moderniseringsstyrelsen tilsyneladende fået sat skræk i ledelserne ift. at indgå alt, hvad der 
ligner aftaler om arbejdstid.  

Mange ledelser kommer stadig med udspil til en arbejdstidstilrettelæggelse for næste sko-
leår, som er en blanding af ledelsesinstrukser om indholdet i lærernes arbejde og anvisnin-
ger om arbejdstiden. Ledelserne spiller ofte ud med tekster, der stort set ikke relaterer sig 
til lov 409 og heller ikke til de værnsregler, som loven trods alt indeholder. Der er nærmest 
tale om ”ledelsesmæssige og pædagogiske fristile”, som tager det bedste fra alle verdener, 
ledelserne kan få – både det, de kender fra de gamle arbejdstidsaftaler, det, de kender fra 
GL’s aftaler, og så det man mener, at lov 409 kan bruges til. Og vilkårene tænkes for det 
meste fastsat ensidigt.  

Udspillene tager ofte ikke højde for ledelsens ansvar for korrekt opgørelse af arbejdstiden, 
optælling af undervisningstimer, lærernes krav på tillæg for arbejde på skæve tidspunkter. 
Og ofte indeholder de uklare formuleringer om flekstid og hjemmearbejde. Desuden mang-
ler der ofte en brugbar opgaveoversigt. Vi risikerer med denne ledelsestilgang, at medlem-
merne bliver snydt for overtid, bliver snydt for løntillæg og presses ud i det grænseløse 
arbejde, hvis vi ikke klart siger fra ift. ”fristilene”. Vi må sikre, at de regler i lov 409, som 
trods alt er til gunst for os, bliver overholdt.  

Der har været en tendens til, at mange tillidsrepræsentanter inddrages og indgår i drøftel-
ser om disse ”fristile”. Det er positivt, at tillidsrepræsentanterne søger indflydelse, men 
hovedbestyrelsen har i sin tilgang advaret mod, at en stiltiende eller direkte positiv accept 
af forhold, som er i strid med Lov 409, efterfølgende vil være vanskelige at forfølge fagrets-
ligt, hvis tillidsrepræsentanterne har medvirket og ikke sagt fra i tide. Ved udgangen af 
denne kongresperiode kan det derfor konstateres, at selv ikke lov 409’s arbejdstidsbestem-
melser (værnsreglerne) overholdes på et større antal af vores skoler.  
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De øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation: Frie Skolers Lærerforening, Dan-
marks Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening har nøjagtig de samme problemer 
med medlemmernes arbejdstid. Lærerområderne har til fælles, at arbejdsgiverne ikke leve-
rer, hvad de er forpligtede til – ikke i forhold til lov 409 (som de jo selv skrev), men heller 
ikke i forhold til arbejdstidspapirerne fra OK15. Derfor har organisationerne i LC lovet hinan-
den at arbejde tæt sammen i opfølgningen på lov 409 og OK15 og frem mod OK18. 
 
Fokus på værnsreglerne i Lov 409 
 
Arbejdstidsreglerne i Lov 409 indeholder værnsregler om udlevering af opgaveoversigter, 
grænser for delt tjeneste mv. samt bestemmelser om opgørelse af arbejdstiden og dermed 
synliggørelse af og regler for honorering af overarbejde. Ved lovindgrebet var det vigtigt for 
Folketinget, at der skulle gælde værnsregler, som skulle sikre lærerne mod det ”det græn-
seløse arbejde”.    

Hovedbestyrelsen har i sit arbejde løbende fulgt op på anvendelsen af værnsreglerne fra 
lovindgrebet i 2013. Det er bl.a. sket i en række undersøgelser med spørgsmål til tillidsre-
præsentanter og medlemmer. Uddannelsesforbundet har senest i den store medlemsunder-
søgelse, som blev afsluttet primo marts 2017, fået en status på, hvordan bl.a. værnsreg-
lerne bliver håndteret på skolerne. Nøgleresultaterne fra undersøgelsen viser, at der er lang 
vej igen i forhold til at nå Folketingets forestilling i 2013 om, hvordan lærernes arbejdstid 
skulle fungere. 

Opgaveoversigten 
Kun en tredjedel af medlemmerne mener, at opgaveoversigten giver et godt overblik over, 
hvilke opgaver man skal løse. Færre – en fjerdedel – oplever, at opgaveoversigten er base-
ret på en god forudgående dialog. 
 
Manglende udlevering af opgaveoversigter og manglende dialog om dem fik Uddannelses-
forbundet til at tage en række initiativer. På erhvervsskoleområdet har der været kontakt til 
de fleste tillidsrepræsentanter med henblik på at få rettet op på manglende udlevering af 
opgaveoversigter, mangelfuldhed i indhold eller manglende dialog. Der er fulgt tæt op på 
skolerne og gennemført møder med ledelserne, hvor manglerne er påpeget. Initiativet fik 
en del af skolerne til at opfylde lovkravene og forbedre deres indsats i forhold til opgave-
oversigterne. Uddannelsesforbundet er parat til at rejse sager i forhold til skoler, som ikke 
har udleveret opgaveoversigter.  
 
Et samråd med undervisningsministeren i Folketinget, indkaldt af SF’s Jakob Mark på bag-
grund af Uddannelsesforbundets undersøgelser om udlevering af opgaveoversigter, betød, 
at forbundet forinden holdt møder med en række ordførere for at informere dem om pro-
blemstillingen. Der var hos ordførerne generelt en tydelig tilkendegivelse af, at Lov 409 
skulle efterleves, og at opgaveoversigterne derfor skulle udleveres efter dialog med 
lærerne. Det samme gav undervisningsministeren udtryk for. Uddannelsesforbundet har 
efterfølgende fremsendt et notat med forbundets krav til udformningen af en opgaveover-
sigt og dialog herom til Undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker.  

Opgørelse af arbejdstid 
Godt 35 % af medlemmerne vurderer, at arbejdstiden ikke opgøres korrekt. Dertil kommer, 
at arbejdspresset opleves som stort. 60 % af medlemmerne oplever, at tid og opgaver ikke 
matcher hinanden.  
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Det mest belastende for medlemmerne i deres undervisningsarbejde er dette arbejdspres, 
men også lov 409’s manglende fleksibilitet i forhold til en professionel håndtering af såvel 
undervisningens indhold som planlægning af undervisningen nævnes. Endelig nævnes ledel-
sesformen som noget, der kan være belastende i arbejdet.  

Korrekt opgørelse af arbejdstiden har derfor haft særligt fokus for hovedbestyrelsen, sekti-
onsbestyrelserne og E-udvalget, i TR-uddannelsen og i informationen til tillidsrepræsentan-
terne via TR-posten.  

Medlemmernes belastende arbejde har forbundet arbejdet med i indsatsen ift. manglende 
opgaveoversigter, indsatsen ift. det meget store sygefravær på EUD og VUC, i arbejdsmiljø-
indsatsen generelt i og med projektet om Professionel Kapital (se senere).    

Det private område er ikke omfattet af lov 409’s arbejdstidsbestemmelser – på nær de sprog-
centre, som har tilsluttet sig overenskomsten med KL. FOAS-aftalerne for sprogcentre og 
almenundervisning blev i 2015 fornyet med bestemmelser, som fortsat sætter rammer om læ-
rernes tid til forberedelse. Det var et positivt resultat. Hovedbestyrelsen er dog opmærksom 
på, at der også på disse områder er et pres på lærerne, som kan stå i vejen for at sikre god 
undervisningskvalitet. På sprogcenterområdet sætter særligt udliciteringsvilkåret lærernes 
arbejdstidsvilkår i et ofte urimeligt pres.  

Fokus på løn 
 
Som opfølgning på OK15 har hovedbestyrelsen også haft fokus på udviklingen af den lokale 
løndannelse på Uddannelsesforbundets områder.  
 
Hovedbestyrelsen, E-udvalget og TR-kurset for foreningerne og sektionsbestyrelserne har 
arbejdet med data om udmøntningen af lokal løn på skolerne, herunder vigtigheden af det 
lokale partsforhold mellem tillidsrepræsentant og ledelse, når løn lokalt skal aftales og udmøn-
tes. 
 
Det generelle billede er, at Uddannelsesforbundets områder sakker bagud i udviklingen af løn 
lokalt i sammenligning med sammenlignelige grupper. Problemet ses primært på vores områ-
der i staten. Der kan være tale om et lønefterslæb af mærkbar størrelse. Desuden er det des-
værre tydeligt, at den lokale aftaleret ikke altid efterleves efter de gældende regler. Dette for-
hold er helt uacceptabelt. 
 
På politiske møder i sektioner og på foreningsområdet er løn og lønforhandling sat på dagsor-
denen – fx ved cafearrangementerne på temakurset. Der er desuden gennemført en række 
kursusaktiviteter i TR-uddannelsen og på foreningernes TR-kursus, som har sat fokus på pro-
blemet. I den forbindelse er der udviklet værktøjer til tillidsrepræsentanternes arbejde på sko-
lerne for at sikre medlemmernes andel af lønnen lokalt. 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet et initiativ for at få mere fokus på vigtigheden af lønudviklin-
gen lokalt – bl.a. med udsendelse af lønpjecer til medlemmerne. Det forventes igangsat i sep-
tember 2017.  

OK15 
 
Da Uddannelsesforbundets repræsentantskab den 21. maj 2014 opstillede sine temaer til over-
enskomstforhandlingerne i 2015, var det under indtryk af forløbet godt et år tidligere, hvor  
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arbejdsgiverne kortsluttede forhandlingerne, og hvor Folketinget efterfølgende ved lov ensidigt 
fastsatte indholdet i bestemmelserne om løn og arbejdstid på lærerområderne. 

Forinden repræsentantskabets kravopstilling var gennemført et forløb med medlemsundersø-
gelser med henblik på at kortlægge medlemmernes ønsker til krav til OK15. Foreninger og 
sektionsbestyrelser diskuterede og besluttede efterfølgende, hvilke krav der skulle indstilles til 
hovedbestyrelsen og repræsentantskabet fra forbundets forskellige områder.  

Repræsentantskabet opstillede 6 tematiske krav: 

• Udvikling af reallønnen via generelle procentvise lønstigninger og ikke anvendelse af OK-
midler til udbygning af den lokale løndannelse 

• Mere indflydelse til lærere og tillidsrepræsentanterne 
• Bedre arbejdsmiljø – undgå overbelastning 
• Bedre kompetenceudvikling/efteruddannelse 
• Større tryghed i ansættelsen. Bl.a. via seniorordninger, kompetenceudvikling og styrkelse 

af vilkår ved afskedigelse 
• Arbejdstidsaftale: Der skal være aftalte rammer, der sikrer lærerne mulighed for professio-

nelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt løse øvrige opgaver i til-
knytning til undervisningen.   

Hovedbestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med de opstillede temaer. 

Den 6. februar 2015 blev det generelle forlig mellem CFU og de statslige arbejdsgivere ind-
gået.  

Forliget indeholdt følgende punkter: 

• Generelle lønforbedringer, som vurderes til at sikre reallønsudviklingen 
• Omlægning af reguleringsordningen til en model kaldet reguleringsordning og privat-

lønsværn 
• 1 uges øremærket barsel til faderen 
• Rejsehold til indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø 
• Styrket centralt og lokalt samarbejde mellem ledelser, ansatte og tillidsrepræsentanter 
• Videreførsel af kompetencesekretariatet  
• Forbedring af ordning om omsorgsdage/opsparingsdage 

I forhandlingsforløbet blev arbejdsgivernes krav om en reel forringelse af reguleringsordningen 
accepteret efter et meget hårdt forløb, hvor finansministerens adfærd blev stærkt kritiseret. 

Den 16. februar blev der indgået forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL samt Lærernes 
Centralorganisation og KL. 

Forløbet op til forliget viste et større sammenhold mellem organisationerne end tidligere. For-
handlingsfællesskalbets organisationer valgte således at afbryde egne forhandlinger indtil LC 
var på plads med en aftale om et bilag om arbejdstid på lærerområdet. Dette sammenhold 
gjorde indtryk på arbejdsgiverne i KL. 

Det generelle forlig på det kommunale område havde dette indhold: 

• Generelle lønforbedringer, som vurderes at sikre reallønnen 
• Omlægning af reguleringsordningen efter samme principper som på statens område 
• En uges øremærket fædrebarsel med løn  
• Rejsehold til indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø 
• Projekter ift. tillidsrepræsentanter om MED-system – for at sætte den danske model i fokus 

Forliget mellem Lærernes Centralorganisation og KL havde dette indhold: 
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• Lov 409 gælder forsat, da det ikke var muligt at opnå enighed om ny arbejdstidsaftale. 
Parterne udformede i enighed et bilag (arbejdstidsbilaget) om en række initiativer ift. 
arbejdstid, så lærerne kan lykkes med deres opgaver.  

• Den 6. ferieuge kan ikke indregnes i årsnormen. Lærerne får samme vilkår som på det 
øvrige kommunale område 

• Lønforbedringer. Lønnen hæves med et løntrin. 
• Forbedring af undervisningstillægget. 
• Overenskomstdækning af STU og KUU 

Den 9. marts blev der indgået forlig mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet 
om lærerområderne. Parterne kunne ikke blive enige om nye arbejdstidsregler. Men der var 
enighed om at formulere bilag til aftalerne om arbejdstid for lærerne på EUD, AMU, VUC og 
produktionsskolerne samt forbundets mindre områder. 

Bilagene om arbejdstid på Uddannelsesforbundets områder i staten svarer i store linjer i form 
og indhold til bilagene på vores områder i kommunerne.  

Forhandlingerne om arbejdstidsbilaget var et hårdt forløb. Arbejdsgiverne havde efter lov 409 i 
2013 intet ønske om på nogen måde, at indgå aftaler om arbejdstid. 

Ved forhandlingerne var der endvidere enighed om overenskomstdækning af STU og KUU samt 
om overførsel af lærere til pension i Lærernes Pension (med fritvalgsordning for allerede 
ansatte). 

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse anbefalede enstemmigt medlemmerne et ”ja” til det 
kommunale forlig. På det statslige område anbefalede hovedbestyrelsen et ”ja”. Hovedbesty-
relsesmedlem Lotte Klein anbefalede et ”nej”. 

Medlemmerne stemte ja til begge forlig. På det kommunale område med 71,2 % ja-stemmer 
og 28,8 % nej-stemmer. Stemmeprocenten var på 74,7 %. På det statslige område stemte 51 
% ”ja”, 42 % ”nej” og 7 % blankt. Stemmeprocenten var på 51 %. 

På FOAS-områderne blev alene forhandlet overenskomst for FOAS-sprogcenter. Baggrunden 
var at FOAS-almen overenskomsten blev fornyet via voldgift sent efter forhandlingssammen-
brud i 2013. Ved voldgiftafgørelsen blev aftalen fastlagt for OK13 perioden, men også forlæn-
get for OK15 perioden  

FOAS-sprogcenter blev færdigforhandlet mellem Lærernes Centralorganisati-
on/Uddannelsesforbundet og arbejdsgiverne i FOAS den 27. november 2015. 

Forliget indeholdt (udover de generelle lønstigninger, som automatisk følger statens område): 

• Lønstigninger. Lærere og ledere stiger med et løntrin 
• Indførelse af fast, pensionsgivende tillæg som erstatning af hidtidige tillæg 
• En aftale om fortolkninger af arbejdstidsreglerne fra OK13 aftalen, herunder præciseringer 

om forberedelsestid. 
 

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse godkendte forliget og anbefalede et ”ja” til aftalen 
overfor medlemmerne. I urafstemningen stemte 87 % stemte ”ja”, 11 % stemte ”nej”, 2 % 
blankt. Stemmeprocenten var 61,7 %. 
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Arbejdsgivere uden overenskomst 
 
Kongresperioden har været præget af et stort arbejde med at overenskomstdække private 
arbejdsgivere, som har etableret undervisningsvirksomhed i konkurrence med Uddannelses-
forbundets overenskomstdækkede områder. Der kan være tale om sprogcentre, EUD/AMU-
virksomhed eller private virksomheder, der tilbyder særligt tilrettelagt undervisning (STU) 
for unge. Uddannelsesforbundets politik er, at vi via overenskomstdækning af de private 
aktører sikrer, at de ansattes løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes og dermed bliver en 
del af den priskonkurrence, som ofte afgør, hvor et udbud af undervisning havner.     

Landets kommuner sætter deres sprogcentervirksomhed i udbud, og det er oftest lavestby-
dende aktør, der vinder. I det lys har Uddannelsesforbundet arbejdet hårdt for at overens-
komstdække to nye aktører på sprogcenterområdet: UCplus og A2B.  

På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der orienteret om arbejdet med at overenskomst-
dække den private udbyder af danskuddannelse, UCplus. Dette arbejde lykkedes efter et 
forarbejde over næsten 4 år. Der er nu en overenskomst på virksomheden, som økonomisk 
ligger på linje med de overenskomster, vi har indgået for danskuddannelse med de private 
arbejdsgivere i FOAS og med Kommunernes Landsforening. Det er en overenskomst, som 
lukker for et eventuelt økonomisk underbud. Overenskomsten med UCplus har Dansk Indu-
stri/Dansk Arbejdsgiverforening som part. 

Vejen til at opnå overenskomst var en stillingsblokade, anlagt af Lærernes Centralorganisa-
tion efter anmodning fra Uddannelsesforbundet, som fik støtte fra Dansk Magisterforening 
og Gymnasieskolernes Lærerforening. Desuden en demonstration i Odense med lokale til-
lidsrepræsentanter som initiativtagere, som forbundet bakkede op. Demonstrationen blev 
afholdt sammenfaldende med møde i Odenses kommunalbestyrelse. Samtidigt holdtes TR-
kursus for foreningsområdet. Så kurset blev aflyst et par timer, og forenings-TR’erne deltog. 
Demonstrationens paroler var: Ingen undervisning uden overenskomst! UCplus vil ikke 
indgå OK med lærerne. Lærernes fagforening – Uddannelsesforbundet – har i flere år for-
søgt at få OK med UCplus, men de siger hårdnakket nej! Vi vil ikke betale for, at sprogcen-
trene konkurrerer hinanden ned i pris! Og alle har ret til en OK! 

Demonstrationen synliggjorde for en række kommunalbestyrelsesmedlemmer, at de kunne 
være på vej til at udlicitere til en virksomhed uden overenskomst. Odense Kommune valgte 
UCplus fra. Det samme skete også i andre kommuner. På den baggrund var det muligt at 
føre konstruktive overenskomstforhandlinger med Dansk Industri og UCplus og lande en 
god aftale for medlemmerne. 

Et meget langt forhandlingsforløb med virksomheden A2B (en del af AS3) om deres sprog-
centervirksomhed endte før jul 2016 i et forhandlingsmøde med Dansk Erhverv. Dette møde 
endte desværre uden resultat, idet Dansk Erhverv på A2B/AS3’s vegne ikke ønskede at 
indgå en overenskomst med LC om lærerarbejde. A2B ønskede på det tidspunkt ikke at 
indgå aftale på et økonomisk niveau, der matchede Uddannelsesforbundets overenskomster 
på danskuddannelsesområdet. Der blev derfor etableret blokade fra alle LC-organisationer 
mod virksomheden. Desuden deltog Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærer-
forening med en sympatiblokade. 

Sektionsbestyrelsen for lærerne ved danskuddannelserne har med demonstrationer, udleve-
ring af flyers, kaffe og muffins ved A2B’s undervisningssteder skabt god presseomtale af  
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A2B’s manglende overenskomst og uacceptable vilkår for deres ansatte lærere. Der er præ-
steret et flot kommunikationsarbejde, som har betydet en lokal opmærksomhed på en virk-
somhed uden overenskomst. Kommuner på vej til aftaler med A2B har som følge heraf 
tøvet i deres beslutning. Dette pres resulterede før sommerferien 2017 i en henvendelse fra 
Dansk Erhverv på vegne af A2B. Ønsket var, at forhandlingerne om indgåelse af overens-
komst blev genoptaget.  

En aftale blev indgået umiddelbart før sommerferien 2017 efter næsten 4 års forarbejde. 
Der er nu en overenskomst på virksomheden, som økonomisk ligger på linje med de over-
enskomster, vi har indgået for danskuddannelse med de private arbejdsgivere i FOAS, med 
UCplus og med Kommunernes Landsforening. Det er en overenskomst, som lukker for et 
eventuelt økonomisk underbud. Overenskomsten med A2B har Dansk Erhverv/Dansk 
Arbejdsgiverforening som part. 

Det har vist sig at være et vigtigt aktiv for Uddannelsesforbundet i arbejdet for at overens-
komstdække også AMU/EUD-undervisning hos private udbydere, at vi med de private 
sprogcentre er kommet indenfor i LO/DA systemet. Fra at blive mødt med udsagnene: 
”Lærere er funktionærer, ikke arbejdere. De har ikke brug for kollektive overenskomster. De 
må klare sig selv på individuelle kontrakter… Kan de ikke lide lugten i bageriet, må de bare 
sælge deres arbejdskraft et andet sted... ” har vi nu i Dansk Industri og Dansk Erhverv 
skabt forståelse for, at lærere også skal omfattes af kollektive aftaler. 

Et udbud af EUD-transportuddannelser i forsommeren 2016 endte med, at UCplus og afde-
linger hos virksomheden DEKRA blev godkendt til EUD-transportuddannelse. Dette førte 
umiddelbart til et krav om indgåelse af overenskomst fra LC/Uddannelsesforbundet ift. EUD 
og AMU aktiviteterne på virksomhederne.  

Med Dansk Industri/UCplus er der nu indgået overenskomst for AMU- og EUD-transport hos 
UCplus. Overenskomsten er på EUD-niveau – også for AMU-undervisningen. Parter er 
LC/Uddannelsesforbundet og Dansk Industri. 

Med virksomheden DEKRA er der afholdt en række møder med henblik på indgåelse af over-
enskomst. På det seneste forhandlingsmøde tilkendegav DEKRA et ønske om at indgå over-
enskomst, for så vidt angår EUD-undervisning. I forhold til AMU-undervisning var DEKRA 
afvisende, da underviserne her angiveligt ikke ønsker at blive omfattet af en kollektiv over-
enskomst. Der er løbende blevet afholdt møder med lærerne hos DEKRA. Bl.a. DEKRA 
Midtjylland, hvor deltagertallet var relativt stort. Lærernes tilslutning til indgåelse af en 
overenskomst udtales på møderne, men mange har igennem mange år sat pris på, hvad de 
oplever som en frihed ved ansættelse på timeløn. LC/Uddannelsesforbundet fastholder kra-
vet om en overenskomst for AMU-undervisning hos DEKRA. Tilbagemeldinger umiddelbart 
før sommerferien 2017 peger i retning af, at der kan indgås en overenskomst med virksom-
heden om såvel EUD- som AMU-virksomhed med DEKRA. 

Som UCplus viser DEKRA sig også at være en spiller på sprogcenterområdet. Derfor skal 
dette område også indgå i overenskomstdækningen. Når der foreligger en overenskomst 
mellem LC/Uddannelsesforbundet og DEKRA, har AMU Juul tilkendegivet, at de vil tilslutte 
sig. 

I arbejdet for at opnå overenskomster på private EUD/AMU-virksomheder har 3F været en 
tæt samarbejdspartner for Uddannelsesforbundet. 
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Arbejdsmiljø og professionel kapital 
 
Under indtryk af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og medlemmer om et mere og 
mere presset arbejdsmiljø på vores skoler har hovedbestyrelsen i kongresperioden styrket 
indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Det kan bl.a. ses på hjemmesiden og i forbundets kur-
susudbud. Generelt er indsatsen for at etablere netværk mellem vores arbejdsmiljørepræ-
sentanter i forbundet og mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på 
skolerne styrket. Ligeledes er informationen til arbejdsmiljørepræsentanterne forbedret – 
bl.a. via vores hjemmeside. 

Desuden etablerer vi som forbund vores egne selvstændige tilbud om kurser, så arbejdsmil-
jørepræsentanterne kan opfylde det lovpligtige krav om halvanden dags årlig efteruddan-
nelse. Tilbuddet retter sig mest mod vores skoleområder med mindre og mellemstore 
arbejdspladser. Vi tilrettelægger kurser med et indhold, som er direkte relevant for arbejdet 
med arbejdsmiljø på vores områder med særligt fokus på praktiske cases og værktøjer for 
arbejdsmiljørepræsentanten. Det første kursus blev gennemført i efteråret 2016 og det 
næste i maj 2017. 

Derudover fortsætter vi med at udbyde det årlige arbejdsmiljøseminar, hvor ledere, 
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter (som trio fra samme skole) er inviteret til et seminar 
med et relevant arbejdsmiljøtema. Det kan fx være den lokale håndtering af stress m.v. 
Disse arrangementer er meget velbesøgte. 

På EUD- og VUC-områderne tilbyder vi skolerne at deltage i projektet Professionel Kapital, 
som vi samarbejder med Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) om. Projektet er bredt 
anerkendt for dets faglige kvalitet og anvendelighed - fx som erstatning for den psykiske del 
af en APV. Arbejdsmiljøeksperten Tage Søndergaard Kristensen er tovholder. Afdækningen 
af Professionel Kapital på skolerne sætter fokus på, hvor der skal sættes ind for at forbedre 
kvaliteten i undervisningen og dermed lærernes trivsel og lægger dermed op til konkret 
handling for bedre trivsel. 

I alt har nu 107 institutioner på GL’s og vores områder afdækket deres professionelle kapi-
tal (inkl. foråret 2017), hvoraf 23 har afdækket mere end én gang. Uddannelsesforbundet 
har fire tilmeldinger til efteråret 2017 og en til foråret 2018.  

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

I alt har 24 erhvervsskoler afdækket deres professionelle kapital, heraf 3 her i foråret.  

Uddannelsesforbundet har opfordret skolerne på EUD- og VUC-områderne til at komme i 
gang med projekt Professionel Kapital og vores arbejdsmiljørepræsentanter til at bruge 
vores tilbud om kurser mv.  

På det seneste er Uddannelsesforbundet og GL gået sammen om at udvikle en ”fysisk APV”, 
der kan tilbydes skolerne sammen med tilbuddet om afdækningen af professionel kapital. 
Samlet kan de to afdækninger give det ud for en samlet APV. Det vurderes, at skolerne vil 
være interesserede i et sådant samlet tilbud.  

Under indtryk af, at arbejdsbelastningen stiger for medlemmerne på mange skoler, og at 
også sygefraværet er stigende, har hovedbestyrelsen arbejdet for, at arbejdsmiljøområdet 
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 får et stærkere fokus. 
 

Hvervning 
 
Hvervning og organisering af medlemmer er en vigtig opgave for tillidsrepræsentanterne. 
Desuden indgår hvervning som en almindelig indsats, når Uddannelsesforbundets politikere 
og sekretariat er i kontakt med tillidsvalgte og medlemmer på møder på skoler mv., i daglig 
sagsbehandling mv. 

Hovedbestyrelsen drøfter ca. en gang årligt status på organisationsprocenter på forbundets 
områder. Som baggrund anvendes for hvert område forhandlingsstatistikkens antal stillinger 
på en skole holdt op mod det antal medlemmer, forbundet har på samme skole.  

Hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2016 at igangsætte en særlig hvervekampagne 
inden for erhvervsskoleområdet. Efterfølgende er der aftalt deltagelse med en række skoler. 
Udvælgelsen af skoler/foreninger er sket på baggrund af størrelse og hvervepotentiale. Der-
udover har nogle lokalforeninger selv henvendt sig omkring udfordringer med hvervningen 
af nye kolleger.  

I hverveindsatsen skal indgå følgende aktiviteter: 

• En IT-baseret spørgeskemaundersøgelse til både medlemmer og ikke-medlemmer på 
skolen. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorfor lærerne er medlemmer/ikke-
medlemmer, hvilke udfordringer lærerne mener, at Uddannelsesforbundet skal fokusere 
på både lokalt og centralt, samt om der er forslag til forbedringer af Uddannelsesforbun-
dets og TR’s indsatser 

• Afdækning af om hverveproblemerne er særligt store i nogle afdelinger, hos nogle 
aldersgrupper eller lignende 

• Drøftelse med TR om særlige udfordringer på skolen med afsæt i kortlægningen 
• Eventuel indkaldelse til et fællesmøde for de involverede skoler for at drøfte mulige initi-

ativer, herunder om der skal udarbejdes materiale, og/eller om erfaringer fra sektio-
nerne kan inddrages. Eksempler kunne være modeller for, hvorledes lokalforeningen 
informerer medlemmerne, systematisk arbejde med modtagelsen af nye kolleger mv. 

• Møder på skolerne for alle lærere, hvor emner, der efterspørges i medlemsundersøgel-
sen, sættes på dagsordenen 

• Opfølgning på organisationsprocentens udvikling på de respektive skoler. 

Indsatsen har afventet afslutning på en række andre initiativer på erhvervsskoleområdet, 
men er sat i gang i eftersommeren 2017.  
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Uacceptabel arbejdsgiveradfærd 

I de seneste år har der været en række eksempler på, at de statslige arbejdsgivere har 
benyttet sig af diverse krumspring, som begrænser samarbejdet med lokale tillidsrepræsen-
tanter og deres faglige organisationer. Det handler fx om manglende vilje til at udlevere 
lønoplysninger ved forhandling af løn lokalt og manglende orientering af tillidsrepræsentan-
terne ved afskedigelser.  

Desuden har Moderniseringsstyrelsen provokeret med en påstand om, at 10 % af de 
ansatte i staten ikke ”performer” tilstrækkeligt og derfor skal følges op på og evt. afskedi-
ges. Samt provokeret med et kursusopslag for ledere i staten om håndtering af medarbej-
dere, som er påståede ”low performere”. Dette er sendt ud med billeder af disse påståede 
medarbejdere sovende henover et skrivebord. Endelig har der været angreb på aftaler og 
kutymer om betalt frokostpause og visse fridage.  

Denne adfærd har i en række situationer haft betydning for tillidsrepræsentanter og med-
lemmer på Uddannelsesforbundets skoler. Derfor har vi rejst eksempler og problemstillinger 
overfor Lærernes Centralorganisation, som i samarbejde med de statsansattes forhandlings-
organisation, CFU, har viderebragt sagerne.  

Adfærden hos de statslige arbejdsgivere kommer i en tid med store nedskæringer og 
omlægninger i den offentlige sektor. I CFU har der været enighed om, at udviklingen bort 
fra en normal samarbejds- og forhandlingsstil fra arbejdsgivernes side er uacceptabel for 
alle organisationer med medlemmer, som er ansat i staten. CFU har forsøgt at få innovati-
onsminister Sophie Løhde i tale om en stadig mere uacceptabel arbejdsgiveradfærd i staten. 
Sophie Løhde har det politiske ansvar for statens arbejdsgivervirksomhed via Modernise-
ringsstyrelsen. Uddannelsesforbundet har støttet op om CFU’s initiativ. Der har været 
afholdt møder i sagen, men desværre uden tydelige resultater. Derfor er en række persona-
lepolitiske projekter fra OK15 sammen med arbejdsgiverne stillet i bero. På det seneste er 
alvoren i sagen blevet understreget af CFU’s hovedforhandler Flemming Vinther. Udviklingen 
kan få betydning for forløbet af OK18. 

 
Sygefravær på EUD og VUC (AVU og FVU) 
 
Uddannelsesbladet kortlagde i forbindelse med en artikel om sygefravær på vores områder 
en stor stigning i sygefraværet på EUD, AVU og FVU i perioden omkring og efter lov 409 
blev sat igennem. Uddannelsesbladet fik data via en henvendelse til Moderniseringsstyrel-
sen. En yderligere bearbejdning af data i Uddannelsesforbundet, bl.a. med inddragelse af 
data fra enkeltskoler, viste, at stigningen i sygefraværet var voldsom og kunne have bag-
grund i arbejdsvilkårene på skolerne, herunder virkningen af lov 409: 

EUD 
Sygefraværet på erhvervsskoleområdet steg markant i perioden 1.4.2015 – 31.3.2016. Det 
gælder både korttids- og langtidssygefravær, idet antallet af gennemsnitlige fraværsdage er 
steget med 32 %, når man sammenligner med tre forudgående perioder – henholdsvis 
2009-2010, 2011-2012 og 2013-2014 i perioden 1.4 - 31.3. 
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Sygefraværsniveauer og stigningstakter varierer meget mellem skolerne. På nogle få skoler 
er det lykkedes at nedbringe sygefraværet, men for de fleste skoler er der sket en stigning i 
sygefraværet. Nogle skoler har oplevet en fordobling af sygefraværet. 

AVU- og FVU-lærere 
En tilsvarende udvikling gør sig gældende for AVU- og FVU-lærere. Der foreligger ikke valide 
indberetninger for 2009, 2010 og for dele af 2011. Stigningen fra 1.4.2015 til 31.3.2016 
sammenlignet med den foregående periode viser en stigning i sygefraværet i alt på 18 %. 

Sygefraværsniveauer og stigningstakter varierer meget mellem skolerne. På en del skoler er 
det lykkedes at nedbringe sygefraværet, men for andre skoler er der sket en betydelig stig-
ning i sygefraværet. Nogle skoler har oplevet næsten en fordobling af sygefraværet. 

Det gennemsnitlige statslige sygefravær ligger relativt stabilt på mellem 8,2 og 8,8 dage 
årligt.  
 
De 5 erhvervsskoler med højest gennemsnitligt sygefravær ligger mellem 17 og 22 dage 
årligt, og de 5 VUC’er med højest gennemsnitligt sygefravær ligger mellem 12 og 21 dage 
årligt. 

Hovedbestyrelsen, E-udvalget og TR-kurset for foreninger og sektionsbestyrelsen for 
lærerne på AVU og FVU har arbejdet med problemstillingen. Bl.a. er der til tillidsrepræsen-
tanterne udarbejdet materiale, så man lokalt kan dokumentere og derpå sammen med 
ledelsen arbejde på at nedbringe sygefraværet.  
 
Oplysningerne om stigningen i sygefraværet fik undervisningsminister Ellen Trane Nørby til 
at invitere Uddannelsesforbundet til et møde. Meldinger fra tillidsrepræsentanter på de to 
områder (EUD og VUC) med konkrete vurderinger og forslag til indsatser for at nedbringe 
sygefraværet var baggrund for de anbefalinger, som Uddannelsesforbundets formand kunne 
give ministeren:  

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

• Sygefravær bør opgøres på afdelingsniveau 
• Er der en tydelig, faglig, pædagogisk og professionel ledelse tæt på lærerne i deres dag-

lige undervisningsarbejde? 
• Er der her god dialog og forventningsafstemning ift. opgaveoversigten og løsning af ker-

neopgaverne? 
• Er der balance mellem forventninger, opgaver og tiden til at løse dem? 
• Er der en løbende dialog mellem ledelse, tillidsrepræsentan-

ter/arbejdsmiljørepræsentanter om forebyggelse af sygefravær? 
• Handler samarbejdsudvalgene på de eventuelle formulerede politikker? Og hvordan? 
• Hvordan er billedet, hvis man kobler APV, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og 

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

kan gå konstruktivt ind med løsningsforslag?  

Ministeren tog positivt imod Uddannelsesforbundets anbefalinger, og Undervisningsministe-
riet har senere været opsøgende for yderligere oplysninger og data. 
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Hovedbestyrelsen har efterfølgende fulgt udviklingen i sygefravær på alle forbundets områ-
der. Den belastning, som medlemmerne udsættes for og som et stort sygefravær under-
streger, peger i retning af et overenskomstkrav fra Uddannelsesforbundet ved OK18 om et 
bedre arbejdsmiljø. 

Desuden er det vores håb, at afdækning af Professionel Kapital på vores skoler kan sætte 
fokus på, hvor der skal sættes ind for at forbedre kvaliteten i undervisningen og dermed 
lærernes trivsel.  

 
Indflydelse og TR-arbejde 
 
Da Folketinget greb ind i vores overenskomster med lov 409, kaldte de som nævnt lov 409 
en "normalisering" af undervisningsområderne. Reelt blev lovindgrebet også brugt til at for-
tælle bestyrelser og ledere på skolerne, at nu kunne de køre uden om tillidsrepræsentan-
terne som lokal aftalepart. Der er næppe andre områder i den offentlige sektor, hvor mulig-
heden for indgåelse af lokale aftaler er talt så meget ned af de centrale arbejdsgivere som 
på undervisningsområderne. Vi har dog stadigvæk aftaleret på en række områder – særligt 
ift. lokal løn. 

Hovedbestyrelsen har et stærkt fokus på tillidsrepræsentanternes vilkår. Arbejdsgivernes 
kampagne har gjort det til en stor og vanskelig udfordring at være tillidsrepræsentant på 
vores områder. Heldigvis vælger nogle ledelser at se bort fra kampagnen mod at indgå 
lokale aftaler og fortsætter det gode samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Men 
vi må desværre konstatere, at det for mange af vores tillidsrepræsentanter er vanskeligt at 
få etableret et godt rum for drøftelse og forhandlinger med skolernes ledelser om gode ram-
mer for lærerarbejdet i hverdagen.  

Der er i den grad behov for drøftelser og forhandlinger mellem de lokale parter. Det er her, 
der skabes løsninger i fællesskab om en god kvalitet i lærernes arbejde og om et godt pro-
fessionelt arbejdsmiljø. Det er her, tilliden mellem parterne efter lovindgrebet i arbejdstids-
aftalerne kan genskabes. Det er her, der kan findes fælles bæredygtige løsninger om plan-
lægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Og det er her, man kan finde den rigtige balance 
mellem lærernes tid til undervisningsopgaverne og tiden til det arbejde, der er forudsætnin-
gen for, at undervisningen fungerer – særligt at der er tid til forberedelsen af undervisnin-
gen.  

Der har i kongresperioden i den grad været behov for, at forbundets tillidsrepræsentanter 
søger al den indflydelse, de kan få på forbedringer af medlemmernes arbejdsvilkår i hverda-
gen, og der har i den grad været behov for, at ledelserne kender deres besøgelsestid og går 
ind i drøftelser og forhandlinger.  

Indflydelse får tillidsrepræsentanter ad mange veje: De daglige uformelle og formelle drøf-
telser/forhandlinger mellem parterne, processen når det gælder de nye arbejdstidspapirer, 
lønforhandlinger, arbejdet i SU og MED, repræsentation i bestyrelsen mv.  

Det er også vigtigt at pege på den indflydelse, der ligger i at rejse kvalitetsdagsordenen i 
drøftelserne med ledelserne. God kvalitet i undervisningen forudsætter gode professionelle 
vilkår. Derfor er de pædagogiske argumenter et vigtigt element i tillidsrepræsentanternes 
værktøjskasse.  
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Tillidsrepræsentanterne er under stort pres. Derfor lægger forbundet alle kræfter i at bakke 
tillidsrepræsentanterne på vores skoler op i deres daglige arbejde. Der skal reelt være den 
nødvendige tid til arbejdet. Der skal være en god uddannelse, netværk, sparring og solid 
bistand fra sekretariatets side. Forbundet skal stå vagt om de tillidsrepræsentanter, som 
behandles usagligt af deres ledelser. Og endelig skal vi gøre alt for at tale værdien af tillids-
repræsentantarbejdet op. Uden tillidsrepræsentanternes daglige arbejde risikerer vi, at der 
åbnes en hovedvej til individualisering og del og hersk på vores arbejdspladser. Den udvik-
ling ønsker medlemmerne ikke.   
 
Hovedbestyrelsen har i sit arbejde lagt vægt på stærkt fokus på vores fællesskab i Uddan-
nelsesforbundet. Forbundet er ikke en servicevirksomhed, hvor man betaler et kontingent, 
for at tillidsrepræsentanten og ”forbundet” klarer ærterne. Så man ud over kontingentet 
ikke behøver at bekymre sig om arbejdet for ordentlige vilkår for kollegerne og sig selv.  
 
Tillidsrepræsentanter er i et hårdt pres. De skal have forbundets opbakning. Selvfølgelig fra 
forbundet centralt; det siger sig selv. Men det er også afgørende, at kollegerne på arbejds-
pladsen, medlemmerne, tager på sig at bakke deres lokale tillidsrepræsentant op i arbejdet. 
Både i stort og småt. Når det går godt. Og særligt, når det er svært. Et stærkt lokalt fælles-
skab, som bakker op på tillidsrepræsentanternes arbejde for ordentlige vilkår, kan man ikke 
som ledelse komme udenom.  

Vi har i kongresperioden set eksempler fra skoler på, hvor meget power medlemmerne fak-
tisk har, når et stort flertal underskriver et fælles brev til ledelsen om forhold på skolen. 
Forhold, som bare ikke er ok. Et stærkt lokalt fællesskab, som bakker op på tillidsrepræsen-
tanternes arbejde for ordentlige vilkår, kan man ikke som ledelse komme udenom. 

Hverdagen med lov 409 efterspørger et sådant fællesskab på vores arbejdspladser. Med det 
får vi stærkere tillidsrepræsentanter, som kan arbejde for medlemmernes vilkår med den 
opbakning og respekt, de har brug for, og som de fortjener. 
   

TR-uddannelsen 
 
Hovedbestyrelsen justerede i marts måned 2017 opbygning og indhold af Uddannelsesfor-
bundets TR-uddannelse, som den var besluttet ved fusionen i 2009. Hovedbestyrelsen lagde 
vægt på, at en styrkelse af tillidsrepræsentanternes gennemslagskraft indgår i uddannel-
sens formål. Desuden justeredes indholdet i to af grunduddannelsens moduler, så det poli-
tisk/organisatoriske arbejde får mere plads. Endelig udvikles et helt nyt modul for tillidsre-
præsentanter på store skoler (med 70 medlemmer og derover og på flere adresser). Modu-
let skal bl.a. indeholde emner som kommunikation og inddragelse af medlemmer, hvordan 
TR får og håndterer mandater i forhandlinger og sagsbehandling mv. i samarbejdet med 
forbundet.  

Uddannelsen har nu disse hovedelementer: 

Introdag 
Introduktion til rollen som tillidsrepræsentant, rolle og opgaver, forbundets tilbud og støtte, 
introduktion til tillidsrepræsentantens konkrete overenskomst mv., introduktion til det politi-
ske arbejde i Uddannelsesforbundet. 
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Modul 1A 
Indflydelse og interessevaretagelse, arbejdstid og dialogværktøjer, samarbejdssystemet, 
ansættelse, lønsystemer, lønteknik og lønaftaler, afsked, det politiske arbejde i Uddannel-
sesforbundet.  
Alle tillidsrepræsentanter bliver tilbudt modul 1A. 
 
Modul 1B  
Forhandling (1), forhandlings-cases i grupper, forhandlingsteori, kommunikation 
Alle tillidsrepræsentanter bliver tilbudt modul 1B. 
 
Temakursus 
Fælles oplæg, et stort antal valgmuligheder: aktuelle faglige emner, politisk cafe, sekvens 
for sektioner og foreningsområdet. 
Alle tillidsvalgte tilbydes det årlige temakursus. 
 
Modul 2  
Regler om sygefravær, sygefravær og socialt kapitel, grundlæggende om samarbejdssyste-
met, samarbejde på arbejdspladsen, arbejdsmiljø og samarbejde.  
Hvis der er 10 medlemmer eller derover eller etableret SU på skolen bliver TR tilbudt modul 
2. 
 
Modul 3  
Tillidsrepræsentantens indflydelse, strategisk økonomiforståelse, de pædagogisk-didaktiske 
argumenter i forhandlinger, inddragelse af medlemmerne, arbejdet med klub og forenings-
bestyrelse  
Hvis der er 20 medlemmer og derover på skolen tilbydes modul 3. 
 
Modul 4 
Forhandling (2), forhandlingens 4 faser, kommunikationsformer, facilitering af møder, per-
sonlig gennemslagskraft 
Hvis der er 40 medlemmer og derover på skolen tilbydes modul 4. 

Nyt: Modul 5 (for helt store skoler)  
Samarbejdet med medlemmerne: Strategi for den daglige kommunikation, hvervning og 
organisering, medlemmerne og tillidsrepræsentantens mandat, plan for kommunikation med 
baglandet ved forhandlinger med ledelsen.  
Sagsbehandling og samarbejdet med forbundet, sagsgange, datahåndtering mv. 
Forhandling i delegationer. 
Det personlige udtryk og gennemslagskraft som TR. 

Obligatoriske suppleringsmoduler/ suppleringskurser 
Fx: Kursus for medlemmer i institutionsbestyrelser – evt. i samarbejde med øvrige organi-
sationer (HL, GL m.fl., HK mv.). Der tænkes primært på de større skoler på EUD og VUC. 
Kursus for kasserere i klubber og foreningsbestyrelser. Kurser, målrettet de lokale for-
eningsbestyrelser. Suppleringskurser kan også være uddybende eller opfølgende ift. under-
visningselementer fra grunduddannelsen. Fx: Brush-up på forhandlingsteknik, samarbejdet 
med medlemmerne, kommunikation og mandatgivning, forhandling i delegationer, facilite-
ring af møder og processer, det personlige udtryk og gennemslagskraft som TR. 
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Særlig om deltagelse 
TR-suppleanter, som selvstændigt varetager TR-arbejde, som får afsat tid til det og deltager 
i forhandlinger med ledelsen, kan deltage i TR-grunduddannelsen.    

Tillidsrepræsentanter på det private område, hvor Uddannelsesforbundet har indgået virk-
somhedsoverenskomst, fx HKI, Glad, UCplus, skoler på STU-området mv. tilbydes ”hånd-
holdt grunduddannelse”, evt. deltagelse på dele af den fælles grunduddannelse og på tema-
kurset. 

 
Afskedigelser 
 
Afskedigelsessager og bistand ved nyansættelser er en del af daglig sagsbehandling i Uddan-
nelsesforbundet. 

I forhold til den foregående kongresperioden er antallet af afskedigelsessager steget markant i 
perioden fra 2014 til 2017 i forhold til perioden 2011 til 2014. 

I denne kongresperiode er i alt behandlet 1.868 afskedigelsessager (personer) mod 1.173 i 
sidste periode. Heraf var 1.208 medlemmer, hvor der sker en egentlig sagsbehandling. 660 
var ikke medlemmer og sagsbehandles alene med høringssvar. 50 var valgte som arbejdsmil-
jørepræsentanter og tillidsrepræsentanter med særlig beskyttelsesregler.  

Afskedigelserne har primært ramt medlemmer på EUD/AMU (780), produktionsskolerne (332) 
og sprogcentrene (299). (Se desuden særligt bilag om afskedigelsessager). 

Sagerne har forskellig baggrund, men den største del har begrundelsen arbejdsmangel. Dvs. 
manglende økonomi eller fx et tabt udbud på et sprogcenter. 

I hver eneste sag høres medlemmet og tillidsrepræsentanten, før det vurderes om afskedigel-
sen er saglig.  

Samarbejdet mellem forening/tillidsrepræsentanter og Uddannelsesforbundets sekretariat i for-
bindelse med de større afskedigelsesrunder har bl.a. medført oprettelse af et beredskab, så 
der kan trækkes på en samlet og koordineret bistand fra a-kasse og pensionsselskab samt på 
sekretariatet til medlemsmøder og medlemssamtaler på skoler ramt af afskedigelsesrunder.  

Sekretariatet har i perioden særligt sagsbehandlet og udarbejdet dokumentation i forhold til de 
store afskedigelsesrunder på EUD, fordi omfanget var særlig stort.  

Dokumentationen er anvendt i forskellige sammenhænge – bl.a. overfor undervisningsministe-
ren i forbindelse med drøftelser af EUD-reformens evaluering. 

 
Internationalt samarbejde  
 
Uddannelsesforbundet støtter udvalgte lærerfagforeninger og andre faglige organisationer i 
udviklingslande i samarbejde med Fagbevægelsens Ulandssekretariat og EI. 

Finansieringen af Ulandssekretariatets aktiviteter blev i forlængelse af regeringsskiftet i 
2015, både beskåret og omlagt. Uddannelsesforbundet har i perioden bakket op og bidraget 
med input bl.a. via Ulandssekretariatets ressourcenetværk. 
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I regi af EI/ETUCE har Uddannelsesforbundet dels støttet indsatsen for at fastholde uddan-
nelse som et offentligt ansvar og anliggende, dels initiativer der understøtter læreres ret-
tigheder. 

Konkret har vi, i forlængelse af militærkupforsøget i Tyrkiet, støttet de tyrkiske lærere. 

  

FTF 
 
Uddannelsesforbundets formand har i kongresperioden været medlem af FTF’s forretnings-
udvalg (FU). FU’s helt store arbejdsopgave har været arbejdet med den eventuelle fusion til 
en hovedorganisation af FTF og LO. Ud over arbejdet i forretningsudvalget, er der nedsat en 
politisk styregruppe, som består af FTF’s forretningsudvalg og LO’s daglig ledelse.  

I fusionsarbejdet er man foreløbigt nået frem til et visionsoplæg om det strategiske samar-
bejde om uddannelse, hovedorganisationens mission og vision samt nået frem til afklaring 
af strukturen i en ny hovedorganisation. Der opereres med en kongres (hvor alle organisati-
oner er repræsenteret, og dertil kommer en delegeret for hvert 3.000 medlemmer), en 
hovedbestyrelse (hvor organisationer med mindst 4.000 medlemmer er repræsenteret), et 
forretningsudvalg og 6 fuldtidsfrikøbte politikere. For nærværende drøftes aftale om græn-
sestridigheder, strukturen for det regionale/lokale arbejde samt økonomi og herunder den 
enkelte organisations kontingent til hovedorganisationen. Dernæst kommer fagpolitisk 
grundlag og indsatsområder. 

Af yderligere større arbejdsopgaver i FTF’s FU kan nævnes projekter om digitalisering og om 
nye styreformer i den offentlige sektor, fornyelse af OK-kampagnen med bl.a. et nyt slogan 
”Kik efter OK-mærket”, pensionssystem/pensionskommission, 3-partsforhandlingerne samt 
velfærdssamfundets udvikling/- sikring set i forhold til regeringsforslag om skattelettelser. 

Uddannelsesforbundet har glæde af den tætte adgang til FTF, idet FTF som hovedorganisa-
tion er repræsenteret i en række helt overordnede fora som fx ved 3-partsforhandlingerne. 
Og FTF og FTF’s formand har i forbindelse med diverse politiske forhandlinger altid en ind-
dragende og lyttende tilgang. Dette har især været betydningsfuldt, når Uddannelsesfor-
bundets særlige forhold har været på den politiske dagsorden. Der kan henvises til afsnit i 
denne beretning om IntegrationsGrunduddannelsen, praktikpladser og dimensionering af 
uddannelser, AMU, danskuddannelsesloven og arbejdet for Uddannelsesforbundets delta-
gelse i Undervisningsministeriets etablering af en ny læreruddannelse for Dansk som 2. 
sprog. 

HB har fulgt FU-arbejdet via orienteringer og behandlingspunkter på HB-møder, og HB har 
to gange i kongresperioden haft besøg af og oplæg ved FTF’s formand Bente Sorgenfrey. 
 

Afslutning  

Det forgangne år har været præget af særlig stor travlhed.  

Ekspertgruppen om bedre overgange til en ungdomsuddannelse har arbejdet hele året, og 
da de fleste af forbundets områder var i spil, og alt tydede på, at der kunne blive tale om en  
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gennemgribende uddannelsesreform, som kunne indebære meget store ændringer på områ-
derne, har forbundet investeret rigtig meget arbejde såvel politisk som sekretariatsmæssigt 
på at præge processen og resultatet, og har i forløbet lagt stor vægt på at inddrage med-
lemmerne/praktikerne. 

EUD-reformens implementering og finansloven har betydet større afskedsrunder på sko-
lerne end normalt, og hele kongresperioden har været præget af opfølgning på lov 409 og 
OK 15. Opfølgningen har stor betydning for forbundets forberedelse af OK 18. Der er tale 
om almindelig drift, men omfanget af sager og problemer, der har skullet adresseres og 
søges løst, har været særligt stort. 

En meget travl og spændende kongresperiode både centralt, lokalt og i samarbejdet mellem 
medlemmer, TR’ere og forbundet med muligheder og mange udfordringer. 
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