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Dagsordenspunkt 1. 

 

Valg af dirigenter 

Hovedbestyrelsen indstiller følgende til hvervene som dirigenter på Uddannelsesforbundets 

kongres: 

 Mariann Skovgaard, tidligere sekretariatschef i SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes 

Forhandlingsfællesskab) 

 

 Helle Hjorth Bentz, advokat i FTF 



  

 

 

Dagsordenspunkt 2. 

 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden for 

Uddannelsesforbundets kongres den 17. – 18. november 2017 

 

Om dirigent(er), stemmeudvalg og referat:  

Kongressen åbnes af formanden, der leder valget af en eller flere dirigenter, som straks 

overtager mødeledelsen. 

 

Kongressen er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen og 

dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne. Jf. vedtægternes punkt 13.8. 

 

Dirigenten afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om gyldigheden af de foretagne valg af 

kongresdelegerede. 

 

Forbundets sekretariat fungerer som stemmeudvalg ved kongressens afstemninger, jf. 

vedtægternes punkt 13.10. Stemmeudvalget arbejder under dirigenternes ledelse. 

Forbundets sekretariat udarbejder referat af kongressen. Jf. vedtægternes punkt 13.11. 

 

Om debat og forhandlinger: 

Der må kun tales fra talerstolen.  

 

Talerne får ordet i den orden, de indtegner sig med oplysning om navn og 

forening/sektion/gruppe. 

 

Dog kan formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågældende spørgsmål og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en 

kort svarreplik. 

 

Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden, hovedbestyrelsens talsmand i 

det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren er undtaget denne begrænsning. 

 

Dirigenten eller en delegeret kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de 

indtegnede talere. Forslaget kan ikke diskuteres, men skal straks sættes til afstemning. 

Vedtages forslaget, kan kun formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågældende 

spørgsmål og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 

Om forslag og beslutninger (bortset fra valg):  

Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. 

 

Dirigenten kan afvise behandling af forslag, der fremsættes, efter at der er truffet beslutning 

om debattens afslutning. 

 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af 

vedtægterne. De kongresdelegerede, inkl. hovedbestyrelsens medlemmer, har én stemme 

hver. Jf. vedtægternes punkt 13.9. 



  

 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 10 kongresdelegerede før 

afstemningen begærer skriftlig afstemning. 

 

Ved afstemninger lukkes dørene. 

 

Om valg: 

Valg foretages ved skriftlig afstemning, med mindre der kun er opstillet det antal kandidater, 

som skal vælges til de pågældende poster. 

 

Kandidater kan kandidere til flere poster, men kan kun vælges til én. En kandidat, der er 

rettidigt opstillet til formand, kan vælge på kongressen at opstille til næstformand eller 

hovedbestyrelsen, og en kandidat, der er rettidigt opstillet til næstformand, kan vælge på 

kongressen at opstille som hovedbestyrelsesmedlem. Jf. vedtægternes pkt. 13.5.2. 

 

Kandiderer flere til samme post, er den kandidat, der opnår over halvdelen af de afgivne 

stemmer valgt. Opnår ingen af kandidaterne dette, går de to kandidater med flest afgivne 

stemmer videre til en ny valgrunde. Dog; ved stemmelighed mellem nr. 2 og nr. 3 i første 

valgrunde gennemføres en ny valgrunde - er der fortsat stemmelighed mellem nr. 2 og nr. 3 

gennemføres lodtrækning. Vinderen af valgrunden/lodtrækningen mellem nr. 2 og nr. 3 går 

videre til en ny valgrunde med vinderen af første valgrunde. Den kandidat, der opnår flest 

stemmer i denne valgrunde, er valgt. Dog; ved stemmelighed gennemføres en ny valgrunde - 

er der fortsat stemmelighed gennemføres lodtrækning. Vinderen af denne 

valgrunde/lodtrækning er valgt. Jf. vedtægternes pkt. 13.5.3. 

 

Lærergruppens delegerede vælger 10 lærerrepræsentanter til hovedbestyrelsen. Ved valg af 

de 10 lærerrepræsentanter kan lærergruppens delegerede afgive mellem 6 og 10 stemmer, 

hvoraf 6 stemmer skal placeres på 6 forskellige kandidater. Jf. vedtægternes pkt. 18.2 og 

18.2.1. 

 

På kongressen vælger lærergruppens delegerede – ved særskilt valg – 6 suppleanter for 

lærerrepræsentanterne. Den suppleant, der opnår det højeste stemmetal, er første suppleant, 

og så fremdeles. Ved valg af de 6 suppleanter kan lærergruppens delegerede afgive mellem 4 

og 6 stemmer, hvoraf 4 stemmer skal placeres på 4 forskellige kandidater. Jf. vedtægternes 

pkt. 18.2.2 og 18.2.3.  

 

Uddannelsesledernes medlem af hovedbestyrelsen er Uddannelsesledernes formand. Jf. 

vedtægten pkt. 18.2. 

 

Diverse: 

Kongressens mødelokale skal indrettes således, at deltagerpladser og tilhørerpladser holdes 

adskilt. 

 



 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Uddannelsesforbundets kongres  
den 17. – 18. november 2017 

 
 

Skriftlig beretning for kongresperioden 2014-2017 
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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  



7 
 

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 



11 
 

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. 
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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, 



18 
 

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 



19 
 

• 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



Bilagsnr. 

Medlemsudvikling for perioden 1.7.14 - 1.7.17
Foreninger, sektioner, Uddannelseslederne og passive

Perioden 1.7.14 - 1.12.14
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.7.14 8540 0 178 0 264 0 59 0 130 0 9171 0

1.8.14 8512 -28 177 -1 265 1 56 -3 130 0 9140 -31

1.9.14 8555 43 175 -2 262 -3 55 -1 130 0 9177 37

1.10.14 8572 17 175 0 263 1 55 0 129 -1 9194 17

1.11.14 8562 -10 171 -4 256 -7 56 1 129 0 9174 -20

1.12.14 8564 2 169 -2 265 9 57 1 130 1 9185 11

ændring 1.7.14 - 1.12.14 52 -8 0 1 0 14

Perioden 1.1.15 - 1.12.15
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.15 8556 -8 172 3 271 6 55 -2 130 0 9184 -1

1.2.15 8560 4 177 5 274 3 57 2 128 -2 9196 12

1.3.15 8568 8 173 -4 278 4 53 -4 128 0 9200 4

1.4.15 8578 10 177 4 275 -3 53 0 128 0 9211 11

1.5.15 8579 1 176 -1 276 1 50 -3 128 0 9209 -2

1.6.15 8587 8 177 1 285 9 50 0 126 -2 9225 16

1.7.15 8557 -30 176 -1 298 13 49 -1 129 3 9209 -16

1.8.15 8541 -16 175 -1 296 -2 46 -3 128 -1 9186 -23

1.9.15 8561 20 170 -5 312 16 47 1 128 0 9218 32

1.10.15 8568 7 175 5 304 -8 47 0 129 1 9223 5

1.11.15 8561 -7 178 3 306 2 48 1 128 -1 9221 -2

1.12.15 8572 11 179 1 309 3 48 0 128 0 9236 15

ændring 1.12.14 - 1.12.15 8 10 44 -9 -2 51

Perioden 1.1.16 - 1.12.16
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.16 8535 -37 174 -5 316 7 50 2 128 0 9203 -33

1.2.16 8542 7 177 3 331 15 50 0 128 0 9228 25

1.3.16 8546 4 179 2 322 -9 48 -2 128 0 9223 -5

1.4.16 8549 3 177 -2 325 3 45 -3 128 0 9224 1

1.5.16 8539 -10 175 -2 337 12 45 0 128 0 9224 0

1.6.16 8505 -34 175 0 358 21 45 0 128 0 9211 -13

1.7.16 8473 -32 172 -3 370 12 43 -2 128 0 9186 -25

1.8.16 8437 -36 168 -4 374 4 43 0 127 -1 9149 -37

1.9.16 8414 -23 168 0 380 6 44 1 127 0 9133 -16

1.10.16 8448 34 169 1 367 -13 42 -2 126 -1 9152 19

1.11.16 8439 -9 172 3 361 -6 41 -1 126 0 9139 -13

1.12.16 8414 -25 175 3 365 4 41 0 134 8 9129 -10

ændring 1.12.15 - 1.12.16 -158 -4 56 -7 6 -107

Perioden 1.1.17 - 1.7.17
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.17 8369 -45 173 -2 360 -5 41 0 134 0 9077 -52

1.2.17 8347 -22 173 0 383 23 41 0 133 0 9077 0

1.3.17 8320 -27 170 -3 377 -6 41 0 131 0 9039 -38

1.4.17 8333 13 173 3 374 -3 44 3 132 1 9056 17

1.5.17 8276 -57 167 -6 387 13 44 0 130 -2 9004 -52

1.6.17 8257 -19 165 -2 395 8 43 -1 130 0 8990 -14

1.7.17 8218 -39 162 -3 410 15 40 -3 131 1 8961 -29

ændring 1.12. 16 - 1.7.17 -196 -13 45 -1 -3 -168

Ændringer for hele perioden  1.7.14 - 1.7.17
kontingentart

1.7.14 - 1.7.17 -322 -16 146 -19 1 -210

Fuldtid Deltid Ledig Passiv

Fuldtid Deltid Ledig Passiv

Ledig Passiv

Andre i alt

Andre i alt

Andre i alt

Andre i alt

Fuldtid Deltid Ledig Passiv

Fuldtid Deltid

Fuldtid Deltid Ledig Passiv Andre i alt



Medlemsudvikling for perioden 1.7.14 - 1.7.17

Perioden 1.7.14 - 1.12.14
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.7.14 925 0 169 0 1094 0

1.8.14 933 0 168 -1 1101 7

1.9.14 947 14 167 -1 1114 13

1.10.14 964 17 165 -2 1129 15

1.11.14 962 -2 165 0 1127 -2

1.12.14 966 4 166 1 1132 5

ændring 1.7.14 - 1.12.14 33 -2 38

Perioden 1.1.15 - 1.12.15
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.15 972 6 165 -1 1137 5

1.2.15 1003 31 165 0 1168 31

1.3.15 1003 0 165 0 1168 0

1.4.15 1010 7 162 -3 1172 4

1.5.15 1008 -2 162 0 1170 -2

1.6.15 1006 -2 162 0 1168 -2

1.7.15 1013 7 161 -1 1174 6

1.8.15 1020 7 160 -1 1180 6

1.9.15 1037 17 159 -1 1196 16

1.10.15 1040 3 156 -3 1196 0

1.11.15 1046 6 155 -1 1201 5

1.12.15 1043 -3 154 -1 1197 -4

ændring 1.12.14 - 1.12.15 77 -12 65

Perioden 1.1.16 - 1.12.16
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.16 1035 -8 152 -2 1187 -10

1.2.16 1036 1 150 -2 1186 -1

1.3.16 1032 -4 149 -1 1181 -5

1.4.16 1024 -8 149 0 1173 -8

1.5.16 1023 -1 149 0 1172 -1

1.6.16 1029 6 149 0 1178 6

1.7.16 1029 0 148 -1 1177 -1

1.8.16 1032 3 147 -1 1179 2

1.9.16 1042 10 146 -1 1188 9

1.10.16 1049 7 146 0 1195 7

1.11.16 1049 0 145 -1 1194 -1

1.12.16 1051 2 145 0 1196 2

ændring 1.12.15 - 1.12.16 8 -9 -1

Perioden 1.1.17 - 1.7.17
kontingentart

dato antal ændr. antal ændr. antal ændr.

1.1.17 1041 -10 143 -2 1184 -12

1.2.17 1034 -7 142 -1 1176 -8

1.3.17 1031 -3 142 0 1173 -3

1.4.17 1024 -7 142 0 1166 -7

1.5.17 1018 -6 141 -1 1159 -7

1.6.17 1019 1 141 0 1160 1

1.7.17 1022 3 141 0 1163 3

ændring 1.12. 16 - 1.7.17 -29 -4 -33

Ændringer for hele perioden  1.7.14 - 1.7.17
kontingentart

1.7.14 - 1.7.17 97 -28 69

Senior høj Senior lav i alt

Senior høj Senior lav i alt

Senior høj Senior lav i alt

Seniorgruppen

Senior høj Senior lav i alt

Senior høj Senior lav i alt



TR-Uddannelse i kongresperioden november 2014 - november 2017

Deltagerantal

TR-introdag Modul 1A Modul 1B Modul 2 Modul 3 Modul 4 TR Tema Total

Lokalforening 37 41 37 17 40 31 179 382

Sektionen for ansatte ved oplysningforbund og daghøjskole 11 15 11 2 1 0 35 75

Sektionen for lærere i dansk som andetsprog 25 34 33 16 15 9 121 253

Sektionen for produktionsskolelærere 21 28 24 3 2 0 39 117

Sektionen for ungdomsskolelærere mv 13 24 28 10 5 0 72 152

Sektionen for vejledere, konsulenter på det off. beskæft.område 3 5 6 1 0 0 13 28

Sektionen for VUC-lærere 17 26 29 10 20 15 61 178

Total 127 173 168 59 83 55 520 1185

Gennemførte kurser

TR-introdag den 21. januar 2016

TR-Introdag den 25. august 2016

TR-introdag - 26. januar 2017

TR-introdag - 31. august 2017

TR-introdag - 7. september 2017

TR Modul IA den 2.-4. september 2015

TR Modul IA den 7.-9. september 2016

TR Modul IA den 3.-5. maj 2017

TR Modul IB den 21.-23  oktober  2015

TR Modul IB den 5.-7. oktober 2016

TR Modul IB den 4.-6. oktober 2017

TR Modul 2 den 25.-27. november 2015

TR Modul 2 den 16.-18. november 2016

TR Modul 3 den 7.-9. januar 2015

TR Modul 3 den 13.-15. januar 2016

TR Modul 3 den 11.-13. januar 2017

TR Modul 4 den 6.-8. maj 2015

TR Modul 4 den 23.-4. marts 2016



TR Modul 4 den 1.-3. marts 2017

TR Temakursus 22.-24. april 2015

TR Temakursus den 6.-8. april 2016

TR Temakursus den 19.-21. april 2017



 

   
 
 
 

 
Dagsordenspunkt 3.3. 

 

Bilag 3.3. til beretning.  

Interne møder frem til den 4. september 2017 

___________________________________________________________________ 

 

Repræsentantskabsmøder: 

20. maj 2015 

26. maj 2016 

19. april 2017 

(29. september 2017, ekstraordinært om OK) 

 

HB-møder: 

2014 

1 HB-møde 

 

2015  

9 HB-møder – heraf et todagesmøde.  

7 ekstraordinære HB-møder  

4 HB-temadage 

2 HB-seminarer 

 

2016 

10 HB-møder – heraf to todages HB-møder 

1 ekstraordinært HB-møde 

1 HB-temadag 

1 HB-seminar 

 

2017 

7 HB-møder – heraf 2 todagesmøder 

(Efter den 4. september 2009 er der planlagt 2 HB-møder – heraf 1 todagesmøde) 

 

 

 



 

 

E-udvalget 

2014: 1 

2015: 9 

2016: 7 

2017: 5  

 

E-udvalget har arrangeret følgende formandsmøder/TR-kurser (TJEKKES) 

2015: 2 

2016: 2 

2017: 1 (Efter den 4. september er der planlagt et til) 

 

 

Bestyrelsesmøder og landsdækkende TR-møder i de 6 lærerorganisationer 

2014: 4 

2015: 39 

2016: 35 

2017: 22 

 

Bestyrelsesmøder i Uddannelseslederne 

2014: 4 

2015: 4 

2016: 4 

2017: 2 

 

 

Helle, 11. august juni 2017 



 

 

 

Dagsordenspunkt 3.4 

 
Der har i kongresperioden været nedsat følgende arbejdsgrupper: 

 Arbejdsgruppen om undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet og 

foreningerne/sektionerne 

 VEU-udvalget 

 Ungegruppen 
 Statusgruppen vedr. den forberedende grunduddannelse (FGU) 

 

 



  

 

 

 

 
  Dagsordenspunkt 3.5 

 

Forbundet har i kongresperioden og frem til den 01.06.2017 afholdt følgende 

eksterne møder af mere tilbagevendende karakter: 

Uddannelsesforbundet har i kongresperioden afholdt kontaktmøder med relevante ministerier, 

organisationer og andre politiske aktører inden for forbundets områder, samt gennemført en 

lang række mere målrettede aktiviteter og møder med ministerier, politikere, partier, 

folketingsudvalg og organisationer i forbindelse med konkrete politiske tiltag.  

 

Uddannelsesforbundet har derudover været (og er) repræsenteret i en række råd bl.a. 

ministerielle råd. Forbundets repræsentation fremgår af forbundets repræsentationsliste.  

 

Formanden har desuden deltaget i Undervisningsministerens årlige Sorø-møde i 2017. 

 

Uddannelsesforbundet deltager i 

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) 

Danske Lærerorganisation International (DLI) 

Ulandssekretariatet (herunder som en del af baglandet i fagbevægelsens udviklings- og 

solidaritetsarbejdes ressourcenetværk) 

Referencegruppen for TALIS 

 

Uddannelsesforbundet har i perioden afholdt kontaktmøder med:  

Landsorganisationen i Danmark (LO)  

3F  

Dansk Industri (DI)  

Voksenuddannelsescenter – Lederne (VUC)  

Voksenuddannelsescenter – Bestyrelserne 

Interessenter på VUC området   

Produktionsskoleforeningen (PSF)  

Forstanderkredsen 

Interessenter på ungdomsskoleområdet  

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 

Danske Erhvervsskoler og gymnasier 

Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO)  

Handelsskolernes Lærerforening (HL)  

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)  

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)  

Frie Skolers Lærerforening (FSL) 

 
Faste møder i forbindelse med konkrete politiske tiltag og indsatser 

Hold sammen på Danmark 

DK for velfærd 

Uddannelsesalliancen 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og A-kasser 



  

SCK 

FastholdelsesTaskforce 

Undervisningsministeriets læringskonsulenter 

Astra: national strategi om de naturvidenskabelige fag 

Forsker-praktikernetværk for EUD 

Undervisningsministeriets Kvalitetspanel 

Vores uddannelsespolitiske mål – LO/FTF debatmøderække 

FTF-arbejdsgruppe om flygtninge og integration  

Referencegruppe om voksenuddannelse og folkeoplysning  

STU-alliancen 

Årets Dep-opgave 

KUU kompetenceudviklingsfølgegruppe 

Den digitale erhvervsskole 

Derudover har forbundet afholdt en mængde enkeltmøder med forskellige interessenter på 

forbundets områder. 

Arbejdsgruppen for kampagne om datasikkerhed (STIL/UVM) 

Initiativ om udvikling af digitale undervisningsmaterialer om den danske model (FTF/LO/DLF) 

Det Sociale Netværk/Headspace 

 

Repræsentation i arbejdsgrupper under REU 

- Reformgruppen,  

- Økonomi- og Udbudsgruppen 

- REU’s følgegruppe til følgeforskningen omkring EUD-reformen.  

- Arbejdsgruppe vedrørende de forberedende tilbud i overgangen mellem grundskole og 

erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelsen (egu) samt kombineret 

ungdomsuddannelse (KUU).  

- Følgegruppen vedr. initiativ 55 i trepartsaftalen 

 

 

Andre fora 

- Forsker-praktikernetværk (om erhvervsuddannelse) 

- Voksenpædagogisk Forum 
- ReferNet 

 

 

 
 

 



  

Dagsordenspunkt 3.6 

 
 

Forbundet har i kongresperioden og til den 1.06.2017 afgivet følgende 
høringssvar: 
 

2017 
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 

bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
Retningslinjer og kvoteberegningsmodel for dimensionering af erhvervsuddannelser 
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. 

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. – kollektiv afkortning 
Forslag om at udbyde 10. klasse på NEXT (Albertslund kommune) 

Beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner 
(Folketingets Undervisningsudvalg) 

Udtalelse om anbefaling fra ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse 
(REU) 

2016 

Undervisning m.v. inden for FVU-bekendtgørelsen 

FVU og ny bekendtgørelse om OBU 
Ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

Befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn 

og unge 
Ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse (RKV forud EUV) 

Lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen 
Ændring af bkendtgørelse om godtgørelse befordring ved deltagelse i erhversrettet 

voksen-og efteruddannelse 
Produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelses til SU-niveau m.m.) 
Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 

Lov om de gymnasiale uddannelser 
Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for fængsler og arresthuse 

Udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser 
Ændring af bekendtgørelser på integrationsområdet 
Udkast til ny bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

Kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 
Ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv 

Indfødsretsprøven 2015 og bekendtgørelse om medborgerskabsprøven 
 
2015 

Optag på kostafdelinger 
Ændring af love om uddannelsesinstitutioner 

Ændring af bekendtgørelse om åbenuddannelse og tilskud til 
arbejdsmarkedsuddannelser 

Ændring af bekendtgørelse om ungdomsskoler 
Deltagerbetaling for voksenuddannelse mm 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-d6ae013a-724f-4f71-8f79-a6bfa07c9db2-0
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-46524cb7-9ecc-4c98-99b0-b0c461251888-1
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-a0537131-1c71-480b-850c-811a785dab24-2
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-e6e8ed6b-1995-4675-8224-d2348aa99a24-3
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-71cba143-eb82-416c-b8b7-a55458ac475b-0
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-50b7d510-bd16-4894-9399-1c043a1d0591-1
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-5b77b948-7016-4f24-a9c4-cd8b9f61947b-2
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-40e3e86c-3763-4957-ab7c-d653b3d4ccc9-3
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-bfaf4615-5046-49e5-920d-4d58c435bb7a-4
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-c3b3328d-5524-47ba-ad80-2c89b84bb828-5
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-b87c678c-dcd7-4dfe-96ef-5eea8e07697a-6
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-11a8e6a3-5f4a-494f-afb3-9d3956f4ec2c-7
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-afe22563-324a-4d1c-985b-90c08996de4e-8
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-ba91edce-520e-440e-b2b6-b539a0cbaa1b-9
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-0cb69ff2-51b8-4bb9-8632-03c49678ddd7-10
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-da5453a8-df02-4223-9ef6-96102d8e2120-0
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-f29df254-c521-4e4e-bd15-37a35146fefd-1
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-3fe8331b-47a7-4295-8220-0781e7e39f5c-2


  

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

Dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere 
Indførelse af en integrationsydelse 

Ændring af integrationsloven 
 
 

2014 (fra 1.06.14) 

Deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
Godtgørelse og tilskud til befordring 
Ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

Eux 
Ændring af SU-bekendtgørelsen 

 
 

 

 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-efffe825-bf1d-49ba-b345-86c4486bc9c3-3
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-7f425b09-5434-4c72-88a1-879d63fd0412-4
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-a21cf28d-95be-41c2-b79f-ed747b899ac1-5
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-cadf49fa-1203-49c5-ac68-31c1c90e08e2-0
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-b4588948-10bb-4cfc-9085-d3f4814a365c-1
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-9d74c695-0236-4342-905c-d2717217f664-2
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar#collapse-8eb52a49-1dcf-4e84-9fc0-1b6acb2cec40-3


  

 
       

Dagsordenspunkt 3.7 
 

 

 

I kongresperioden er der udarbejdet følgende politikpapirer:   

 
 

 VUC Reformpapir 
 Ordblindeundervisning (OBU) 
 Baggrundspapir om eud24/7 

 Bedre veje til en ungdomsuddannelse 
 Kvalitet i de forberedende forløb 
 Notat om ekspertgruppens anbefalinger 
 Politikpapir for dansk som andetsprog for voksne udlændinge 

 

 

 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/politikker/vuc-reformpapir
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/politikker/vuc-reformpapir


Dagsordenspunkt 3. 8. Afholdte kurser og konferencer

Titel Dato

Kompenserende it i ordblindeundervisningen (6 undervisningsgange) i sekretariatet start i 2014 - slut 2015

Kompenserende it i ordblindeundervisningen (6 undervisningsgange) i Jylland

Temadag om udvikling af materialer til undervisning på virksomheder 16. april

Informationsmøde om EUD reform 29. april + 28. maj

Temadag - håndtering af problemskabende adfærd 7. maj

Det 3. liv 11/3 + 15/4 + 10/9 + 29/10 + 18/11

Arbejdsmiljøseminar 28. - 29. september

Temadag - FVU og tosprogede 8. oktober

Fyraftensmøder - Esbjerg d. 29/10 blev aflyst 8/10 + 3/11 + 4/11 +  5/11

Ord 15 27. + 28. oktober

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne II

Ungdomsskolernes Storkursus 11. - 13. november

FVU og ordblindekonferencen 26. november

Titel Dato

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne 14. - 15. januar

Kompenserende it i ordblinde undervisningen (6 gange) i sekretariatet

Temadag - FVU for tosprogede 4. februar

Vejledning i praksis 9. - 10. februar + 10. marts

Udviklingsseminarer med fokus på, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse 29/2 + 3/3 + 8/3

Det 3. liv 16/3 + 31/5 + 21/9 + 27/10 + 22/11

Professionelt relationsarbejde i undervisningen - hvad virker? 17. marts

Fyraftensmøder 4/4 + 12/4 + 13/4 + 14/4

Vejledning i praksis 20. - 21. april + 17. maj

Høring 21. april

Temadag om niveaudeling og hedlhedsorientering i erhvervsuddannelserne 26. april

Unge på kanten 28. + 29. april

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne 11. - 12. maj

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne 29. - 30. august

Udviklingsforum: Kvalitet i forberende tilbud 30/8 + 31/8 + 1/9

Vejleding i praksis 19. - 20. september + 10. oktober

Supplerende arbejdsmiljø 19. -20. september

Høring: bedre overgange til ungdomsuddannelser 13. oktober

Fyraftensmøder 26/10 + 27/10 + 1/11 + 7/11 + 8/11

Temadag om undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelser 27. oktober

Temadag for undervisere i FVU for tosprogede med fokus på ordforråd 1. november

Temadag om EEG-træning 10. november

Arbejdsmiljøseminar 14. - 15. november

Ungdomsskolernes Storkursus 16. - 18. november

FVU- og ordblindekonferencen 23. november

Titel Dato

Temadag - Lær at lede læringen 7. januar

Vejledning i praksis II 24. + 25. januar

Det 3. liv 6/3 + 18/5 + 13/9 + 26/10 + 22/11

Høring om anbefalinger fra ekspertgruppen om "Bedre overgange til ungdomsudd." 13. marts

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne II 22. - 23. marts

Vejledning i praksis 4. + 5. april + 2. maj

2015

2016

2017



Dagsordenspunkt 3. 8. Afholdte kurser og konferencer

Udviklingsseminar 27. april

Fyraftensmøder 3/5 + 29/5 + 30/5 + 1/6 + 6/6

Kollegial supervision 4. + 5. maj

It værktøjer i erhvervsuddannelsen 29. maj

Supplerende arbejdsseminar 30. - 31. maj

Arbejdsmiljøseminar 30. - 31. august

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne 14. - 15. september

Udviklingsseminar 5/9 + 7/9 + 12/9 + 13/9 + 20/9 +21/9

Kompenserende it i ordblindeundervisningen (5 undervisningsgange) 21. september - slut 12. april 2018

Ungdomsuddannelserne og diagnogerne 11. - 12. oktober

Didaktik - kursus af 3 dage 26. oktober - slut 8. februar 2018

Kollegial supervision 31/10 + 1/11

Ungdomsskolernes Storkursus 22. - 24. november

FVU og ordblindekonferencen 29. november

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne II 29. - 30. november

Temadag - titel endnu ukendt 6. december



 

 

Bilag 3.9. til beretning.  
Besøg på hjemmesiden 

 

Måned 2017 Antal besøg 
Januar 16.714 
Februar 14.310 
Marts 12.252 
April 21.428 
Maj 16.152 
Juni 16.152 
Juli 5.418 
Gennemsnit pr måned 15.424 

 

Uddannelsesforbundet fik i august 2016 en ny hjemmeside med ny struktur og nyt indhold, der skal gøre 
det lettere at finde det materiale, som medlemmerne og tillidsvalgte søger.  
Det statistiske materiale om antal besøg på den tidligere hjemmeside er mangelfuld i denne 
kongresperiode. Men en sammenligning med hjemmesidens besøg fra sidste kongresperiode viser, at 
hjemmesiden over tid har fået en del flere besøgende (graf nedenfor). 

   Tallene fra 2013 er kun fra april-dec. 2017 fra jan-juli 

 

Det er svært at konkludere, om det er en mere brugervenlig hjemmeside, der får antallet af besøgende til 
at stige. Det kan samtidigt være et udtryk for, at hjemmesiden er blevet et mere naturligt valg for flere 
medlemmer, når de søger viden. 

- I 2012 var der knap 10.400 besøg pr. måned i gennemsnit 

- I 2013 (april-dec.) var der knap 10.800 besøg pr. måned i gennemsnit 
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De mest besøgte side 
De 11 mest besøgte sider: 

 Side 2017 (jan-juli) 2012 2013 (april-dec.) 
1 Forsiden 56.624   
2 Løntabeller 12.833   
3 Medlemskab 10.450   
4 Arbejdsliv 9.534   
5 Forside tillidsvalgte  7.221   
6 Kontakt os 6.336 8.399  11.676  
7 Malaga 6.204   
8 Arrangementer 6.099  4.269  
9 Forside - mobil 5.699   
10 Løn 5.444   
11 Indmeldelsesblanket 5.379 7.039  

 

Der kan ikke laves en direkte sammenligning med nuværende og tidligere hjemmeside, da strukturen og 
indholdet er delt op på en ny måde. Forsiden altid har været den mest besøgte side, og løn og feriehuse er 
også gennemgående populære sider.  
 

 



  

 
       

Dagsordenspunkt 3.10 
 

 

 

Uddannelsesforbundet i medierne  

Optællingen viser antallet omtaler af Uddannelsesforbundet i eksterne medier. Det gælder både papiravis, 

netaviser, tv og radioindslag. I opgørelsen skelnes ikke mellem redaktionelle artikler (selvstændig, 

journalistisk artikel) og opinionsindlæg som læserbreve, debatindlæg og kronikker. Optællingen er 

foretaget i artikeldatabasen Infomedia, som har artikler fra stort set alle landets medier.  

Den samme historie kan være spredt til flere medier. Dels fordi mange lokale og landsdækkende medier 

abonnerer og bruger nyhedsbureauet Ritzaus artikler, dels fordi nogle medier producerer egne versioner af 

en historie, som et andet medie allerede har bragt. Samtidig genbruger store mediehuse også artikler og 

indslag på tværs af deres medier og kanaler.   

Antallet af medieoptrædener er afhængigt af dagsordener og reformer på Uddannelsesforbundets område. 

Fx har forbundet lettere ved at komme i medierne, når der er fx en erhvervsskolereform på vej eller i 

forbindelse med OK-forhandlinger. 

Antal gange Uddannelsesforbundet optræder i medierne: 

2015 279 

2016 230 

2017 483 

 

 

 

 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/politikker/vuc-reformpapir
http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/politikker/vuc-reformpapir


 

 

 

Dagsordenspunkt 3.11.1 

 
Dokumentation og undersøgelser ift. lov 409, arbejdstidspapirer, sygefravær m.v.: 

I kongres perioden er der ifm. hovedbestyrelsen opfølgning på OK15 m.v. gennemført en række 

undersøgelser og udarbejdet dokumentationsmaterialer. 

 

2015 

 TR-undersøgelse på Uddannelsesforbundets offentlige områder: Virkninger af OK15, Lov 409 og 

arbejdstidspapirerne. 

 Dokumentationsmateriale til møde med folketingsmedlemmer om mangler ved opgaveoversigten. 

 

2016 

 Dokumentation om sygefravær på EUD, AMU og VUC – bl.a. til møde med 

Undervisningsministeren.  

 Dokumentation af udmøntning af lokalt aftalt løn på forbundets områder. 

 Bidrag til EVA’s desk-study om arbejdstidspapirerne på det kommunale område 

(Uddannelsesforbundets undersøgelser på det kommunale område af effekten af 

arbejdstidspapirerne) 

 

2017  

 Bidrag med dokumentationsmateriale til regionale møder om arbejdstid i staten (Rambøll 

Attractor) 

 Bidrag til rapport om arbejdstid i kommunerne (Rambøll) 

 Medlemsundersøgelse ift. OK18 

 Fokusgruppe undersøgelser sammen med DLF og FSL om det professionelle lærerliv : 

Lærerarbejdsliv 2017 (Oxford Research) 

Listen her omfatter hovedbestyrelsens igangsatte undersøgelser. Derudover er der i e-udvalget og på 

sektionernes område gennemfør en række specifikke undersøgelse af samme temaer. 

 



  

Dagsordenspunkt 3. 11.2 

 

 
Statistik til Kongressen 2017 
 

 
Afskedigelsessager (2015-2017) 
En afskedigelsessag indledes, når arbejdsgiver sender første meddelelse herom til Uddannelsesforbundet.  
Der er sager for såvel medlemmer som ikke medlemmer. Ift. ikke medlemmer svares arbejdsgiver med 
”ingen bemærkninger”. 
  
 

    

Område  Alle personer Medlemmer 
Ikke 
medlemmer  

                     
TR/AMR 

EUD+AMU 780 554 226 18 

FOAS Sprogcentre  157 104 53 7 

FOAS, AOF, DF, DOAS, Daghøjskoler 161 104 57 8 

Individuelle kontrakter  6 5 1 0 

Kommunale SPC 142 99 43 2 

Produktionsskole  332 150 182 12 

SKT, Design, maritimeskoler  8 6 2 0 

Ungdomsskolen 165 95 70 1 

VUC 117 91 26 2 

Hele forbundet 1868 1208 660 50 
 
 
 

 
    

     
 



 

 

 

Dagsordenspunkt 3.11.3. 

 
3.11.3. Overenskomstkrav og resultater OK 2015 

 

Uddannelsesforbundets repræsentantskab besluttede i foråret 2014 disse temaer for 

overenskomstforhandlingerne i foråret 2015: 

 

• Udvikling af reallønnen  

• Mere indflydelse (særligt TR) 

• Bedre arbejdsmiljø – undgå overbelastning 

• Bedre kompetenceudvikling 

• Større tryghed (fx seniorvilkår) 

• Krav til arbejdstid  
 

Forlig i staten den 6. februar 2015 

 

CFU forliget indeholdt følgende resultater: 

 Reallønnen sikret. Generelle lønstigninger på forventet i alt 6,60% (inkl. løn lokalt) 

 En uges øremærket lønnet fædrebarsel 

 Forhøjelse af ATP 

 Rejsehold til indsats for psykisk arbejdsmiljø 

 Styrket centralt og lokalt samarbejde 

 Kompetenceudvikling (Kompetencesekretariatet) 

 Opsparingsdage 

Forlig på lærerområderne i staten den 9. marts 2015 

Læreraftalerne indeholdt følgende resultater: 

 Ingen enighed om ny arbejdstidsaftale, men enighed om fælles indsats ift. 

arbejdstidstilrettelæggelse m.v. Herunder nævnes muligheden for at indgå aftaler lokalt.  

(Bilag A til overenskomsten) 

 Overenskomstdækning af STU og KUU 

 

Forlig i kommunerne den 15. og 16. februar 2015 

KL forliget indeholdt følgende generelle resultater: 

 Reallønnen er sikret. Generelle lønstigninger på forventet i alt 5,42% 

 En uges øremærket lønnet fædrebarsel 

 Forhøjelse af ATP 

 Rejsehold til indsats for psykisk arbejdsmiljø  

 TR og MED system (den danske model i fokus/samarbejde mellem ledelse og TR) 

Læreraftalerne i kommunerne indeholdt følgende resultater: 

 6. ferieuge (forbedrede vilkår) 



 

 Lønstigninger: 1 løntrin, omlægning af undervisertillæg til fast tillæg, stigning i 

undervisertillæg ved højt undervisningstimetal 

 Forventet stigning i fritvalgsordning 

 Overenskomstdækning af STU og KUU 

 Ingen enighed om ny arbejdstidsaftale, men enighed om fælles indsats ift. 

arbejdstidstilrettelæggelse m.v. Herunder nævnes muligheden for at indgå aftaler lokalt.  

(bilag til overenskomsten) 

Forlig med FOAS-sprogcenter den 27. november 2015 

FOAS-sprogcenter aftalen indeholdt følgende resultater: 

 Generelle lønstigninger som på statens område 

 Lønnen stiger med 1 løntrin 

 Fast tillæg på ca. 55.000 kr. erstatter hidtidige tillæg (bl.a. undervisertillægget) 

 Aftale om fortolkning af arbejdstidsaftalen fra 2013. 

FOAS-almen aftalen blev ifm. OK13 indgået for OK15 også. Det sket under medvirken af en 

opmand. Da parterne ikke selv kunne nå en aftale. FOAS-almen blev derfor teknisk reguleret 

med lønresultatet af FOAS-sprogcenter aftalen.   

  

-- 

Afstemning om overenskomstresultaterne: 

Der blev gennemført urafstemninger om OK15 på overenskomstområderne: Staten. 

Kommunerne og FOAS-sprogcenter. 

 

Afstemning om det statslige resultat 

 

Stemmeprocent: 51% 

Ja: 51% 

Nej: 42% 

Blanke: 7% 

 

Afstemning om det kommunale resultat 

 

Stemmeprocent: 49% 

Ja: 78,4% 

Nej: 16 % 

Blanke: 6% 

Afstemning om FOAS-sprogcenter 

 

Stemmeprocent: 61,7% 

Ja: 87% 

Nej: 11% 

Blanke: 2% 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Dagsordenspunkt 3.11.4 

 
Særlige sagstyper (Sociale sager, arbejdsskadesager og sager efter 

ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovgivningen) 

 

Sociale sager 

Sagsbehandling og rådgivning ift. sociale sager (særligt sygefravær m.v.) har i 

kongresperioden været i vækst (se oversigt nedenfor). I sager om sygdom er målet for 

sagsbehandlingen at sikre fastholdelse på arbejdspladsen, evt. vha. fleksjob. 

Tillidsrepræsentanterne er involverede i sagerne så længe medlemmet er ansat på 

arbejdspladsen. Lovgivningen er kompliceret, hvorfor det er nødvendigt med et tæt 

samarbejde mellem sekretariatet, tillidsrepræsentanten og medlemmet. Når medlemmet 

fratræder fra arbejdspladsen stopper tillidsrepræsentantens indsats. Sekretariatet varetager 

det videre forløb ift. kommunerne, som desværre i stort omfang laver fejl i denne type sager.  

 

Stigningen i antal sager skyldes, at presset på medlemmerne er blevet større bl.a. efter lov 

409 og en række større nedskæringsrunder på Uddannelsesforbundets områder. 

 

De sociale Sager varetages fortrinsvis af 2 socialrådgivere i sekretariatet. 

 

2017           42 (første halvår) 

2016           50 

2015           43 

2014           18 

 

Arbejdsskadesager 

Arbejdsskadesagerne varetages for Uddannelsesforbundet af DUS (Danske 

Underviserorganisationers Samråd). Det er Uddannelsesforbundets sekretariat, der varetager 

kontakten til medlemmet og tillidsrepræsentanterne, når en skade ikke anerkendes og der 

føres en sag herom. Medlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter er i 

løbet af de seneste år blevet bedre til at få anmeldt arbejdsskader.  

 

Udviklingen i antallet af sager i kongresperioden ser sådan ud: 

 

2017           21 (første halvår) 

2016           26 

2015           14               

2014           14 

 

Sager om ligebehandling og forskelsbehandling 

Juraen omkring afskedigelser er blevet mere kompleks de seneste år. Udover de arbejdsretlige 

regler for godtgørelse m.v. ved usaglighed giver lovgivningen om forskelsbehandling (handicap 

m.v.), ligebehandling (graviditet og barsel) adgang til at sikre medlemmerne godtgørelse ved 

afsked. Godtgørelser for uberettiget afskedigelse ift. lovgivningen er ofte højere end de 

godtgørelser for uberettiget afskedigelse, der kan opnås ud fra de almindelige arbejdsretlige 

regler. Antallet af sager, hvor lovgivning om ligebehandling og forskelsbehandling danner 

grundlag, har i kongresperioden været stigende. I sekretariatet er der udviklet en ekspertise i 

disse spørgsmål. 
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Nedenfor følger afrapporteringen udført af Arbejdsgruppen om undersøgelse af vægtningen af 
indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne. 
 
Afrapporteringen er godkendt af hovedbestyrelsen og fremlægges på kongressen til orientering. 
 
Som bilag 4.1.1. vedlægges arbejdsgruppens spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 
tillidsrepræsentanter i forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene for og 
arbejdet som tillidsrepræsentant. Der vedlægges undersøgelsens resultater for forbundet som 
helhed. 
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1. Indledning 

 
På baggrund af et forslag fra foreningerne i region Syddanmark besluttede kongressen i 2014, at der 
i kongresperioden skulle iværksættes en undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet 
og foreningerne/sektionerne. I den forbindelse nedsatte hovedbestyrelsen i foråret 2015 en 
arbejdsgruppe til at stå for undersøgelsen. 
 
Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 
 

1.1. Arbejdsgruppens kommissorium: 
 
Arbejdsgruppen skal beskrive og vurdere forbundets indsats over for TR’ere og medlemmer og 
fagforeningers og klubbers indsats over for medlemmer. 
 
Arbejdsgruppens delresultater både vedr. beskrivelse og vedr. vurdering forelægges 
forbundets repræsentantskabsmøder i 2016 og 2017 med henblik på drøftelse/dialog.  
 
Formålet er at opnå et så retvisende billede som muligt af den samlede indsats set i forhold til 
det samlede ressourceforbrug, idet forbundet ønsker en ressourcetildeling, der bedst 
understøtter medlemmers og TR’ers behov.  
 
Arbejdsgruppens arbejde skal give et retvisende billede samt belyse et evt. behov for en 
tilpasning af indsats, kontingentstruktur og ressourcer, således at den samlede indsats her og 
nu og i fremtiden er optimal, og forbundets samlede ressourcer bruges så optimalt som muligt. 
*  
 
Nedenstående er retningslinjer for forbundets samlede indsats og dermed for arbejdet: 
 Styrke organisationsprocenten  
 Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller 
 Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 
 Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således at 

medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag i 
forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 Synliggøre forbundet 
 Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde 
 Styrke lærerprofessionen  

 
Første delresultat er en beskrivelse af forbunds og foreningers og klubbers indsats og 
ressourceforbrug i forhold til ovenstående 8 dotter.  
 
Andet delresultat er en vurdering af indsats og ressourceforbrug i forhold til ovenstående 8 
dotter. 
Gruppens 1. delresultat skal forelægges HB foråret 2016 og 2. delresultat foråret 2017. 
Gruppens samlede arbejde skal foreligge senest primo august 2017. 
 
*Fusionsudvalgets arbejde vedr. forbundets kontingentstruktur i relation til forbundets 
ressourceforbrug i forhold til sektioner og foreninger indgår som grundlag for gruppens 
arbejde. Desuden indgår de analyser, som blev forelagt kongressen i 2011 under 
dagsordenspunkt 4. Evalueringer i henhold til fusionsgrundlaget bilag 7 – konkret punkt 4.2. 
Evaluering af frikøb og 4.3. kontingentstruktur. 
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1.2. Arbejdsgruppens medlemmer 

 
Arbejdsgruppen består af i alt 8 medlemmer: 2 medlemmer fra hovedbestyrelsen, 1 medlem 
udpeget af foreningerne i region Syddanmark (Sydregionen) samt yderligere 5 TR og 
foreningsformænd. 4 medlemmer er fra foreningsområdet og 4 medlemmer er fra sektionsområdet. 
  
Efter det første møde i arbejdsgruppen d. 19. august 2015 blev halvdelen (4 ud af 8) af 
arbejdsgruppens medlemmer udskiftet af forskellige årsager. Arbejdsgruppen har fra januar 2016 
bestået af følgende medlemmer: 
 
Peter Ølgaard:  Formand for arbejdsgruppen, medlem af hovedbestyrelsen, 

foreningsformand og fællestillidstillidsrepræsentant på Aarhus Tech 
 
Jan Andreasen:  Næstformand i arbejdsgruppen, medlem af hovedbestyrelsen, formand 

for sektionen for ungdomsskolelærere 
 
Finn Ejlersen:  Foreningsformand og TR på Svendborg Erhvervsskole 
 
Thea Lund Holst: TR på Sprogcenter Midt Horsens 
 
Henrik Dyrby Mogensen: Foreningsformand og tillidsrepræsentant på ZBC og medlem af E-

udvalget 
 
Torben Michelsen: Foreningsformand på og tillidsrepræsentant på Tradium 
 
Søren Janns:  TR på produktionsskolen KUBA 
 
Annette Dalmose:  TR-suppleant og tidligere TR på AOF Center Fyn-Svendborg, og medlem 

af sektionsbestyrelsen for ansatte ved oplysningsforbund og 
daghøjskoler. 

 
2. Redegørelse for arbejdsgruppens arbejde. 
 
Arbejdsgruppen har i alt afholdt 10 møder i perioden august 2015 til og med september 2017. 
 
Arbejdsgruppen har grundigt undersøgt den centrale opgavevaretagelse og undersøgt TR’s opgaver 
og vilkår. 

En undersøgelse af det lokale ressourceforbrug ville indebære, at TR’erne skulle sættes til at tælle 
timer og udfylde skemaer over tidsanvendelsen i det lokale arbejde. Arbejdsgruppen har vurderet, 
at en sådan undersøgelse og beskrivelse ikke har kunnet realiseres. Arbejdsgruppen har vurderet, at 
det giver mest mening at se på, hvad ressourcerne bruges til indholdsmæssigt, dvs. en kvalitativ 
beskrivelse af indsatsen.  

Arbejdsgruppen har ligeledes vurderet, at det ikke ville give meget mening at forsøge at sætte 
kroner og øre eller tælle arbejdstimer i sekretariatet, af følgende grunde: 

 Dels fordi de forskellige aktiviteter og indsatser ift. de 8 dotter i kommissoriet ikke kan 
adskilles. De forskellige indsatser opfylder for det meste flere af de 8 dotter.  
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 Dertil kommer, at ressourcepresset/arbejdstimer i sekretariatet skifter. Indsatser ift. 
bestemte dotter kan være mere ressourcekrævende i nogle perioder, mens det i andre 
perioder er andre indsatser, der trækker meget på ressourcerne. Så en optælling af 
arbejdstimer i en konkret periode vil kun give et øjebliksbillede af ressourceforbruget. 

 
Arbejdsgruppen har også vurderet, at der ikke er grund til at gentage den undersøgelse af 
kontingentstrukturen, der blev behandlet på kongressen i 2011. Undersøgelsen gik kort ud på at 
undersøge, om kontingentstrukturen i form af et grundkontingent for alle almindelige medlemmer 
og et centralt suppleringskontingent for sektionerne og Uddannelseslederne var rimeligt ift. dels 
foreningernes og dels sektionernes og Uddannelsesledernes træk på forbundets ressourcer.  
Arbejdsgruppen vurderer, at en ny undersøgelse ikke vil give et andet resultat. Men dertil kommer 
også de metodiske problemer forbundet med en sådan undersøgelse: 

 Også her er der de samme metodiske problemer forbundet med at tælle arbejdstimer, som 
nævnt ovenfor. I nogle perioder er der et stort ressourceforbrug til indsatser, der særlig 
vedrører foreningsområdet, mens der i andre perioder er et stort ressourceforbrug, der 
særlig vedrører sektionsområdet 

 Dertil kommer, at det ofte ikke giver mening at opdele indsatserne på henholdsvis foreninger 
og sektioner. Eksempelvis vil en sprogcenteroverenskomst med en privat aktør bane vejen 
for en AMU- og EUD-overenskomst med den samme private aktør og omvendt (jf. 
beskrivelsen heraf i den skriftlige beretning). 

 
Nedenfor følger en oversigt over de materialer, der har været behandlet på arbejdsgruppens møder: 
 

 Kommissorium for arbejdsgruppen 
 Sydregionens kongresforslag om undersøgelsen  
 Hovedbestyrelsens (HBs) ændringsforslag om undersøgelsen, der blev besluttet på 

kongressen 
 1 + 1 + 1 = 1 
 HBs analyse af kontingentstrukturen udsendt til kongressen i 2011 
 Analyse af kontingentstrukturen – HB-bilag d. 15. juni 2011  
 HBs evaluering af HB-medlemmernes frikøb udsendt til kongressen i 2011  
 Forslag til analyser 
 Forslag til mødeplan-køreplan for arbejdsgruppens arbejde frem til sommeren 2016 

vedlægges 
 Statistik over TR-udskiftningen 
 Indstilling om TR-uddannelsen på HB-mødet d. 25. – 26. august 2009 
 Beslutning om TR-uddannelsen på HB-mødet d. 25. – 26. august 2009 
 Beskrivelse af TR-uddannelsen 
 Møder og aktiviteter for TR i sektioner og foreninger 
 Forhandlingsenhedens oplæg og bilag 
 Oversigt over arbejdsfordelingen i forhandlingsenheden 
 Oversigt over møder på sektions- og foreningsområdet 
 Bilag til kongressen i 2014 om sager og forhandlingsmøder m.v. 
 Bilag til HB december 2015 om afskedigelser på EUD-området 
 Kommunikationsenhedens arbejdsopgaver 
 Beskrivelse af stabsfunktionens arbejdsopgaver 
 Hovedbestyrelsens køreplan for kongresforberedelsen 
 Sekretariatets opgave- og bemandingsplan for afvikling af kongressen 
 Drejebog for afviklingen af kongressen 
 Opgaveoversigt for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed 
 Ansvarsområder i Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed 
 Case – arbejdet med finansloven 
 Case – politikudvikling 



 

6 
 

 Case – uddannelsespolitisk indsats ift. EUD 
 Oversigt over afholdte HB-møder i 2015 (ordinære møder, ekstraordinære møder, 

temadage og seminar) 
 HB-mødeplan for 2016 
 Et eksempel på en HB-dagsorden: HB-dagsordenen d. 26. – 27.01.2016 
 HBs årshjul 
 Listen over HB-medlemmernes politiske ansvarsområder 
 Oversigt over HB-høringer i 2015 og 2016 
 Oversigt over HB-medlemmer i HB-nedsatte udvalg og arbejdsgrupper 
 Forbundets repræsentantionsliste 
 Et eksempel på en dagsorden i daglig ledelse 
 En oversigt over HB-medlemmernes deltagelse i forbundets interne møder, hvor de 

deltager helt eller delvist som HB-medlemmer 
 HBs evaluering af HB-medlemmernes frikøb på kongres 2011 
 TR-rollen på VUC 
 TR-rollen på erhvervsskoler og AMU-centre 
 E-udvalgets undersøgelse af TRs vilkår 

 
Der har desuden været mundtlige oplæg fra dels HB-medlemmer (de to HB-medlemmer i 
arbejdsgruppen samt to inviterede HB-medlemmer) om HB’s arbejde, dels arbejdsgruppens 8 
medlemmer om det lokale arbejde, dels 2 sektionsformænd om sektionernes arbejde (1 
sektionsformand fra arbejdsgruppen samt 1 inviteret sektionsformand) og dels de 5 enheder i 
sekretariatet om sekretariatets opgaver. Det drejer sig om følgende oplæg: 

 Oplæg fra 4 HB-medlemmer (formanden og næstformanden i arbejdsgruppen samt to 
inviterede HB-medlemmer) om arbejdet i HB. Det gælder HBs opgave med at træffe 
beslutninger om forbundets politik, indsatser der understøtter forbundets politik, 
principielle spørgsmål der forelægges HB, forbundets økonomi mm. Derudover er der HB-
medlemmernes ansvarsområder, opgaver med at komme ud og mødes med TR og 
medlemmer, repræsentere forbundet i forskellige sammenhænge, skrive læserbreve, 
samt vilkårene for HB-medlemmernes arbejde. 

 Oplæg fra arbejdsgruppens 8 medlemmer om det lokale arbejde. Det gælder tiden til TR-
arbejdet, muligheder for tjenestefrihed til deltagelse i TR-uddannelse, samarbejdet og 
relationerne til ledelsen, SU-arbejdet, formulere sig ift. skolens strategi og 
pædagogikken, samarbejdet med TR-suppleanten samt den øvrige klub-
/foreningsbestyrelse, samt medlemskontakten, medlems-/klubmøder og hvervning af 
medlemmer til forbundet, og samspillet med forbundet centralt 

 Oplæg fra 2 sektionsformænd (næstformanden i arbejdsgruppen samt 1 inviteret 
sektionsformand) om sektionernes arbejde og økonomi. Det gælder den enkelte sektions 
indsatser og arrangementer ift. sektionens egne TR bla. om TR’s rolle ift. de lokale 
forhandlinger, arrangementer/kurser for sektionens medlemmer (i nogle sektioner), 
udviklingen inden for skoleformen og de udfordringer det giver. Desuden sektionernes 
økonomi, hvor den enkelte sektions egne aktiviteter og frikøb finansieres dels af det 
centrale suppleringskontingent (fælles for alle sektionerne) og dels den enkelte sektions 
eget kontingent. 

 Administrativ enheds arbejdsopgaver med oplæg om medlemsadministration og 
kontingentopkrævning, og med særligt fokus på lockoutens betydning herfor 

 Forhandlingsenhedens opgaver med uddybende oplæg om TR-udskiftningen, TR-
uddannelsen og TR-møderne, OK-forløb fra forberedelse til afslutning, 
sekretæropgaverne ift. sektionerne og E-udvalget, arbejdsmiljø, betjening af TR og 
medlemmer på sektions- og foreningsområdet, og sociale sager 

 Kommunikationsenhedens opgaver med uddybende oplæg om forbundets pressearbejde, 
det journalistiske arbejde med at finde og skrive de gode historier, og arbejdet med 
hjemmesiden – både den daglige opdatering og udvikling af hjemmesiden, det grafiske 
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arbejde med den pæne opsætning af konferenceprogrammer/PP-oplæg til møder mm., 
distributørkontakten, annoncearbejdet samt forbundets nye kommunikationsstrategi 

 Stabsfunktionens arbejdsopgaver med case-oplæg om salplanlægning for kongressen, 
gæsteplanlægning for kongressen, planlægning og afvikling af HB-møderne, forbundets 
kursus- og konferencevirksomhed, samt HR-arbejdet i forbundets sekretariat 

 Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed med case-oplæg om finanslovsarbejdet, 
politikudvikling og den uddannelsespolitiske indsats ift. EUD-området 

 
Derudover har arbejdsgruppen gennemført og behandlet en spørgeskemaundersøgelse blandt 
samtlige tillidsrepræsentanter i forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene 
for og arbejdet som tillidsrepræsentant. Undersøgelsens resultater for forbundet som helhed er 
præsenteret som bilag til afrapporteringen. Desuden anvendes undersøgelsens hovedresultater i 
selve afrapporteringen. 
 
Endelig har arbejdsgruppen fremlagt delresultater på 2 repræsentantskabsmøder, henholdsvis d. 26. 
maj 2016 og d. 19. april 2017. På repræsentantskabsmødet d. 26. maj 2016 blev der gennemført et 
gruppearbejde, og referaterne af gruppearbejdet er indgået i arbejdsgruppens arbejde. 
 
Forinden fremlæggelsen af delresultaterne på de to repræsentantskabsmøder og fremlæggelsen af 
den endelige afrapportering på kongressen har arbejdsgruppen udarbejdet indstillinger til HB mhp. 
beslutning/godkendelse. 
 
3. Forbundets kontingentstruktur – hvorfor er der forskel på foreningernes og 

sektionernes kontingenter 
 
Undervejs er arbejdsgruppen blevet opmærksomme på, at der er et behov for at få synliggjort 
forbundets kontingentstruktur og forklare, hvorfor der er forskel på foreningernes og sektionernes 
kontingenter. 
 
Medlemmerne på foreningsområdet betaler både grundkontingent samt kontingent til deres egen 
forening. 
 
Medlemmerne på sektionsområdet betaler både grundkontingent, centralt suppleringskontingent 
samt kontingent til deres egen sektion.  
 
Som det kan ses af skemaet nedenfor svinger den samlede kontingentbetaling på foreningsområdet 
mellem 435 kr. og 540 kr. om måneden. Sektionernes samlede kontingentbetaling ligger mellem 
548 kr. og 592 kr. om måneden, hvilket er højere end på foreningsområdet. 
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TABEL. Oversigt over foreningers og sektioners kontingentbetaling 
 
Foreningers kontingentbetaling  Sektioners kontingentbetaling 

 
Samlet kontingent 
 
Fra 435 – 540 kr. 

 Samlet kontingent: 
 
Fra 548 – 592 kr. 
 

  Sektionskontingenter 
 
Fra 25 – 69 kr. 
 

Foreningskontingenter 
 
Fra 0 – 105 kr. 
 

 Centralt suppleringskontingent 
 
88 kr. 

Grundkontingent  
 
 
435 kr. 
 

 Grundkontingent  
 
 
435 kr. 

 
 
Det centrale suppleringskontingent går til at finansiere en række ekstraudgifter forbundet med 
sektionsstrukturen. Det er især: 
 

 Sekretariatet er hovedansvarlige for medlemsbetjeningen og sagsbehandlingen for 
sektionernes medlemmer 
 

 Frikøb af sektionsformændene til organisationsarbejde  
 

 Finansiering og sekretariatsbetjening af TR-møder og bestyrelsesmøder i sektionerne 
 
På kongressen i 2011 blev der fremlagt en analyse af kontingentstrukturen. I analysen blev det 
konkluderet, at kontingentstrukturen så rimelig ud ift. henholdsvis foreningernes og sektionernes 
træk på forbundets ressourcer.  
 
 
4. Overvejelser 
 
Et øget lokalt pres på TR’erne medfører også et øget behov for støtte til det lokale niveau i 
organisationen. Derfor har arbejdsgruppen bla. haft meget fokus på vilkårene for det lokale arbejde.  

Noget af diskussionen handler om de ressourcer, der er til rådighed for det lokale arbejde.  

Der er 3 kilder til finansiering og støtte til det det lokale arbejde: 
 

 Der er tiden til at varetage hvervet som tillidsrepræsentant. Det er arbejdsgiver, der skal 
betale tiden til TR-hvervet.  

 
En forøgelse af tiden til TR-arbejdet indebærer: 
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- Der skal være mere støtte fra forbundet for at få mere tid til TR-arbejde 

- Der skal være bedre lokal opbakning fra medlemmerne til kampen for mere TR-tid 

 
 Så der foreningskontingent og sektionskontingent. Både foreninger og sektioner fastsætter 

selv deres egne kontingenter. Det er ud af sektionskontingentet, at sektionerne yder støtte til 
det lokale arbejde – bla. i form af tilskud til klubberne. 

Ved at hæve kontingentet kan man skaffe flere midler til det lokale arbejde i foreningerne og 
sektionerne. Denne løsning forudsætter medlemsopbakning til kontingentstigninger og dialog 
med medlemmerne om deres behov for mere støtte til det lokale arbejde. 

 
 Desuden er der bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde. Det kan være TR-

uddannelse, hjemmesiden, rådgivning og sagsbehandling fra sekretariatets side. Denne 
bistand er finansieret af dels grundkontingentet for alle medlemmer og dels det centrale 
suppleringskontingent for sektionernes medlemmer. 

 
Denne løsning indebærer dialog og information om behov for støtte til det lokale arbejde 
mellem forbundet centralt og det lokale niveau 

 
I det følgende afsnit om Tillidsrepræsentantundersøgelsens hovedresultater vil bla. de 3 kilder til 
finansiering og støtte til det lokale arbejde blive belyst nærmere.  
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5. Hovedresultater - spørgeskemaundersøgelsen blandt samtlige tillidsrepræsentanter i 

forbundet om deres vurdering af status og synspunkter på vilkårene for og arbejdet 
som tillidsrepræsentant. 

 
 

5.1. Tiden til tillidsrepræsentantarbejdet 
 
En vigtig kilde til finansiering og støtte til det lokale arbejde er tiden til tillidsrepræsentantarbejdet. 
 
I undersøgelsen i januar spurgte vi bla. tillidsrepræsentanterne om, hvordan vilkårene mht. tid til 
TR-arbejdet har udviklet sig over de sidste par år. 
 
Tillidsrepræsentanterne kunne vælge mellem fire svarmuligheder: 
 Tiden er blevet forøget 
 Tiden er uændret 
 Tiden er blevet mindre 
 Ved ikke 
 
Fordelingen af svarene på de svarmuligheder fremgår af grafen nedenfor. 
 
Det fremgår af grafen nedenfor, at lidt over en trediedel af tillidsrepræsentanterne – ialt 35,3 % - 
svarer, at tiden er blevet mindre.  
 
9,1 % af tillidsrepræsentanterne svarer, at tiden er blevet forøget, mens 41,1 % af 
tillidsrepræsentanterne svarer, at tiden er uændret.  
 
Men som tillidsrepræsentant kan man derudover også være presset på tiden på anden vis, hvis 
opgaverne er blevet mere vanskelige at varetage. Eksempelvis har lov 409 markant ændret 
spillereglerne for forhandling og fastsættelse af lærernes arbejdstid – og i forlængelse heraf kan 
ledelsen være vanskeligere at forhandle med efter lov 409. 
 
 



 

11 
 

  

9,1%

41,1%

35,3%

14,5%

Over de sidste par år ‐ hvordan har vilkårene mht. tid til TR‐arbejdet udviklet sig frem 
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5.2. Forenings- og sektionskontingenter 
 
En anden vigtig kilde til finansiering af det lokale arbejde er foreningernes og sektionernes 
kontingenter. 
 
Som man kan se af tabellen nedenfor, er der en stor variation i kontingenterne – både mellem 
foreningerne indbyrdes og sektionerne indbyrdes. I oversigten nederst over sektionernes 
kontingenter er også medtaget det centrale suppleringskontingent. 
 
Oplysninger om sektionernes kontingenter har arbejdsgruppen i kraft af, at det er sekretariatet, der 
opkræver sektionernes kontingenter. 
 
Oplysningerne om foreningernes kontingenter stammer fra spørgeskemaundersøgelsen i januar, 
hvor vi bla. spurgte foreningsformændene om størrelsen på foreningskontingentet. 
 
46,1 % - altså næsten halvdelen – svarede, at kontingentet ligger på 60 kr. eller mindre om 
måneden. 32,6 % af foreningerne – dvs. næsten en trediedel - har et kontingent på mellem 61-75 
kr. Ca. 10 % af foreningerne har et kontingent på mellem 76 kr. og 90 kr. om måneden og lidt over 
10 % har et kontingent på mellem 91 kr. – og 105 kr. om måneden. 
 
Det fremgår af oversigten, at medlemmerne af sektionerne samlet set betaler mere i kontingent end 
medlemmerne af foreningerne. Det hører dog med til billedet, at nogle foreninger har valgt at 
nedsætte deres lokalkontingent, mens forbundet har opkrævet konfliktkontingent. 
 
Det er ud af sektionernes egne kontingenter, at sektionerne yder tilskud til det lokale klubarbejde 
eller det regionale arbejde i sektionerne. 
 
 
TABEL. Oversigt over foreningernes og sektionernes kontingenter. 
 
Foreningernes kontingenter pr. måned – spørgeskemaundersøgelsen – 43 besvarelser 

46,5 % af foreningerne (20 stk.) 60 kr. eller 
mindre 

32,6 % af foreningerne (14 stk.) 61 – 75 kr. 

9,3 % af foreningerne (4 stk.) 76 – 90 kr. 

11,6 % af foreningerne (5 stk.) 91 – 105 kr. 
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Sektionernes kontingenter pr. måned 

Sektion Centralt  
Supplerings-

kontingent 
 

Sektionskontingent Kontingent ialt 

Oplysningsforbund og 
daghøjskoler 

88 kr. 25 kr. 113 kr. 

Produktionsskolelærere 88 kr. 44 kr. 132 kr. 

Vejledere og konsulenter  88 kr. 50 kr. 138 kr. 

VUC-lærere 88 kr. 50 kr. 138 kr. 

Ungdomsskolelærere 
 

88 kr. 60 kr. 
(sektion+landsklub) 

148 kr. 

Lærere i dansk som andetsprog 88 kr. 54- 69 kr. 
(afhængig af 

region) 

132 – 157 kr. 

 
5.3. Bistand fra forbundet centralt til at støtte op om det lokale arbejde – 

tillidsrepræsentanternes brug heraf 
 
En tredie vigtig kilde til finansiering og støtte til det lokale er bistand fra forbundet til at støtte op om 
det lokale arbejde. Det kan være TR-uddannelse, hjemmesiden, rådgivning og sagsbehandling fra 
sekretariatets side mm. Denne bistand er finansieret af dels grundkontingentet for alle medlemmer 
og dels det centrale suppleringskontingent for sektionernes medlemmer. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne stillet det spørgsmål, om de brugte 
forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller støtte til de lokale 
forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Tillidsrepræsentanterne kunne vælge mellem følgende svarmuligheder: 
 Ja, i høj grad 
 Ja, i nogen grad 
 Ja, men i mindre grad 
 Nej 
 Ved ikke 
 
I tabellen nedenfor er der en oversigt over, hvor stor en andel af tillidsrepræsentanterne, der svarer 
enten ”Ja, i høj grad” eller ”Ja, i nogen grad” – både for tillidsrepræsentanterne som samlet gruppe 
og for henholdsvis det samlede foreningsområde og det samlede sektionsområde.  
 
Undersøgelsen viser, at tillidsrepræsentanterne bruger forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til 
at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Det gælder især aktiviteter og tilbud, som tillidsrepræsentanterne forventes at bruge, såsom 
hjemmesiden (TR-håndbogen), TR-uddannelse o. lign., TR-posten samt information og rådgivning 
mm. fra sekretariatet. Bla. svarer 73 % af tillidsrepræsentanterne, at de enten i høj grad eller nogen 
grad bruger forbundets TR-uddannelse, TR-kurser og TR-møder o. lign. 
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Undersøgelsen viser også, at TR’erne på sektionsområdet bruger forbundets aktiviteter og tilbud 
mere end TR’erne fra foreningsområdet. Hvis vi igen tager eksemplet med TR-uddannelsen, TR-
kurserne og TR-møderne, så svarer 78 % af TR’erne fra sektionerne mod 64 % af TR’erne fra 
foreningerne, at de i høj grad eller i nogen grad bruger TR-uddannelsen mm.  
 
Tilsvarende tendenser gør sig gældende i besvarelserne af spørgsmål 8 i undersøgelsen, hvor 
TR’erne blev spurgt om de bruger forbundets aktiviteter og tilbud til at hente vejledning og 
argumenter, når de skulle have uorganiserede og ”fejlorganiserede” kolleger meldt ind i forbundet. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen – spørgsmål 7: Bruger du forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til 
at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
 
Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel TR, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 

 Alle TR TR i 
sektionerne 
 

TR i 
foreningerne 

Hjemmesiden 
 

80 % 78 % 82 % 

TR-uddannelse, TR-kurser og TR-møder 
 

73 % 78 % 64 % 

TR-posten 
 

68 % 70 % 66 % 

Information, rådgivning mm. fra sekretariatet 
 

58 % 61 % 53 % 

Gennemsnit af TR’s brug af: 
‐ Medlemsposten 
‐ Kontakt med HB-medlemmer + 

sektionsformænd  
‐ Arrangementer om uddannelsespolitik og 

pædagogik  
‐ Indsats ift. presse og Christiansborg 
‐ Uddannelsesbladet 
‐ Forbundet på de sociale medier 

 

35 % 37 % 30 % 

 
 

5.4. Tillidsrepræsentanternes foretrukne sparringspartnere 
 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne også spurgt om, hvem der var deres 
foretrukne sparringspartner i forbindelse med forskellige emner.  
 
Emnerne var følgende: 

 Lokal lønforhandling 
 Lokal forhandling/drøftelse af arbejdstid 
 SU/personalepolitik 
 Arbejdsmiljø 
 Personale eller tjenstlige sager 
 Forståelse og fortolkning af overenskomst, eller overenskomstbrud 
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 Arbejdspladsens pædagogiske arbejde 
 Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder 
 Få uorganiserede/fejlorganiserede til at melde sig ind i forbundet 
 Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 

 
Sparringspartnerne, som TR kunne vælge mellem ud for de enkelte emner var følgende: 

 TR-suppleanten 
 Andre TR/FTR (foreningsformand) på arbejdspladsen 
 TR-netværket (sektionen, foreningsregionen) 
 AMR 
 Sekretariatet 
 HB-politikere/sektionsformænd 
 TR fra andre faglige organisationer (B-siden) 

 
Man kunne vælge at angive 1-2 foretrukne sparringspartnere. 
 
Undersøgelsen viser, at TR’erne i varierende grad benytter sig af mange forskellige 
sparringspartnere. Der er dog også forskel på, hvem TR’erne bruger som sparringpartnere på 
henholdsvis sektions- og foreningsområdet. De særkørsler, som arbejdsgruppen har fået foretaget, 
viser følgende tendenser: 

 TRS og AMR er vigtigere sparringspartnere på sektionsområdet end på foreningsområdet.  
Forskellen på brugen af TRS som foretrukken sparringspartner findes især under følgende 
emner: 
- Lokal lønforhandling: 34 % på sektionsområdet og 21 % på foreningsområdet 
- SU/personalepolitik: 32 % på sektionsområdet og 21 % på foreningsområdet 
- Personale-/tjenstlige sager: 28 % på sektionsområdet og 18 % på foreningsområdet 
- Arbejdspladsens pædagogiske arbejde: 36 % på sektionsområdet og 23 % på 

foreningsområdet 
Forskellen på brugen af AMR som foretrukken sparringspartner findes især under følgende 
emner: 
- Arbejdsmiljø: 68 % på sektionsområdet og 61 % på foreningsområdet 
- SU/personalepolitik: 39 % på sektionsområdet og 17 % på foreningsområdet 
- Arbejdspladsens pædagogiske arbejde: 28 % på sektionsområdet og 12 % på 

foreningsområdet 
- Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse: 24 % på sektionsområdet og 10 % på 

foreningsområdet 
- Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder: 21 % på sektionsområdet og 11 % på 

foreningsområdet 
- Lokal drøftelse/forhandling af arbejdstid: 17 % på sektionsområdet og 5 % på 

foreningsområdet 
- Lokal lønforhandling: 16 % på sektionsområdet og 5 % på foreningsområdet 
- Personale-/tjenstlige sager: 16 % på sektionsområdet og 6 % på foreningsområdet 
Det er værd at bemærke, at udover arbejdsmiljø, samt SU og personalepolitik, som AMR 
naturligt vil involveres i, så bruger især sektionerne AMR til andre spørgsmål som ligger 
udenfor AMR’s traditionelle opgaveportefølje 

 Andre TR/FTR (foreningsformand) på arbejdspladsen samt TR fra andre forbund bruges i 
højere grad som foretrukne sparringspartnere på foreningsområdet end sektionsområdet. 
Forskellen på brugen af andre TR/FTR på arbejdspladsen er markant inden for alle emner: 
- Under de fleste emner er andre TR/FTR på arbejdspladsen en af de foretrukne 

sparringspartnere for minimum 60 % af TR’erne på foreningsområdet. Afhængigt af emne 
er andre TR/FTR på arbejdspladsen den foretrukne sparringspartner for mellem 48 % og 
66 % på foreningsområdet 
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- På sektionsområdet varierer andre TR/FTR på arbejdspladsen som foretrukne 
sparringspartnere afhængigt af emne – det svinger mellem 10 % og 22 % på 
sektionsområdet. 

TR fra andre faglige organisationer er ikke blandt de vigtigste sparringspartnere for 
forbundets TR, men tendensen er, at de er vigtigere på foreningsområdet end 
sektionsområdet. Det gælder inden for følgende emner: 
- Lokal lønforhandling: 18 % på foreningsområdet og 9 % på sektionsområdet 
- SU/personalepolitik:  18 % på foreningsområdet og 10 % på sektionsområdet  
- Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 

 
Forskellene i brug af foretrukne sparringspartnere mellem sektions- og foreningsområdet afspejler 
forskellene på arbejdspladserne. På sektionsområdet er der relativt små arbejdspladser og det mest 
almindelig er, at der kun er 1 TR, og denne TR har så brug for TRS og AMR som deres lokale 
sparringspartnere. På foreningsområdet er der relativt store arbejdspladser med normalt to eller 
flere TR på arbejdspladsen og der er ofte også andre organisationer med TR, så derfor er brug af 
andre TR/FTR på arbejdspladsen samt TR fra andre organisationer som foretrukne sparringspartnere 
mere udbredt på foreningsområdet end sektionsområdet, mens de ikke har det samme behov som 
sektionsområdet for at bruge TRS og AMR som foretrukne sparringspartnere. 
 
Mht. brugen af TR-netværket er der en lille tendens til, at flere på foreningsområdet end 
sektionsområdet har TR-netværket som foretrukken sparringspartner. 
 
I tabellen nedenfor er der en sammenligning af henholdsvis sektionsområdet og foreningsområdet i 
brugen af sekretariatet som foretrukken sparringspartner. 
 
Inden for nogle emner er det mest sektionerne, der har sekretariatet som foretrukken 
sparringspartner. Det gælder bla. sparring om personalesager og tjenstlige sager – 59 % af 
sektionernes TR mod 54 % af foreningernes TR har sekretariatet som foretrukken sparringspartner.  
 
Inden for andre emner er det mest foreningernes TR, der har sekretariatet som foretrukken 
sparringspartner. Det gælder bla. spørgsmålet om forståelse, fortolkning og brug på overenskomst, 
hvor 73 % af foreningernes TR mod 64 % af sektionernes TR har sekretariatet som fortrukken 
sparringspartner. 
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TABEL. Sektionernes og foreningernes brug af sekretariatet som sparringspartner 

 Sektioner 
% 

Foreninger 
% 

Emner, hvor sektionerne i højere grad end foreningerne har 
sekretariatet som foretrukken sparringspartner 

  

Personale-/tjenstlige sager 59 % 54 % 
Lokal forhandling/drøftelse af arbejdstid 38 % 27 % 
Lokal lønforhandling 35 % 21 % 
Få uorganiserede/fejlorganiserede indmeldt i forbundet 21 % 15 % 
Arbejdsmiljø 14 % 9 % 
   
Emner, hvor foreningerne i højere grad end sektionerne har 
sekretariatet som foretrukken sparringspartner 

  

Forståelse/fortolkning/brud på overenskomst 64 % 73 % 
SU, personalepolitik 18 % 22 % 
Indflydelse på skolens/arbejdspladsens bestyrelse 12 % 16 % 
Forberedelse af medlemsmøder/klubmøder o. lign 10 % 12 % 
Arbejdspladsens pædagogiske arbejde   7 % 11 % 

 

 
5.5. Sammenhænge mellem på den ene side TR’ernes brug af forbundets aktiviteter 

og tilbud og på den anden side TR-tid og foreningskontingent. 
 
I undersøgelsen har arbejdsgruppen set på, om der kunne være en sammenhæng mellem på den 
ene side TR’ernes brug af forbundets aktiviteter og tilbud på den ene side og på den anden side TR-
tiden og for foreningernes vedkommende foreningskontingentet. 
 
Arbejdsgruppen var interesserede i at finde ud af, om tillidsrepræsentanter samt foreninger med 
relativt lille TR-tid og lavt foreningskontingent kompenserede for deres mindre lokale ressourcer ved 
at have et relativt højere forbrug af forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
Arbejdsgruppen fandt imidlertid den modsatte tendens. De tillidsrepræsentanter der i forvejen har 
mest tid til rådighed for TR-arbejdet, og de foreninger med de højeste kontingenter, er også dem, 
der mest bruger forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller støtte til 
de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen. 
 
Nedenfor er der en tabel med et par eksempler på, hvor der især er en sammenhæng mellem TR-
tiden på den ene side og brugen af forbundets aktiviteter og tilbud på den anden side. 
 
F. eks. svarer 80 % af TR’erne, at de i høj grad eller i nogen grad bruger forbundets hjemmeside. 
Ser man på mængden af TR-tid pr. ansat, så er tallet for TR’er med 5 timer årligt eller mindre 74 % 
og for TR’er med mere end 5 timer årligt pr. ansat på 84 %. 
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Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel TR, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 
Alle TR 
 

TR fordelt på årlig TR-tid  
 
Op til 5 t/år pr. 
ansat 
 

Over 5 t/år pr. 
ansat 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om 
uddannelsespolitik og pædagogik 
 

48 % 41 % 53 % 

Hjemmesiden 
 

80 % 74 % 84 % 

 
 
Tendensen er dog mere udpræget, når det handler om foreningernes kontingenter og 
foreningsformændenes brug af forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
I tabellen nedenfor er der en oversigt med eksempler på, hvor der især er den sammenhæng, at jo 
højere foreningskontingent, jo mere bruger foreningsformanden forbundets aktiviteter og tilbud. 
 
Eksempelvis er der foreningernes brug af forbundets TR-uddannelse o. lign., hvor 74 % af 
foreningsformændene i høj grad eller i nogen grad bruger forbundets TR-uddannelse o. lign. For 
foreninger med et kontingent på 60 kr. eller derunder er tallet lavest på 60 %. For foreninger med 
et kontingent på mellem 61 – 75 kr. stiger tallet til 92 % og falder en anelse til 86 % for foreninger 
med et kontingent på mellem 71 – 105 kr. Hovedtendensen er, at foreninger med 60 kr. i 
kontingent og derunder bruger forbundets TR-uddannelse o. lign. markant mindre end foreninger 
med et kontingent på 61 kr. og derover. 
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TABEL. Sammenhængen mellem foreningsformændenes brug af udvalgte aktiviteter og tilbud fra 
forbundet (jf. spørgsmål 7 i undersøgelsen) og størrelsen på deres lokalkontingent 

 
 
 
 
Aktivitet/tilbud fra forbundet 
 

Andel foreningsformænd, der svarer: 
‐ Enten ”Ja, i høj grad”  
‐ Eller ”Ja, i nogen grad” 
 

Alle 
forenings-
formænd 
 

Foreningsformænd fordelt på 
kontingentsatser 
Op til 60 kr. 61 – 75 kr. 75-105 kr. 

Information, rådgivning og 
besøg fra sekretariatet 
 

69 % 55 % 83 % 86 % 

TR-grunduddannelse, TR-
temakurser, andre TR-kurser 
og –møder 
 

74 % 60 % 92 % 86 % 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om 
uddannelsespolitik og 
pædagogik 
 

41 % 30 % 50 % 71 % 

 
Bemærk – tallene kan ikke sammenlignes med tallene for foreningsområdet som helhed ovenfor, da 
denne tabel alene vedrører foreningsformændene og ikke samtlige TR på foreningsområdet. 

Ift. oplysningerne om foreningskontingentets størrelse skal der dog tages det forbehold, at nogle 
foreninger har valgt at nedsætte deres lokalkontingent, mens forbundet har opkrævet 
konfliktkontingent.  
 

5.6. Tillidsrepræsentanternes egen vurdering af de største hindringer for at få gode 
aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne 

 
I spørgeskemaundersøgelsen blev tillidsrepræsentanterne også spurgt om de største hindringer 
for, at man som tillidsrepræsentant kan få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for 
medlemmerne, og hvor de blev bedt om at angive mindst en 1. og en 2. prioritet. 
 
Af figuren nedenfor fremgår det, at manglende vilje fra ledelsens side til at forhandle eller 
samarbejde er den hindring, der klart indtager førstepladsen. 63 % af tillidsrepræsentanterne 
giver denne hindring 1. prioritet, mens 18 % af tillidsrepræsentanterne giver denne hindring 2. 
prioritet. I alt 81 % af tillidsrepræsentanterne giver denne hindring enten 1. eller 2. prioritet.  
 
Dernæst kommer manglende tid til TR-hvervet og manglende opbakning fra medlemmernes 
side, hvor henholdsvis 43 % og 41 % af tillidsrepræsentanterne giver disse hindringer enten 1. 
eller 2. prioritet. 
 
Til sidst kommer manglende økonomiske midler til det lokale arbejde og manglende opbakning 
fra forbundet. Ved hver af de to hindringer giver 17 % af tillidsrepræsentanterne dem enten 1. 
eller 2. prioritet som de største hindringer for at opnå lokal indflydelse. 
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…. 
 
 
 
6. En vurdering af indsatsen ud fra de 8 dotter i kommissoriet 
 
 
Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår det bla., at: 

 
”Nedenstående er retningslinjer for forbundets samlede indsats og dermed for arbejdet: 
 Styrke organisationsprocenten  
 Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller 
 Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 
 Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således at 

medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag i 
forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 Synliggøre forbundet 
 Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde 
 Styrke lærerprofessionen  

 
I det følgende vil der blive foretaget en vurdering af forbundets samlede indsats ud fra de 8 dotter. 
 
Man skal dog være opmærksom på, at man i virkelighedens verden ikke kan adskille de 8 dotter. 
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30
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Manglende tid til at varetage TR‐hvervet

Manglende vilje fra ledelsens side til at forhandle eller
samarbejde

Manglende opbakning fra medlemmernes side

Manglende økonomiske midler til det lokale arbejde

Manglende opbakning fra forbundet

I den udstrækning du oplever, at der er problemer: Hvad er de 
største hindringer for, at du som tillidsrepræsentant kan få gode 

aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne?
Angiv minimum din 1. og 2. prioritet:

1. prioritet 2. prioritet2
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For nogle af de 8 dotter gælder eksempelvis, at alle forbundets aktiviteter bidrager til at opfylde 
dem. Eksempelvis er organisationsprocenten ikke kun noget, der påvirkes af, at TR og forbundet 
yder en hverveindsats ude skolerne/arbejdspladserne, og at man på TR-uddannelsen/TR-møderne 
snakker hvervestrategier. Forbundets synlighed, indsatser og resultater både lokalt og centralt er 
også vigtige faktorer, der påvirker kollegernes villighed til at melde sig ind i forbundet. Samtlige de 
7 øvrige dotter bidrager således også væsentligt til at styrke organisationsprocenten. 
 
Tilsvarende betragtninger kan man gøre sig ift. dotterne ”Styrke lærerprofessionen” og ”Synliggøre 
forbundet”, som er meget brede indholdsmæssigt. De øvrige dotter er vigtige for forbundets 
synlighed og lærerprofessionens styrke. 
 
Desuden er dotten ”Styrke organisationsprocenten” også en vigtig faktor, der påvirker dotterne 
””Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller” samt ”Sikre 
indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes arbejde. ” Eller med andre 
ord – jo højere organisationsprocent, jo stærkere står vi både lokalt og centralt. 
 
 

6.1. Styrke organisationsprocenten 
 
Mange faktorer har betydning for organisationsprocenten: 

 At forbundet har forhandlingsretten. Omfanget af forbundets forhandlingsret 
(overenskomstområder) er beskrevet i afsnit 6.7. 

 At forbundet er synligt på skolerne/arbejdspladserne og i offentligheden/medierne. 
Forbundets synlighed er beskrevet i afsnit 6.6. 

 At forbundet kan levere resultater. Forbundets indsats for at levere resultater er beskrevet i 
afsnit 6.7. 

 At forbundet kan levere relevante aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Forbundets 
aktiviteter og tilbud til medlemmerne er beskrevet i afsnit 6.5. 

 At der er en aktiv TR, klub/forening på arbejdspladsen. Forbundets indsats for at fastholde 
TR-funktionen som en stærk forhandlings- og samarbejdsspiller er beskrevet i afsnit 6.2. 

Men at få nye medlemmer kræver derudover ofte også en mere direkte kontakt til de nye kolleger, 
som oftest fra TR’s side. Derfor indgår hvervning af nye medlemmer også i TR-grunduddannelsen, 
ligesom der også er hvervematerialer på hjemmesiden, som TR kan benytte som inspiration.  
 
En af udfordringerne ved at få nye kolleger meldt ind i forbundet er, at de nye kolleger som regel 
har en uddannelses- og erhvervsbaggrund indenfor et andet forbunds område. Dette er baggrunden 
for, at nogle nye kolleger vælger at forblive i deres gamle forbund – i hvert fald for en periode. For 
at undgå den type fejlorganiseringer indgår Uddannelsesforbundet i grænse- og samarbejdsaftaler 
med en lang række andre forbund om, hvem der organiserer medlemmerne på de forskellige 
områder.  
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er et behov for: 

 Synliggøre overfor TR, at man kan bruge forbundet ift. grænseaftaleproblemstillinger 
 Mere systematisk opgørelse/udsendelse af oversigter over organisationsprocenter til TR’erne 
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6.2. Fastholde TR-funktionen som en stærk lokal forhandlings- og 
samarbejdsspiller 

 
Tillidsrepræsentanterne har mange opgaver, bla: 

 Kontakt til nyansatte/ikke-medlemmer mhp. at få dem meldt ind i forbundet 
 Forhandle og indgå aftaler (evt. i samspil med sekretariatet) om løn, arbejdstid, 

senioraftaler, vilkår for afskedigede, det sociale kapitel mm. 
 I samarbejde med andre organisationers TR, samt AMR, at øve indflydelse i SU på 

personalepolitikken og arbejdsmiljøet 
 Sidde som medarbejderrepræsentant i skolens/arbejdspladsens bestyrelse 
 Formulere en strategi ift. skolens målsætninger 
 Være bisidder ved tjenstlige samtaler, sygesamtaler mm. 
 Kontakten til medlemsgruppen. Sende informationer ud og afholde klubmøder, 

klubgeneralforsamlinger o. lign. Give mandater til TR 
 Give information og rådgivning ved individuelle henvendelser fra medlemmerne. 
 Deltage i forbundets TR-uddannelse og TR-kurser/-møder 
 Være den primære kilde til oplysninger om skolens/arbejdspladsens forhold i forbundets 

sagsbehandling 
  
For at støtte op om TR som en stærk lokal forhandlings- og samarbejdsspiller har forbundet en 
række tilbud og aktiviteter målrettet til TR’erne: 
  

 TR-grunduddannelse, TR-temakurser, samt andre TR-kurser og TR-møder 
 Information, rådgivning, sagsbehandling og besøg fra forbundets politikere og sekretariatet 
 Informationer til TR’erne i TR-posten, der udsendes hver 14 dag, og TR-håndbogen på 

hjemmesiden 
  
Dertil kommer de andre tilbud og aktiviteter rettet mod medlemmerne i almindelighed, hvor TR også 
kan hente inspiration til de lokale forhandlinger. 
  
TR-funktionen er imidlertid under stigende pres pga. følgende:  

 Indførelsen af lov 409, der medførte en meget stor ændring af TR-funktionen ift. lokale 
forhandlinger om arbejdstid 

 En mere central styring af offentlige ledere og deres lokale ageren ift. TR og lokale 
forhandlinger (eller mangel på samme) -  i statsligt regi styret af Moderniseringsstyrelsen, og 
i kommunalt regi styret af Kommunernes Landsforening og de kommunale forvaltninger 

 Pres på TR-tiden 

 Skolerne bliver større, og lederne møder op til forhandlingerne med et økonomisk og juridisk 
beredskab  

 På de tilbageværende små skoler har lederne ofte ikke adgang til et egentligt juridisk og 
økonomisk beredskab, hvilket medfører risiko for ”hovsaløsninger” fra ledelsens side  

 Der er en stigende tendens til, at der fra de offentlige arbejdsgivere og ledelsers side bliver 
prøvet grænser af ift. juraen (overenskomster og lovgivning) 
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 Løbende indførelse af ny lovgivning med voldsom indgriben i skolernes og de ansattes forhold 

 Pres på skolernes/arbejdspladsernes økonomi pga. nedgang i kursister og 2 % 
grønthøsternedskæringer med et voksende antal afskedigelser til følge – herunder 
masseafskedigelser 

 Udliciteringer af opgaver. Social dumping fra nye aktører uden LC-overenskomst – aktører, 
som også bliver presset på prisen i udliciteringsprocessen 

 Et stigende antal sociale sager, dels som følge af at det er blevet hårdere at være ansat på 
vores områder, og dels som følge af at medlemsskaren gennemsnitligt set er blevet ældre 

Dette øgede pres har også betydning for samspillet mellem TR’erne og sekretariatet ift. dels de 
lokale forhandlinger, og dels ift. forståelse, fortolkning og brud på overenskomster og lovgivning og 
har medført et voksende lokalt behov for specialistbistand (juridisk, økonomisk mv.) fra 
sekretariatets side: 
  

 Ift. de lokale lønforhandlinger er man fra sekretariatets side begyndt at gå mere systematisk 
til værks på nogle af forbundets områder og hjælper TR med strategi og statistik. Nogle 
gange må sekretariatet overtage lønforhandlingerne 
  

 En udvikling af juridiske specialer i takt med, at dels juraen (overenskomster og lovgivning) 
bliver mere kompliceret, og dels at ledelserne og de centrale arbejdsgivere i voksende 
omfang prøver grænser af ift. juraen og mere og mere bruger juridisk og anden ekspertise 
  

 Udvikling af nye typer af medlemstilbud i forbindelse med eksempelvis masseafskedigelser, 
hvor sekretariatet rykker ud på de berørte skoler sammen med A-kasser og 
Pensionsselskaber 
  

 Udvikling af socialrådgiverkompetencer til varetagelse af sociale sager, hvor både 
arbejdsgiveren og kommunen er modpart i sagsbehandlingen 

 
Spørgeskemaundersøgelsen blandt tillidsrepræsentanterne viste, at TR’erne bruger forbundets 
forskellige tilbud og aktiviteter til at få inspiration, input eller støtte til de lokale forhandlinger og 
samarbejde med ledelsen. (Jf. afsnit 5.3 ovenfor). 
 
Dertil kommer, at langt de fleste tillidsrepræsentanter vurderer, at ledelsens manglende 
forhandlingsvilje er den største hindring for at få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for 
medlemmerne. (Jf. afsnit 5.5) ovenfor. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets aktiviteter og tilbud til TR udgør en væsentlig støtte til TR i 
de lokale forhandlinger, og at TR også har stor gavn af disse. 
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er et behov for: 

 Øget fokus på at støtte TR’erne i kampen for at sikre den nødvendige tid til TR-arbejdet 
 Øget fokus på de skoler/arbejdspladser, hvor forbundet aldrig hører fra TR 
 Øget fokus på skoler/arbejdspladser uden TR mhp. at få valgt en TR 
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6.3. Styrke samarbejdet mellem TR og AMR 

 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, arbejdsmiljørepræsentanterne er den foretrukne sparringspartner 
for TR’erne ift. arbejdsmiljø. Dertil kommer, at et pænt mindretal af TR’erne også anvender AMR 
som den foretrukne sparringspartner ift. SU og personalepolitik – især på sektionsområdet. Endelig 
er der også et mindretal af TR’erne, som anvender AMR som den foretrukne sparringspartner inden 
for emner, der traditionelt ligger uden for AMR’s opgaveportefølje: Det gælder lokale forhandlinger 
om løn- og arbejdstid, skolens bestyrelsesarbejde og pædagogiske linie, forberedelse af 
medlemsmøder mm. 
 
Så der finder et samarbejde sted lokalt mellem forbundets TR og AMR. 
 
Følgende udviklingstendenser skaber et øget behov for samarbejde mellem TR og AMR:  

- MED og MIO, hvor samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen lægges 
sammen.  

- TR’s voksende involvering i psykisk arbejdsmiljø og forbundets og medlemmernes fokus 
herpå – ikke mindst i forbindelse med lov 409  

- Voksende brug af SU, MED og MIO ift. arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Både TR og 
AMR sidder med i MED og MIO og får dermed også en bredere samarbejdsflade 

For at styrke arbejdsmiljøet har forbundet iværksat en række aktiviteter, der også styrker 
samarbejdet mellem TR og AMR: 
 

 Det årlige arbejdsmiljøseminar for både TR og AMR 

 Forsøg med fælles TR-AMR-dag i sektionen for lærere i dansk som andetsprog 

 Professionel kapital om det psykiske arbejdsmiljø på EUD- og VUC-området involverer både 
TR og AMR 

 De obligatoriske arbejdsmiljøkurser for AMR, som også klæder AMR på ift. samarbejdet med 
TR 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse aktiviteter understøtter arbejdsmiljøet og samarbejdet 
mellem TR og AMR. 

Arbejdsgruppen vil pege på: 

 At forbundet anbefaler, arbejdsmiljørepræsentanterne kommer ind i foreningsbestyrelser og 
klubbestyrelser, og at kontakten mellem TR og AMR formaliseres lokalt 

 At forbundet har fokus på de skoler/arbejdspladser, som ikke har en AMR, hvor samarbejdet 
TR-AMR ikke fungerer eller hvor forbundet aldrig hører fra AMR 

 At forbundet har fokus på at sikre AMR den nødvendige tid til AMR-arbejdet 

 



 

25 
 

6.4. Styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne 
 
Indsatsen med at styrke det lokale sammenhold mellem medlemmerne er primært en lokal indsats 
fra tillidsrepræsentanternes side med arbejdet i klubberne og på EUD og AMU også i foreningerne. 
Eksempelvis medlemsmøder og andre aktiviteter på de enkelte skoler/arbejdspladser arrangeret 
lokalt af de enkelte TR/klubber/foreninger for deres medlemmer.  
 
I forbundets TR-grunduddannelse indgår klubarbejdet. 
 
Derudover arrangerer/understøtter forbundet følgende mødetyper lokalt, som også kan være med til 
at styrke det lokale sammenhold: 
 

 Skole-/arbejdspladsbesøg med medlemsmøder, hvor forbundet (formandskabet, HB-
medlemmer, sektionsformænd, sekretariatet m. fl.) kommer ud 

 Fyraftensmøder arrangeret af forbundet og placeret på konkrete skoler/arbejdspladser i et 
lokal område – kan skabe lokalt sammenhold i et lokalområde på tværs af lokalområdets 
arbejdspladser.  
Der henvises til faktaboks om bl.a. fyraftensmøder i afsnit 6.5. 

 De åbne regionale medlemsmøder på foreningsområdet, hvor mange fra samme 
skole/arbejdsplads deltager 

 
Tilbuddene udvikler sig hele tiden. De nuværende tilbud afspejler aktuelle behov, men behovet 
ændrer sig hele tiden. Forbundet vurderer løbende på tilbuddene, så de ændres i takt med med 
medlemmernes behov. 
 
Det er en udfordring at øge fremmødet og få medlemmerne til at se relevansen i at deltage. Men 
samtidig er der mange medlemmer, der efterlyser flere af den type af aktiviteter fra forbundets side. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at de nævnte indsatser understøtter det lokale sammenhold mellem 
medlemmerne 
 

6.5. Fokusere på aktiviteter, der udspringer af medlemsbehov og – ønsker, således 
at medlemmerne kan genkende sig selv og sin faglige og pædagogiske hverdag 
i forbundets, fagforeningers, sektioners og klubbers aktiviteter 

 
Forbundets aktiviteter og tilbud er ikke kun for tillidsrepræsentanterne, men også for medlemmerne. 
 
Forbundet har i kongresperioden øget aktiviteter, der direkte henvender sig til medlemmerne. Der er 
sket en markant stigning i antallet afskedssager, som forbundet behandler. Forbundet har øget 
antallet af kurser og fyraftensmøder for medlemmerne. Forbundet har lavet en ny og mere 
brugervenlig hjemmeside og medlemsposten er også gjort mere brugervenlig. 
 
Nedenfor følger fakta om forbundets virksomhed. Nogle fakta er hentet fra bilagene til beretningen 
på kongressen: 
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Medlemsager – udvalgte sagstyper 

 2015 
 

2016 2017  
 

Afskedigede 
medlemmer 

509 250 315 
(til og med juli) 

Sociale sager 
 

43 50 42 
(første halvår) 

Arbejdsskadesager 14 26 21 
(første halvår) 

 
 
Forbundets medier 
 
Uddannelsesbladet 
 

Udkommer 7 gange årligt 

Forbundets hjemmeside 
 

Gennemsnitligt 15.424 besøgende pr. måned i perioden januar –
juli 2017. 
 

Medlemsposten Udkommer hver 2. uge, undtagen i sommer- og juleferien. 
Desuden ekstraudsendelser ved ekstraordinære begivenheder.  
Åbnes af 44,7 % og 52,9 % af medlemmerne – ud af dem åbner 
mellem 26,8 % og 50,2 % mindst én artikel i medlemsposten. 
 

Facebook 
 

1525 følgere d. 18. oktober 

Twitter 542 følgere d. 18. oktober 
 

 
Medlemsarrangementer 
Fyraftensmøder, kurser, seminarer og konferencer (ekskl. TR-uddannelse) 
 
 2015 

 
2016 2017 

Antal arrangementer 
 

21 40 35 
(afholdte og planlagte) 

 
Antal medlemmer der 
deltager 
 

557 1219 - 
 

 
Ift. ovenstående er indholdet i nogle af forbundets arrangementer kompetenceudvikling med 
deltagerbetaling. Her er der den udfordring, at nogle skoler ikke vil betale for deres ansattes 
deltagelse i den type arrangementer.  
 
Dertil kommer de lokale arrangementer og den lokale medlemskontakt forestået af klubber og 
foreninger, samt sektionernes medlemsarrangementer og medlemskontakt. 
 
Arbejdsgruppen vurderer, at de nævnte aktiviteter og tilbud til medlemmerne imødekommer 
væsentlige behov og ønsker hos medlemmerne.  
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Ligesom med møderne nævnt under pkt. 6.4. ovenfor er udfordringen for forbundet at sikre, at 
tilbuddene og aktiviteterne afspejler medlemmernes aktuelle behov, og at tilbuddene udvikles i takt 
med ændringer i medlemmernes behov. 
 
 

6.6. Synliggøre forbundet 
 
Synliggørelse af forbundet handler om mange forhold. Under de andre dotter er der gennemgået 
forbundsaktiviteter, som også indebærer synliggørelse. Man kan skelne mellem den interne og den 
eksterne synliggørelse: 
 
 

 Der er en intern synliggørelse overfor medlemmer i form af: 
- Forbundet skaber synlige resultater i form af overenskomster, indflydelse på lovgivning 

mm. Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.7. 
- Forbundets lokale repræsentant(er) i form veluddannede tillidsrepræsentanter og andre 

tillidsfolk samt lokale aktiviteter i klubber og foreninger. Indsatser, der bidrager til denne 
synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.2, 6.3 og 6.4. 

- Forbundets medlemsrettede tilbud i form af blad, hjemmeside, medlemspost, sociale 
medier, medlemssager og medlemsservice, medlemsarrangementer (kurser, seminarer, 
konferencer, fyraftensmøder). Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er 
gennemgået under afsnit 6.5. 

 
 Ekstern synliggørelse ift.: 

- Medierne (bidrager også til synliggørelse ift. medlemmerne) 
- Forhandlingsmodparter i overenskomstforhandlinger 
- Politikerne folketing, regering, embedsmænd 
- Andre organisationer og aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken 
Indsatser, der bidrager til denne synliggørelse er gennemgået under afsnit 6.5. 

 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets aktiviteter og tilbud bidrager til denne form for 
synliggørelse. 
 
Arbejdsgruppen peger på, at der er et øget behov for følgende synliggørelse overfor medlemmerne: 

 At forbundet centralt synliggør betydningen af det lokale niveau 
 At det lokale niveau i forbundet synliggør forbundet centralt – hvad bruges forbundets 

kontingentmidler til 
 At forbundet centralt synliggør forbundets ”lobbyvirksomhed” 

 
 

6.7. Sikre indflydelse på medlemmernes vilkår samt rammerne for medlemmernes 
arbejde 

 
Uddannelsesforbundets faglige område er karakteriseret ved at bestå af mange små og 
forskelligartede områder, både mht. overenskomster og lovgivning. Det gør det til en krævende 
opgave at søge indflydelse, både centralt og lokalt. 
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Ser man på mængden af overenskomst-/aftaleområder (som i øvrigt forhandles af Lærernes 
Centralorganisation), så ser de således ud: 
 Staten 

- EUD 
- VUC 
- Produktionsskoler 
- AMU 
- Desuden en række mindre overenskomster på særlige EUD-områder, såsom Maritime 

Uddannelser, faglærere og undervisningsassistenter for SKT, visse lærere ved 
designskoler, forsvarets civile faglærere og undervisere, samt undervisere ved 
erhvervsakademier 

 Kommunerne 
- Kommunale Sprogcentre 
- Ungdomsskoler 
- Jobcentre og UU 

 Private: 
- FOAS-sprogcentre 
- FOAS-almen 
- Private sprogcentre på tiltrædelsesoverenskomst til den kommunale 

sprogcenteroverenskomst 
- Overenskomster med en række enkeltskoler/-arbejdspladser om STU-, FVU- og 

ordblindeundervisning: 
- Overenskomster med Dansk Industri for UCplus – henholdsvis sprogcenterundervisning 

samt transportuddannelser under EUD og AMU 
- Overenskomst med Dansk Erhverv for A2B om sprogcenterundervisning 
- DEKRA om OK-dækning af sprogcenterundervisning samt EUD og AMU på 

transportområdet 
- AMU-Juul om OK-dækning af transportuddannelserne 

 
Der er fortsat områder og private aktører uden overenskomst (LC-overenskomst), hvor forbundet 
kæmper for at få overenskomst. Det gælder bla.: 

 Folkeoplysningen, hvor løn- og ansættelsesvilkårene for lærere og ledere i dag er fastsat ved 
bekendtgørelse 

Uddannelsesforbundets områder er – ligesom andre offentligt ansattes forbund – presset af 
udlicitering og privatisering. 

De private udbydere på Uddannelsesforbundets områder er i stigende omfang større private aktører, 
der opererer inden for flere uddannelsesområder, og er en del af en større privat 
virksomhed/koncern, og repræsenteres i overenskomstforhandlingerne af stærke 
arbejdsgiverorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv: 

 UCplus, som opererer med sprogcenterundervisning og transportuddannelser inden for EUD 
og AMU, er en del af Arriva som igen er ejet af Deutche Bahn, der opererer 
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 A2B er en del af AS3, der opererer i hele Norden inden for en række områder, herunder som 
2. aktører på beskæftigelses- og socialområdet 

 DEKRA er del af den multinationale DEKRA-koncern med cirka 35.000 ansatte i 50 lande 

Det er med andre ord nogle stærke spillere, som Uddannelsesforbundet er oppe imod, når de private 
udbydere skal overenskomstdækkes.  

Opgaven med at få overenskomstdækket de private udbydere handler ikke kun om at sikre ordnede 
forhold for de ansatte på de pågældende arbejdspladser. Det handler også om at undgå social 
dumping, hvor private udbydere uden overenskomst udkonkurrerer/fortrænger andre udbydere med 
overenskomst med store konsekvenser for de medlemmer. Denne udfordring bliver ikke mindre af, 
at de offentlige myndigheder, der udliciterer offentlige opgaver i stigende omfang lægger vægt på 
prisen og i mindre omfang kvaliteten.  

Derudover er forbundets områder presset af: 

 Nedskæringer – bla. grønthøsteren på de årlige 2 % nedskæringer 

 En mere aggressiv og grænsesøgende arbejdsgiveradfærd fra de offentlige arbejdsgivere, 
herunder også topstyring af de lokale lederes ageren i de lokale forhandlinger, hvilket 
begrænser de lokale forhandlings- og aftalemuligheder for vores tillidsrepræsentanter 

 En voksende grad af politisering af de offentligt ansattes vilkår fra politisk hold og i medierne 

 Med jævne mellemrum kommer der ny lovgivning (såkaldte reformer) med voldsomt 
indgribende konsekvenser for en eller flere af vores skoleformer.  

Det seneste eksempel er lovforslaget om den nye forberedende grunduddannelse, der, hvis 
det bliver vedtaget, bla. vil medføre, at produktionsskolerne bliver afskaffet, VUC vil blive 
voldsomt reduceret mm. Ifølge lovforslaget skal den nye uddannelse også forankres i 
kommunerne, hvilket vil få store konsekvenser for de berørte medlemmer, der i dag er 
ansatte under staten. Der forestår også en kommende udfordring med at få 
overenskomstdækket den nye forberedende grunduddannelse, når lovforslaget forventeligt 
bliver vedtaget i en eller anden form. Lovforslaget operer kun med 
virksomhedsoverdragelsesloven. 

For at kunne imødegå disse udfordringer kræver det en stor central indsats fra forbundet ift.: 

 At få forhandlet og indgået overenskomster, dels for allerede overenskomstdækkede områder 
og dels for områder og arbejdspladser uden overenskomster. Dette indebærer 
analysearbejde, medlemsinddragelse, konfliktfond i tilfælde af strejke/lockout, blokade, 
aktioner ved arbejdspladser uden overenskomst, samt indgå i fællesskaber med andre 
forbund, såsom Lærernes Centralorganisation (LC) mm.  

Som eksempel kan nævnes blokaderne og ”muffinsaktionerne” mod UCplus og A2B mhp. at 
få overenskomstdækket deres sprogcenterundervisning. Blokaderne blev iværksat af 
Lærernes Centralorganisation, og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Dansk 
Magisterforening (DM) bakkede op med sympatiblokader. Aktionerne resulterede i 
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overenskomstdækning af de to virksomheder og var et resultat af et samspil mellem 3 
niveauer: 

- Sektionen for lærere i dansk som andetsprog, der iværksatte aktioner med uddeling af 
muffins ude foran de pågældende blokaderamte arbejdspladser over hele landet, og 
bidrog til lokal pressedækning 

- Forbundet centralt, der tog initiativ til blokaderne i LC, og som løbende sammen med LC 
har forberedt og deltaget i overenskomstforhandlingerne med UCplus og A2B både før og 
under blokaderne, og bidrog til pressedækning 

- Opbakningen fra de andre faglige organisationer, dels de andre organisationer i LC som 
var med til at træffe beslutningen om blokaderne, og dels sympatiblokaderne fra GL og 
DM 

 At få påvirket lovgivningen og mediebilledet. Dette indebærer høringssvar ift. lovforslag, 
politikerkontakt, lobbyvirksomhed ift. andre aktører samt pressearbejde omkring 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, medlemmernes grund-/efter-/videreuddannelse 
mm. 

Som eksempel kan nævnes lovforslaget om den nye forberedende grunduddannelse, hvor 
forbundet i over halvandet år har forsøgt at få sat nogle dagsordner ift. udvalgsarbejdet og 
lovforslaget – bla. at den nye uddannelse skal være statsligt og ikke kommunalt forankret. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at disse indsatser er helt nødvendige for at sikre medlemmernes 
interesser og forbundets områder. Det er det lange og seje træk, der skaber resultaterne. 
 
 

6.8. Styrke lærerprofessionen 
 
Lærerprofessionens styrke er afhængig af mange af forbundets indsatser, der er gennemgået under 
dotterne/afsnittene ovenfor. Forbundets indsatser operer bredt ift. de mange aspekter af 
lærerprofessionens forhold: 

 Forbundet kæmper for bedre løn-, ansættelses- og arbejdsmiljøforhold for lærerne via 
overenskomstforhandlingerne, og via indgåelse af overenskomster med nye private aktører 

 Forbundet kæmper for de bedst mulige lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for vores 
skoleformer høringssvar, politikerkontakt, lobbyvirksomhed 

 Forbundet kæmper for at påvirke mediebilledet af lærernes og vores skoleformers forhold via 
forbundets pressearbejde 

 Forbundet kæmper for bedre grund-, efter- og videreuddannelse for medlemmerne, både 
lokalt i form af aftaler med ledelsen og centralt ift. lovgivning og økonomi 

 Forbundets lokale tillidsrepræsentanter forhandler ikke bare løn- og ansættelsesforhold, men 
søger også indflydelse på skolens/arbejdspladsens uddannelses-/vejledningsprofil o. lign, 
pædagogik mm. (ift. drøftelser med ledelsen, som medarbejderrepræsentant i skolens 
bestyrelse 

 Forbundet har medlemstilbud i form af kurser, seminarer og fyraftensmøder om pædagogiske 
emner o. lign emner, der direkte vedrører medlemmernes hverdag 
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Arbejdsgruppen vurderer, at det er afgørende, at forbundet har indsatser, der på denne måde 
kommer hele vejen rundt ift. det, der har betydning for lærerprofessionens styrke. 
 
7. Konklusion 
 
Arbejdsgruppen har grundigt undersøgt anvendelsen af forbundets centrale ressourcer og vurderet, 
at forbundets centrale ressourcer anvendes professionelt og effektivt.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at forbundets mangeartede indsatser er nødvendige for at kunne levere 
op til de 8 dotter i kommissoriet for arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen har ikke fundet opgaver/ressourcer, som med fordel kan overføres til det lokale 
niveau. 
 
Det er også arbejdsgruppens vurdering, at TR er kommet under større pres, at TR-opgaverne er 
blevet vanskelige at varetage, og at TR-tiden er blevet mindre for en stor gruppe TR. Men det større 
pres på TR medfører også et større pres på forbundet for at levere den nødvendige støtte og bistand 
til TR’erne. 
 
Arbejdsgruppen vil pege på, at der er 3 kilder til finansiering og støtte til det lokale arbejde: 

 Tiden til tillidsrepræsentantarbejdet. Den skal betale af arbejdsgiveren. 
 Foreningernes og sektionernes egne kontingenter – det er via sektionskontingentet, at 

sektionerne støtter det lokale arbejde økonomisk 
 Bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde. 

 
Ift. den sidste dot om bistand fra forbundet til at støtte op om det lokale arbejde har arbejdsgruppen 
en række anbefalinger, som opsummeres nedenfor: 

 Ift. at styrke organisationsprocenten, jf. afsnit 6.1.: 
- Synliggøre overfor TR, at man kan bruge forbundet ift. grænseaftaleproblemstillinger 
- Mere systematisk opgørelse/udsendelse af oversigter over organisationsprocenter til 

TR’erne 
 Ift. at fastholde TR-funktionen som en stærk forhandlings- og samarbejdsspiller, jf. afsnit 

6.2: 
- Øget fokus på at støtte TR’erne i kampen for at sikre den nødvendige tid til TR-arbejdet 

betalt af arbejdsgiveren 
- Øget fokus på de skoler/arbejdspladser, hvor forbundet aldrig hører fra TR 
- Øget fokus på skoler/arbejdspladser uden TR mhp. at få valgt en TR 

 Ift. at styrke samarbejdet mellem TR og AMR, jf. afsnit 6.3.: 
- At forbundet anbefaler, arbejdsmiljørepræsentanterne kommer ind i foreningsbestyrelser 

og klubbestyrelser, og at kontakten mellem TR og AMR formaliseres lokalt 
- At forbundet har fokus på de skoler/arbejdspladser, som ikke har en AMR, hvor 

samarbejdet TR-AMR ikke fungerer eller hvor forbundet aldrig hører fra AMR 
- At forbundet har fokus på at sikre AMR den nødvendige tid til AMR-arbejdet 

 Ift. synliggørelse af forbundet, jf. afsnit 6.6: 
- At forbundet centralt synliggør betydningen af det lokale niveau 
- At det lokale niveau i forbundet synliggør forbundet centralt – hvad bruges forbundets 

kontingentmidler til 
- At forbundet centralt synliggør forbundets ”lobbyvirksomhed” 
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Desuden vil arbejdsgruppen anbefale følgende: 
 Der er et behov for at få synliggjort forbundets kontingentstruktur og forklare, hvorfor der er 

forskel på foreningernes og sektionernes kontingenter, jf. afsnit 3 
 At hovedbestyrelsen i sin beslutningsproces fortsat har fokus på konsekvenserne af en given 

beslutning ift. ressourceforbruget til administration. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at 
beslutningerne i forbundet i dag er et resultat af mange forskelligartede hensyn, herunder 
hensyn til ressourceforbruget til administration. Der tilstræbes altid størst mulig enkelhed i 
de administrative arbejdsgange, men nogen gange må hovedbestyrelsen træffe beslutninger, 
hvor hensynet til enkelhed i de administrative arbejdsgange må vige til fordel for politiske 
hensyn såsom retfærdig behandling af medlemmerne mm. 

 
 
 



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 

Hvad er dit hovedansættelsesområde?

Erhvervsrettet uddannelse (EUD,
AMU, TAMU, Erhvervsakademi
mm) - foreningsområdet

Sektionen for lærere i danske som
andetsprog

Sektionen for VUC-lærere /AVU,
FVU og OBU mm.)

Sektionen for
produktionsskolelærere

Sektionen for
ungdomsskolelærere

Sektionen for ansatte ved
oplysningsforbund og
daghøjskoler

Sektionen for vejledere og
konsulenter på det offentlige
beskæftigelsesområde

 

 

Spørgeskemaet blev udsendt d. 6. januar til samtlige 365 tillidsrepræsentanter i forbundet. I undersøgelsen 

indgår i alt 289 påbegyndte besvarelser ud af 365 mulige. 

Spm. 1 

 

  

Hvad er dit hovedansættelsesområde? 

Svarmuligheder % Svarantal 

Erhvervsrettet uddannelse (EUD, AMU, TAMU, 
Erhvervsakademi mm) - foreningsområdet 

31,5% 91 

Sektionen for lærere i danske som andetsprog 13,8% 40 

Sektionen for VUC-lærere /AVU, FVU og OBU mm.) 13,8% 40 

Sektionen for produktionsskolelærere 19,7% 57 

Sektionen for ungdomsskolelærere 13,5% 39 

Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 5,9% 17 

Sektionen for vejledere og konsulenter på det offentlige 
beskæftigelsesområde 

1,7% 5 

svar i alt 289 

Frasorterede respondenter 0 



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
Spm. 2 – kun stilet til TR på foreningsområdet 

 

Hvilken region er din skole placeret i? 

Svarmuligheder % Svarantal 

Region Hovedstaden 23,3% 21 

Region Sjælland 14,4% 13 

Region Syddanmark 25,6% 23 

Region Midtjylland 20,0% 18 

Region Nordjylland 16,7% 15 

svar i alt 90 

Frasorterede respondenter 199 

Frafaldne 0 

 

 

 

 

 

  

Hvilken region er din skole placeret i?

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
 

Spm. 3 - kun stilet til TR på foreningsområdet 

Er du foreningsformand? 

Svarmuligheder % Svarantal 

Ja 47,8% 43 

Nej 52,2% 47 

svar i alt 90 

Frasorterede respondenter 199 

Frafaldne 0 

 

 

 

 

 

  

Er du foreningsformand?

Ja

Nej



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
 

Spm 4 – kun stilet til foreningsformændene 

Hvor stort et kontingent opkræver foreningen pr. medlem om måneden? 

Svarmuligheder % Svarantal 

60 kr. eller derunder 47,7% 21 

61 – 75 kr. 31,8% 14 

76 – 90 kr. 9,1% 4 

91 – 105 kr. 11,4% 5 

106 kr. eller derover 0,0% 0 

svar i alt 44 

Frasorterede respondenter 245 

Frafaldne 0 

 

 

 

 

  

Hvor stort et kontingent opkræver foreningen pr. medlem om måneden?

60 kr. eller derunder

61 – 75 kr.

76 – 90 kr.

91 – 105 kr.

106 kr. eller derover



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
Spm 5.  

Over de sidste par år - hvordan har vilkårene mht. tid til TR-arbejdet udviklet sig frem til i dag? 

Svarmuligheder % Svarantal 

Tiden er blevet forøget 9,2% 22 

Tiden er uændret 41,3% 99 

Tiden er blevet mindre 35,4% 85 

Ved ikke 14,2% 34 

svar i alt 240 

Frasorterede respondenter 0 

Frafaldne 49 

 

 

 

 

 

 

  

Over de sidste par år - hvordan har vilkårene mht. tid til TR-arbejdet udviklet sig 
frem til i dag?

Tiden er blevet forøget

Tiden er uændret

Tiden er blevet mindre

Ved ikke



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
Spm. 6 

Bruger du forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller støtte til de lokale 
forhandlinger og samarbejde med ledelsen? 

Svarmuligheder 
Ja, i høj 

grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, men i 
mindre 

grad 
Nej Ved ikke Svarantal 

TR-posten 
55 108 61 9 2 235 

Medlems-posten 
30 98 71 31 5 235 

Information, rådgivning/ 
besøg fra sekretariatet 

51 88 74 18 4 235 

Information, rådgivning/ 
besøg fra HB-politikere/ 
sektions-formænd 

22 37 82 82 12 235 

TR-grunduddannelse, TR-
temakurser, andre TR-kurser 
og –møder 

112 63 41 13 6 235 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om 
uddannelsespolitik og 
pædagogik 

35 78 74 39 9 235 

Forbundets indsats ift. 
pressen og Christiansborg 

12 47 89 71 16 235 

Uddannelsesbladet 
21 94 77 41 2 235 

Hjemmesiden 
82 109 40 3 1 235 

Forbundet på de sociale 
medier 

6 19 77 125 8 235 

svar i alt 235 

Frasorterede respondenter 0 

Frafaldne 54 

 

 



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
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Medlems-posten
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sekretariatet
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TR-grunduddannelse, 
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Bruger du forbundets forskellige aktiviteter og tilbud til at få inspiration, input eller 
støtte til de lokale forhandlinger og samarbejde med ledelsen?

Ved ikke

Nej

Ja, men i
mindre grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
Spm 7.  

 

Bruger du forbundets aktiviteter og tilbud til at hente vejledning og argumenter, når du skal få 
uorganiserede og ”fejlorganiserede” kolleger meldt ind i forbundet? 

Svarmuligheder 
Ja, i høj 

grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, men i 
mindre 
grad 

Nej Ved ikke Svarantal 

TR-posten 21 69 64 69 10 233 

Medlems-posten 13 63 69 77 11 233 

Information, rådgivning/ besøg fra 
sekretariatet 

21 61 61 81 9 233 

Information, rådgivning/ besøg fra 
HB-politikere/ sektions-formænd 

11 29 58 122 13 233 

TR-grunduddannelse, TR-
temakurser, andre TR-kurser og –
møder 

57 68 55 43 10 233 

Forbundets møder, kurser og 
konferencer om uddannelsespolitik 
og pædagogik 

26 49 75 70 13 233 

Forbundets indsats ift. pressen og 
Christiansborg 

10 24 63 118 18 233 

Uddannelsesbladet 11 53 79 78 12 233 

Hjemmesiden 52 83 54 34 10 233 

Forbundet på de sociale medier 6 19 49 144 15 233 

Medlemstilbud om ferieboliger, 
bank, forsikringer, rabatter o. lign. 

17 46 71 88 11 233 

svar i alt 233 

Frasorterede respondenter 0 

Frafaldne 56 

 

 

  



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
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Medlems-posten
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TR-grunduddannelse, 
TR-temakurser, andre 
TR-kurser og –møder

Forbundets møder,
kurser og konferencer
om uddannelsespolitik

og pædagogik

Forbundets indsats ift.
pressen og

Christiansborg

Uddannelsesbladet

Hjemmesiden

Forbundet på de sociale
medier

Medlemstilbud om
ferieboliger, bank,

forsikringer, rabatter o.
lign.

Bruger du forbundets aktiviteter og tilbud til at hente vejledning og argumenter, når 
du skal få uorganiserede og ”fejlorganiserede” kolleger meldt ind i forbundet?

Ved ikke

Nej

Ja, men i
mindre grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
Spm. 8 

Hvem er dine foretrukne sparringspartnere, når du skal løse et problem inden for følgende emner?  

Markér højest 2 gange i hver vandret række. Selvom du ikke kan se dig selv i alle svarmuligheder bedes 
du besvare spørgsmålet ud fra egne forudsætninger. 

 
TR-

supplea
nten 

Andre 
TR/FT

R 
(forenin
gsform
and) på 
arbejds
pladsen 

TR-
netværket 
(sektionen

, 
forenings- 
regionen) 

AMR 
Sekre- 
tariatet 

HB-
politikere 
/sektions-
formænd 

TR fra 
andre 
faglige 
organi- 
sationer 
(B-siden) 

Ikke 
relevant/
kan ikke 
besvares 

Sva
rant
al 

Lokal løn-
forhandling 

68 87 70 28 70 12 29 15 229 

Lokal 
forhandling/ 
drøftelse af 
arbejdstid 

77 79 76 30 79 10 22 14 229 

Su, perso-
nalepolitik 

65 79 48 73 46 6 30 22 229 

Arbejdsmiljø 58 64 24 153 28 3 19 18 229 

Personale el. 
tjenstlige 
sager 

58 75 32 30 134 16 8 12 229 

Forståelse og 
fortolkning af 
overenskomst 
eller overens-
komstbrud 

37 69 59 9 158 20 9 7 229 

Arbejdsplad-
sens 
pædagogiske 
arbejde 

73 68 37 53 19 2 14 58 229 

Forberedelse 
af medlems-
møder/ 
klubmøder o.l. 

96 72 36 41 25 8 5 39 229 

Få uorganise-
rede/ "fejlor-
ganiserede" 
til at melde 
sig ind i 
forbundet 

79 68 39 17 44 10 6 49 229 

Indflydelse på 
skolens/ar-
bejdspladsens 
bestyrelse 

52 85 27 44 31 5 19 56 229 

svar i alt 229 

Frasorterede respondenter 0 

Frafaldne 60 



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
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Hvem er dine foretrukne sparringspartnere, når du skal løse et problem inden for 
følgende emner? Markér højest 2 gange i hver vandret række.Selvom du ikke kan se 

dig selv i alle svarmuligheder bedes du besvare spørgsmålet ud fra egne 
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Sekre- tariatet

AMR

TR-netværket
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Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
 

Spm. 9 

 

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, at du som tillidsrepræsentant kan få gode aftaler og anden 
indflydelse til gavn for medlemmerne? Angiv minimum din 1. og 2. prioritet: 

Svarmuligheder 1 2 3 4 5 Gns.  Svarantal 

Tilstrækkelig tid til at varetage 
TR-hvervet 

45 43 40 31 6 2,45 165 

God vilje fra ledelsens side til at 
forhandle eller samarbejde 

100 55 25 14 7 1,87 201 

God opbakning fra 
medlemmernes side 

50 85 35 18 8 2,23 196 

Tilstrækkelige økonomiske 
midler til det lokale arbejde 

4 5 12 20 88 4,42 129 

God opbakning fra forbundet 13 24 57 52 26 3,31 172 

svar i alt 227 

Frasorterede respondenter 0 

Frafaldne 62 
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Tilstrækkelig tid til at varetage TR-hvervet

God vilje fra ledelsens side til at forhandle
eller samarbejde

God opbakning fra medlemmernes side

Tilstrækkelige økonomiske midler til det lokale
arbejde

God opbakning fra forbundet

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, at du som tillidsrepræsentant kan få gode 
aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne?

Angiv minimum din 1. og 2. prioritet:

1. prioritet 2. prioritet



Dagordenspkt. 4.1. 
 
4.1.1. Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant 
 

Spm. 10 

 

I den udstrækning du oplever, at der er problemer: Hvad er de største hindringer for, at du som 
tillidsrepræsentant kan få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for medlemmerne?  
Angiv minimum din 1. og 2. prioritet: 

Svarmuligheder 1 2 3 4 5 Gns. Svarantal 

Manglende tid til at varetage TR-
hvervet 

28 60 27 19 12 2,50 146 

Manglende vilje fra ledelsens 
side til at forhandle eller 
samarbejde 

132 35 16 9 11 1,68 203 

Manglende opbakning fra 
medlemmernes side 

25 57 44 21 2 2,45 149 

Manglende økonomiske midler til 
det lokale arbejde 

12 22 8 25 41 3,56 108 

Manglende opbakning fra 
forbundet 

11 24 20 24 33 3,39 112 

svar i alt 219 

Frasorterede respondenter 0 
Frafaldne 70 
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eller samarbejde

Manglende opbakning fra medlemmernes side

Manglende økonomiske midler til det lokale arbejde

Manglende opbakning fra forbundet

I den udstrækning du oplever, at der er problemer: Hvad er de største hindringer for, 
at du som tillidsrepræsentant kan få gode aftaler og anden indflydelse til gavn for 

medlemmerne?
Angiv minimum din 1. og 2. prioritet:

1. prioritet 2. prioritet



 
 
 
  
 
 

Dagsordenspunkt 4.2 

1 
 

 
 
Fremlæggelse af konfliktregnskab for lockouten i 2013 
 
 
Hovedbestyrelsen har udarbejdet nedenstående konfliktregnskab for lockouten i 2013. 
 
Konfliktregnskabet fremlægges for kongressen til orientering. 

Konfliktregnskab -som pdf-fil 

Som bilag til konfliktregnskabet vedlægges:  

4.2.1. De kritiske revisorers påtegning af konfliktregnskabet 

4.2.2. Lockoutbudgettet fremlagt på den ekstraordinære kongres den 5. oktober 2013, hvor de 
endelige beslutningerne om konfliktkontingent og lånafdrag i forbindelse med lockouten blev taget 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3315/421-konfliktregnskab-kritiske-revisorers-paategning.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3314/422-hb-s-overslag-over-konfliktens-indtaegter-og-udgifter.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3314/422-hb-s-overslag-over-konfliktens-indtaegter-og-udgifter.pdf


Konfliktregnskab

Ekstra kontingent i konfliktperioden 18.128.148       

Støtte/gaver fra andre organisationer m.fl. 1.835.321          

Renter/gebyrer konfliktlån 2.184.670          

Indtægter i alt 22.148.139       

Konfliktomkostninger indtil 31.7.17 11.211.793       

(lockoutaktiviteter, materialer, gruppelivsforsikring 

lockoutede, ekstraordinære kongresser og møder,

tinglysningsafgift/renter banklån, advokat,

ekstra medarbejderresurser direkte udløst af konflikten,

gebyr Finanstilsynet mm.)

Budgetterede udgifter resten af 2017 afledt af konflikten 1.310.000          

(advokat restancesager konfliktlån/kontingent inkl. byretssag, 

afskrivning af uerholdelige restancesager, 

ekstra medarbejderresurser mm.)

Estimerede udgifter efter 2017 afledt af konflikten

- Advokat restancesager inkl. evt. landsrets/højesteretssag 1.050.000          

- Afskrivning af uerholdelige restancesager 500.000             

- Tilsagn til medlemmer i forbindelse med konflikten

  (ferieboliger til seniorer mm.) 100.000             

Udgifter i alt 14.171.793       

Resultat 7.976.346         

Der kan komme yderligere økonomiske følgevirkninger af konflikten. F.eks. kan der være

en risiko for et medlemsfald som følge af utilfredshed med konflikten.

4.2. Fremlæggelse af konfliktregnskab for lockouten i 2013 





Konfliktens udgifter og indtægter - Hovedbestyrelsens skøn.

Side 1

22.8.13

Overslag over konfliktens udgifter og indtægter 

HB's skøn Minumum Maximum

Udgifter Nedsat grundkontingent indtil 31.3.16 (medlemstal per 1.5.13) 98.819.028 75.000.028 130.000.028 

Lockoutaktiviteter 10.074.000 9.000.000 11.000.000 

I alt 108.893.028 84.000.028  141.000.028 

Indtægter Støtte fra DM, GL, HL m.fl. 1.835.321 1.835.321 1.835.321 

Renter konfliktlån 2.159.221 1.500.000 3.000.000 

Konfliktkontingent indtil 31.7.17 (medlemstal per 1.5.13) 106.724.381 86.000.381 136.000.381

Solidaritetskontingent 6 måneder (medlemstal per 1.5.13) 9.795.978 8.998.978 9.998.978 

Mistede kontingentindtægter fra medlemmer, der

går på pension mv. -15.000.000 -5.000.000 -20.000.000 

Hensættelse til tab -4.000.000 -1.000.000  -6.000.000 

I alt 101.514.901 92.334.680 124.834.680 

Saldo - 7.378.127 8.334.652 -16.165.348 



Side 2

22.8.13

Lockoutaktiviteter Bilag til overslag

Lockout aktiviteter 3.541.798 

Lockout materialer 917.173 

AV-udstyr (formandens tale) 448.452 

Porto, kuverter 107.191 

Freelance journalister og fotografer 103.219 

IT-systemer (konfliktlån, transport, Konfliktnyt) 53.109 

Ekstraordinære generalforsamlinger 29. 1.13, 6.2.13, 7.2.13 198.424 

TR-møde om lockouten 12.3.13 327.493 

Ekstraordinær kongres 21.3.13 441.240 

TR-temakursus 10.4.13 154.221 

Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder feb.-apr. (50%) 30.242 

Temadage 3.6.13, 4.6.13, 6.6.13, 7.6.13 212.152 

Ekstraordinære generalforsamlinger 24.8.13 (skøn: 140.000 - 240.000) 200.000 

Ekstraordinær kongres 5.10.13 (skøn: 380.000 - 500.000) 440.000 

Aflysning af 2 dage på TR-temakursus april, hotel 210.491 

FG Gruppelivsordning lockoutede 357.838 

Tinglysning og provision lån 231.400 

Renter lån (skøn: 1.200.000 - 2.200.000) 1.800.000 

Ekstra personaleomkostninger (skøn: 200.000 - 400.000) 300.000 

Udgifter i alt 10.074.443 

Udgifterne er opgjort per 30.6.13. Vi modtager stadig fakturaer på tabt arbejds-

fortjeneste, transport mm., ligesom der kan komme advokat- og inkassoudgifter.



 

   
 
 
 

 
Dagsordenspunkt 5.1 

 

 

Principprogram 
 

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

 

Indholdsfortegnelse 
 

Indledning .................................................................................................................... 2 
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Kommunikationspolitik ................................................................................................. 25 

Internationalt arbejde .................................................................................................. 26 
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Indledning 1 
 2 

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

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

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

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for   26 

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

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

  35 
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Uddannelsespolitik 36 

 37 

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

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

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

 52 
Skolesamarbejde 53 

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 62 

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

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

 67 

Markedsgørelse og kvalitet i uddannelserne 68 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 105 

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

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

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

aktivt ved fusioner. 114 
  115 

  116 
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Unges uddannelsesmuligheder 117 

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 133 

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 143 

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 161 

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 174 

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 185 

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

  188 
 189 

Unge med anden etnisk baggrund end dansk  190 

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

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

  200 
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Uddannelsesforbundet arbejder for 201 

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

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

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

 207 
Voksnes uddannelsesmuligheder 208 

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 217 

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 259 

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 277 

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

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 299 

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

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

 303 

Integration  304 

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 313 

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

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

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

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

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

 332 
Lærer- og vejlederkompetencer, kvalifikationer og forskning  333 

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

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

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

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

arbejdstiden.  348 
  349 

Synliggørelse af strategisk og systematisk kompetenceudvikling skal dels sikre  350 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for  388 

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for at 397 

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 406 

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

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

Arbejdsmarkedspolitik  414 

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

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

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

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

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

  448 
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Fagpolitik 449 

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

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

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

 460 
Den danske model 461 

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

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

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

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

Uddannelsesforbundet arbejder for 480 

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

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

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

• at indgåede aftaler respekteres af begge parter. 487 
  488 

  489 
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Tillidsrepræsentanterne 490 

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

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

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

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

 507 
Løndannelsen 508 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  553 

Arbejdstid 554 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  591 

Arbejdsmiljø 592 

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

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

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

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

Indflydelse og personalepolitik 607 

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

  612 

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

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

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

 626 
Ledere 627 

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

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

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

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

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

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

  648 

Seniorer – overgang fra arbejdsliv til efterløn/pension  649 

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

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

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

  663 

Nyansatte 664 

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

  671 

Overenskomstdækning af nye områder 672 

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

  682 

Udlicitering og fusioner 683 

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

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

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

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

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

  701 

  702 
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Tryghed i ansættelsen 703 

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

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

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

  711 

Det sociale kapitel 712 

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

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

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

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

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

 728 

Styring af den offentlige sektor 729 

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

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

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

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

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

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

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

  759 

Organisationsudvikling  760 

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

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

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

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

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

  778 

Kultur og struktur 779 

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

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

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

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

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

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

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

  811 

En samlet strategi i forhold til tillidsrepræsentanterne 812 

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

  818 

Sikring af medarbejderrepræsentation 819 

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

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

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

  834 

Tillidsrepræsentantuddannelsen 835 

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

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

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

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

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

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

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

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

  861 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser 862 

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

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

Arbejdsmiljøuddannelse 870 

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

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

  877 

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

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

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

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

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

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

 902 

Det lokale arbejde, hvervning og aktiviteter for medlemmer 903 

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

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

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

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

  922 

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

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

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

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

                                                                                                          935 

Netværk mellem medlemmer og institutioner 936 

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

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

  943 

Ledere 944 

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

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

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

  958 

Seniorer 959 

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

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

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

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

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

  972 

Samarbejde med andre organisationer 973 

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

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

 979 
Kommunikationspolitik 980 

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

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

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

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

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

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

  995 

Medlemskommunikation 996 

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

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

 1005 
Eksternt mediearbejde 1006 

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

  1015 
Internationalt arbejde 1016 

Uddannelsesforbundet er medlem af  1017 

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

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

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

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

 1036 



 

 

 

 
Dagsordenspunkt 5.2. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning 

 

Ny model for den fremtidige lederorganisering - 

vedtægtsændringer og beslutning om fremtidigt samarbejde 
 

 

1. Ny model for fremtidig lederorganisering pr. 1. januar 2018 

 

Med virkning fra 1. januar 2018 gælder følgende nye model for ledernes fremtidige 

organisering: 

a. Uddannelseslederne udskilles fra Uddannelsesforbundet og bliver en selvstændig 

medlemsorganisation på lige fod med Uddannelsesforbundet. Uddannelseslederne 

beholder de leder- og konsulentgrupper, som de hidtil har haft som medlemmer. 

Udskillelsen af Uddannelseslederne fra Uddannelsesforbundet indebærer en ændring af 

forbundets vedtægter, så ”ledergruppen” (den vedtægtsmæssige betegnelse for 

Uddannelseslederne) udgår af forbundets vedtægter 
b. Der oprettes et Koordinationsudvalg, hvor Uddannelsesforbundet og 

Uddannelseslederne hver har 3 medlemmer 
c. Begge organisationer er medlemmer af Lærernes Centralorganisation (LC) via 

Koordinationsudvalget. Via Koordinationsudvalget er Uddannelseslederne medlemmer af 

LC-Lederforum. Det er LC, der har forhandlingsretten. Hvis én eller begge 

organisationer træder ud af Koordinationsudvalget tilbageføres organisationens 

forhandlingsret til LC 
d. I Koordinationsudvalget samarbejder man især om Uddannelses- og 

arbejdsmarkedspolitik. Her træffes beslutninger i enighed. Opnås der ikke enighed kan 

Koordinationsudvalget ikke pålægge en medlemsorganisation at føre en uddannelses- 

og arbejdsmarkedspolitik, som organisationen ikke er enig i 
e. Koordinationsudvalget har kun besluttende kompetence om medlemskab af/tilknytning 

til relevante organisationer af fælles interesse, udpegning af repræsentanter samt 

mandater for disse – i beslutninger herom har Uddannelsesforbundet 3 stemmer og 

Uddannelseslederne 2 stemmer. I øvrige spørgsmål kan der alene træffes beslutninger i 

enighed 
f. Modellen skal være økonomisk bæredygtig 
g. Uddannelsesforbundets formue deles ud fra følgende principper: 

- Der tages udgangspunkt i forbundets egenkapital (jf. regnskabet for 2016) og 

medlemstal pr. 31. december 2016 
- Uddannelseslederne får en forholdsmæssig andel af formuen svarende til deres 

andel af forbundets almindelige medlemstal, når de udskilles fra 

Uddannelsesforbundet og bliver en selvstændig medlemsorganisation 
 

 

2. Vedtægtsændringer og ændringer i vedtægtsbilag som følge af, at 

ledergruppen udgår af forbundets vedtægter 



 

 

Uddannelsesforbundets vedtægter samt det kongresbesluttede bilag til vedtægternes punkt 

12.7 om delegeretvalg foreslås ændret, så Ledergruppen (den vedtægtsmæssige betegnelse 

for Uddannelseslederne) udgår. Dette indebærer følgende ændringer i dels forbundets 

vedtægter og dels i det ovennævnte bilag til vedtægternes bilag 12. 

 

Ændringer i Uddannelsesforbundets vedtægter 

 

Følgende bestemmelser ændres således (ny tekst er understreget, tekst der udgår er 

overstreget): 

 

4.1 Uddannelsesforbundet organiserer lærere, ledere, vejledere, konsulenter og 

andre pædagogisk-administrative medarbejdere inden for den almene og 

erhvervsrettede ungdoms- og voksenundervisning og inden for 

beskæftigelsesområdet. 

 

5.2 Som almindelige medlemmer optages 

• lærere, ledere, vejledere, konsulenter og pædagogisk-administrative 

medarbejdere, der er ansat i stillinger, som forbundet har – eller søger at 
opnå – aftale- og forhandlingsret for, og 

• dimittender fra uddannelser, der giver adgang til beskæftigelse inden for 

forbundets faglige område. 

 

10.1 Uddannelsesforbundet består af tre to medlemsgrupper: 

• Lærergruppen og 

• Ledergruppen og 

• Seniorgruppen. 

 

10.2 Lærergruppen: 

 

10.2.1 Lærergruppen omfatter erhvervsaktive medlemmer, jf. pkt. 5.2 der ikke er 

ledere. 

 

Følgende bestemmelser udgår (tekst der udgår er overstreget) 

 

10.5 Ledergruppen: 

 

10.5.1 Ledergruppen omfatter alle medlemmer i lederstillinger. 

 

10.5.2 Gruppen omfatter desuden visse konsulenter, dog ikke konsulenter på VUC-

centre og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

 

10.5.3 Hovedbestyrelsen fastsætter i et bilag til vedtægterne en konkret 

afgrænsning af de konsulenter, der henføres til ledergruppen. 

 

10.5.4 Ledergruppens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 

august- september måned hvert tredje år – i samme år som forbundets 

kongres. 

 

10.5.5 Generalforsamlingen vælger gruppens bestyrelse på mindst tre medlemmer, 



 

fastsætter gruppekontingentet og beslutter gruppens vedtægter, som skal være 

i overensstemmelse med forbundets vedtægter. Generalforsamlingen vælger 

gruppens delegerede til forbundets kongres. 

 

 Konsekvensændring: Pkt. 10.6 ændres til pkt. 10.5. 

 

Følgende bestemmelser ændres således (ny tekst er understreget, tekst der udgår er 

overstreget): 

 

12.3 Kongressen består af delegerede fra 

• lærergruppens foreninger 

• lærergruppens sektioner samt 

• ledergruppen, samt 

• hovedbestyrelsens medlemmer. 

 

12.5 Hovedbestyrelsens medlemmer kan ikke være kongresdelegerede for de 

foreninger, og sektioner og grupper, som de i øvrigt tilhører. 

 

13.4 Forslag fra de kongresdelegerede samt lærergruppens foreninger og sektioner, 

ledergruppen og samt seniorgruppen, som ønskes behandlet på kongressen, skal 

indsendes til forbundets sekretariat senest 6 uger før kongressens afholdelse. 

 

14.1 Ekstraordinær kongres kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller begæres indkaldt 

af 1/10 af forbundets medlemmer eller af foreninger, og sektioner og 

ledergruppen, der sammen repræsenterer ¼ af Uddannelsesforbundets 

medlemmer med skriftligt motiveret dagsorden. 

 

15.3 Repræsentantskabet består af: 

• lærerforeningernes formænd 

• 7 repræsentanter for hver lærersektion samt 

• 7 repræsentanter for ledergruppen, samt 

• hovedbestyrelsens medlemmer. 

 

15.3.2 Hovedbestyrelsens medlemmer kan ikke samtidig være udpeget som 

repræsentanter for de foreninger, og sektioner og grupper, som de i øvrigt 

tilhører. 

 

15.3.6.2 Ved afstemning efter medlemstal anvendes lærerforeningernes, og 

lærersektionernes og ledergruppens medlemstal pr. 1. januar det pågældende 

år. 

 

15.3.6.3 Hver af lærerforeningernes formænd har det til den pågældende 

lærerforenings medlemstal svarende stemmer. Lærersektionernes og 

ledergruppens medlemstal fordeles ligeligt mellem sektionens, henholdsvis 

gruppens, 7 repræsentantskabsmedlemmer. Et eventuelt overskydende antal 

stemmer tillægges ét af medlemmerne efter sektionens, henholdsvis gruppens 

eget valg. Hovedbestyrelsens medlemmer har én stemme hver. 

 

16.3 Forslag fra repræsentantskabets medlemmer samt lærergruppens foreninger og 

sektioner, ledergruppen og samt seniorgruppen, som ønskes behandlet af 



 

repræsentantskabet, skal indsendes til forbundets sekretariat senest 3 uger før 

mødets afholdelse. 

 

18.2 Hovedbestyrelsen består af: 

 

• Formand, valgt af hele kongressen 

• Næstformand, valgt af hele kongressen 

• 10 lærerrepræsentanter, valgt af lærergruppens delegerede på kongressen 

• Ledergruppens formand 

 

23.3 Hovedbestyrelsen kan under konflikt udskrive ekstra kontingent inden 

for et maksimum fastsat af kongressen ud fra følgende principper: 

- Lærergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger  
forbundet med lærergruppemedlemmers deltagelse i konflikter 

- Ledergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger 
forbundet med ledergruppemedlemmers deltagelse i konflikter 

 

23.6 Almindelige medlemmer af lærersektionerne og ledergruppen betaler 

grundkontingent og centralt suppleringskontingent til forbundet. 

 

Overskriften til pkt. 24 ændres således (tekst der udgår er overstreget): 

 

24. KONTINGENT TIL FORENINGER OG SEKTIONER SAMT LEDERGRUPPEN OG 

SENIORGRUPPEN 

 

Konsekvensændring: Overskriften rettes tilsvarende i indholdsfortegnelsen i vedtægterne. 

 

Følgende bestemmelse udgår (tekst der udgår er overstreget): 

 

24.2 Ledergruppen fastsætter på sin generalforsamling medlemskontingentet til 

gruppen. 

 

Konsekvensændring: Pkt. 24.3 bliver til pkt. 24.2. 

 

Ændringer i det kongresbesluttede bilag til vedtægternes punkt 12.7 om delegeretvalg 

Følgende bestemmelser udgår (tekst der udgår er overstreget): 

 

4. VALG AF DELEGEREDE FRA LEDERGRUPPEN 

4.1 Ledergruppen har det antal delegerede, der svarer til gruppens samlede an- 

tal almindelige medlemmer gange med 0,03 (afrundet til et helt tal efter 

almindelige afrundingsregler). 

4.2 Til og med den ordinære kongres i 2011 fragår i dette antal delegerede for- 

lods gruppens hovedbestyrelsesmedlem. 

4.3 Ledergruppens valg af kongresdelegerede til den ordinære forbundskongres 

sker på gruppens ordinære generalforsamling. 



 

4.4 Ved ekstraordinær forbundskongres sker ledergruppens valg af kongresdele- 

gerede på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling i gruppen senest 2 

uger før den ekstraordinære kongres. 

 

4.5 Der vælges suppleanter i prioriteret orden. 

4.6 Tid og sted for generalforsamlingen skal fremgå af forbundets hjemmeside. 

Konsekvensændringer i de vedtægtsbilag, som hovedbestyrelsen beslutter 

 

Hvis kongressen beslutter ovenstående vedtægtsændringer, så skal hovedbestyrelsen 

efterfølgende indarbejde konsekvensændringer i de vedtægtsbilag, som hovedbestyrelsen 

beslutter, således at ledergruppen udgår af de pågældende vedtægtsbilag. 

 

Ikrafttræden 

 

Ovenstående vedtægtsændringer træder i kraft pr. 1. januar 2018. Indtil da udgør 

ledergruppen (Uddannelseslederne) en del af Uddannelsesforbundet. 

 

Motivering af forslaget 
 

I november 2014 besluttede kongressen følgende om Uddannelseslederne (citat i kursiv): 
  

 At Uddannelsesforbundet arbejder for, at Uddannelsesledernes nuværende 

organisatoriske tilknytningsforhold til Uddannelsesforbundet ændres, således, at der 

sker en fuldstændig dekobling mellem ledernes og lærernes fagpolitiske medlemskab. 
  

 At Uddannelsesforbundet arbejder for en etablering af en model med 

dobbeltorganisering, så Uddannelseslederne har mulighed for et fortsat medlemskab af 

Uddannelsesforbundet, men alene med rettigheder, forpligtelser og indflydelse på det 

uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område. 
  

 At ændringer i Uddannelsesledernes organisatoriske tilhørsforhold sker i et tæt 

samarbejde med de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation og deres 

ledergrupper. Ændringerne sker med henblik på at etablere en samlet og holdbar 

organisatorisk løsning for alle ledergrupperne på undervisningsområderne. 
  

 At målet er, at ledergrupperne fortsat vil have en placering, hvor de kollektivt kan være 

medlem af såvel en hovedorganisation som en forhandlingsberettiget organisation.  
  

 At Uddannelsesledernes økonomi omkring fagpolitiske spørgsmål, herunder ved 

iværksættelse af konfliktstøtte og opkrævning af konfliktkontingent adskilles fra 

lærergruppernes ved beslutninger på denne kongres.  
  

 At ledergruppens nuværende organisatoriske repræsentation i Uddannelsesforbundets 

hovedbestyrelse, repræsentantskab og udvalg ændres, hvis resultatet af arbejdet i 

Lærernes Centralorganisation om en ny model for en selvstændig lederorganisering 

medfører, at ledernes medlemskab og sagsbehandling efter beslutning i LC’s 

repræsentantskab overføres til en ny lederorganisation i LC. Førstkommende 

repræsentantskabsmøde i LC, hvor der kan træffes beslutning, er januar 2016. 
  



 

Når og hvis medlemskab og medlemsservice m.v. formelt varetages af en ny 

lederorganisation i LC, vil det betyde, at ledergruppens automatiske repræsentation i 

hovedbestyrelsen og repræsentantskabet bortfalder og erstattes af nye 

samarbejdsrelationer ift. relevante uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold. 
  
Efterfølgende har LC besluttet, at der ikke skal etableres en medlemsorganisation for ledere i 

LC-regi, og at der ikke skal ske ændringer i LC’s vedtægter vedr. LC-Lederforum. 
  
Da kongresbeslutningen har forudsat, at der blev etableret en medlemsorganisation for lederne 

i LC-regi, betyder det, at vi i stedet må tilstræbe en model, der så meget som muligt ligner 

kongresbeslutningen, og det er på den baggrund, at hovedbestyrelsen har udarbejdet 

ovenstående model. 
  
De to vigtigste formål med modellen er følgende: 

 Det sikres, at der er et stærkt uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk samarbejde 

mellem lærere og ledere om at forsvare og udvikle vores skoleformer mod de angreb 

og nedskæringer, som de udsættes for i disse år 
 Det sikres, at forhandlingsretten for Uddannelseslederne fortsat ligger i Lærernes 

Centralorganisation og tilknyttet LC via LC-Lederforum 
  
Om konsulentgrupperne i Uddannelseslederne, nævnt i pkt. 1.a. 
  
Ifølge pkt. 1.a. beholder Uddannelseslederne de leder- og konsulentgrupper, som de hidtil 

har haft som medlemmer. Mht. konsulenterne skal det nævnes, at Uddannelseslederne 

omfatter følgende konsulentgrupper (jf. vedtægterne pkt. 10.5.2 og det dertil hørende 

vedtægtsbilag): 
  

 Fagkonsulenter ansat i Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

Integrationsministeriet, bortset fra konsulenter ansat i kombinationsstillinger. 
  

 Konsulenter ansat i kommuner inden for: 
  

- Skole og uddannelse 
- Job og beskæftigelse 
- Folkeoplysning, kultur og fritid. 

  

 Konsulenter ansat i: 
- Oplysningsforbund o. lign. 
- Idrætsorganisationer 
- Fagforbund (uddannelsesafdelinger) 
- Faglige udvalg o. lign. 
- Skoleforeninger. 

  

 Ledergruppen omfatter ikke konsulenter på VUC-centre og institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse samt de fagkonsulenter i ministerierne, som er ansat i 

kombinationsstillinger. 
  
Om pkt. 1.g. om delingen af Uddannelsesforbundets formue 
  
Uddannelsesforbundets egenkapital pr. d. 31. december 2016 er på i alt 144.318.532 kr., jf. 

Uddannelsesforbundets regnskab for 2016. 



 

  
Medlemstallet pr. 31. december 2016 er: 

 Forbundets almindelige medlemmer (alle medlemmer af sektionerne, foreningerne og 

Uddannelseslederne) udgør i alt 9.098 medlemmer 
 Heraf udgør Uddannelseslederne i alt 154 medlemmer 

  
Uddannelsesledernes andel af egenkapitalen udgør: 
  
154/9.098 x 144.318.532 kr. = 2.445.269 kr. 
  
Afstemningsprocedure 
  
Præmisserne for afstemning om forslaget er følgende: 
  

I. Da forslaget bl.a. indebærer vedtægtsændringer, hvor Uddannelseslederne skrives 

ud af vedtægterne, følges reglerne i forbundets vedtægter pkt. 26.1: 
Beslutning om vedtægtsændring tages af Uddannelsesforbundets kongres med 3/5 

flertal af de afgivne gyldige stemmer. 
  

II. Hovedbestyrelsen har besluttet, at forslaget er en samlet pakke, der sendes til 

afstemning, og som man enten kan stemme ja eller nej til. Der kan ikke stilles 

ændringsforslag. 
  
Årsagen til dette er følgende: 
  

 Forslaget indebærer en aftalt ”skilsmisse” mellem lærergruppen og 

Uddannelseslederne i forbundet. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at en både 

fair og fornuftig skilsmisse betyder, at ”skilsmissevilkårene” på forhånd er 

fastlagt og indgår som en forudsætning for ”skilsmissen”. Ellers risikerer man en 

beslutning om ”skilsmisse”, men hvor der ændres så meget på 

”skilsmissevilkårene”, at forudsætningerne for ”skilsmissen” – nemlig den ny 

model for lederorganisering - forsvinder. 
  

 I forlængelse heraf, så er ”skilsmissen” aftalt under forudsætning af, at der 

etableres den nye model for fremtidig lederorganisering. Hvis modellen for den 

fremtidige lederorganisering eller delingen af formuen ændres så meget, at 

forudsætningerne for den aftalte ”skilsmisse” forsvinder, så risikerer vi en 

beslutning om ”skilsmisse”, hvor Uddannelseslederne bliver smidt ud af 

forbundet mod deres vilje 
  
Med andre ord, så hænger ”skilsmissen” og ”skilsmissevilkårene” så meget sammen, 

at de skal behandles som en samlet pakke, hvor der kun kan stemmes ja eller nej. 
 



 

 

 

 

 
Dagsordenspunkt 5.3.1. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 

 

Ny model for valg af øvrige HB-medlemmer 
 

Pkt. 18.2 foreslås ændret således (ny tekst er understreget – tekst der udgår er 

overstreget): 
  

18.2.   Hovedbestyrelsen består af: 

 Formand, valgt af hele kongressen 
 Næstformand, valgt af hele kongressen 
 10 lærerrepræsentanter, valgt af lærergruppens delegerede 
 5 medlemmer fra sektionerne 
 5 medlemmer fra foreningerne 
 Ledergruppens formand 

  
Nuværende pkt. 18.2.1 til 18.2.4 udgår (tekst der udgår er overstreget): 

   
18.2.1        Ved valgafde10 lærerrepræsentanter kan lærergruppens delegerede afgive 

mellem 6 og10 stemmer, hvoraf6 stemmerskal placeres på6 forskellige 

kandidater. 

 
18.2.2        På kongressen vælgerlærergruppens delegerede– ved særskilt valg– 6 

suppleanter for lærer repræsentanterne. Den suppleant, der opnår det 

højeste stemmetal, er første suppleant, også fremdeles. 

 
18.2.3        Ved valg af de 6 suppleanter kan 

lærergruppensdelegeredeafgivemellem4 og 6 stemmer, hvoraf4 

stemmerskal placeres på 4 forskellige kandidater. 

 
18.2.4        Udtræder en valgt lærerrepræsentant af hovedbestyrelsen, indkaldes der 

en suppleant for resten af valgperioden. 
  
  

Ny pkt. 18.2.1 til 18.2.4 indføjes med følgende ordlyd (ny tekst er understreget): 
  

18.2.1       De 5 hovedbestyrelsesmedlemmer fra sektionerne vælges på et valgmøde af 

og blandt sektionsformændenes midte. Er der færre sektioner end 5 vælges 

de resterende medlemmer blandt sektionernes næstformænd. Er der 5 

sektioner afholdes der ikke valgmøde. 
  
18.2.2       De 5 hovedbestyrelsesmedlemmer fra foreningerne vælges på valgmøder 

således: 



 

a. Foreningerne opdeles i 5 geografiske regioner, hvis geografiske 

afgrænsning svarer den offentlige regionsinddeling på tidspunktet for 

vedtagelsen af nærværende bestemmelse. 
b. I hver region vælges 1 hovedbestyrelsesmedlem af og blandt 

foreningsformændenes midte. 
c. Landsdækkende foreninger og andre foreninger, hvis geografiske 

afgrænsning går på tværs af regionsgrænserne, henføres til en region 

efter hovedbestyrelsens beslutning 
  
18.2.3       For valgmøderne under pkt. 18.2.1 og 18.2.2 ovenfor gælder følgende 

bestemmelser: 
a. Valgmøderne afholdes i umiddelbar forlængelse af kongressen. 

Valgperioden er kongresperioden. Valgmøderne indkaldes af 

hovedbestyrelsen med mindst 3 måneders varsel med angivelse af tid, 

sted og dagsorden. Indkaldelserne offentliggøres i forbundets 

medlemsblad og på forbundets hjemmeside. 
b. Til valgmøderne fremsætter hovedbestyrelsen et forslag til 

forretningsorden, der dels regulerer valgmødet, og dels regulerer 

kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmedlem og 

de stemmeberettigede medlemmer på valgmødet 

(sektionsformænd/foreningsformænd). Valgmødet træffer beslutning om 

forretningsordenen. 
c. Opstilling af kandidater skal være sket senest 2 uger før afholdelsen af 

valgmødet, og navnene offentliggøres straks på forbundets hjemmeside. 

Dog kan kandidater, der er opstillet som formand eller næstformand på 

kongressen og ikke vælges, også opstille som hovedbestyrelsesmedlem 

på valgmødet. 
  

18.2.4       For ekstraordinære valgmøder gælder følgende bestemmelser: 
a. Valgmødet følger reglerne i pkt. 18.2.1, 18.2.2. og 18.2.3. Dog er 

fristen for indkaldelse til valgmøde mindst 2 uger, indkaldelsen 

offentliggøres på forbundets hjemmeside, og opstilling af kandidater skal 

være sket senest 1 uge før afholdelsen af valgmødet. 
b. Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem før udløbet af valgperioden 

gælder følgende: 
-  Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært valgmøde med valg 

til den vakante post som hovedbestyrelsesmedlem. Valgperioden 

er resten af kongresperioden 

- Hovedbestyrelsesmedlemmer, som mister deres valgbarhed, 

fratræder hovedbestyrelsen umiddelbart efter. Undtaget herfra er 

hovedbestyrelsesmedlemmer, som i perioden 1. august – 30. 

november i kongresåret fratræder de poster, der giver valgbarhed 

til hovedbestyrelsen. 
c. Ekstraordinært valgmøde kan begæres indkaldt af 50 % af 

sektionsformændene/foreningsformændene, der kan deltage i 

valgmødet. Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært valgmøde 

snarest muligt og valgmødet skal være afholdt senest 2 måneder efter, 

at den er begæret indkaldt. Der ses herved bort fra juli måned. 
  

Ny pkt. 18.2.4.a indsættes som ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse vedr. de 

nye regler for sammensætning og valg af hovedbestyrelse (ny tekst er understreget): 
  

18.2.4.a    Bestemmelserne i pkt. 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 og 18.2.4 træder i kraft i 

forbindelse med forberedelsen og afviklingen af den ordinære kongres i 



 

november 2020. Indtil afslutningen af den ordinære kongres i november 

2020 består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer valgt på den 

ordinære kongres i november 2017: 

 Formand, valgt af hele kongressen 
 Næstformand, valgt af hele kongressen 
 10 lærerrepræsentanter, valgt af lærergruppens delegerede 
 Ledergruppens formand 

Nærværende bestemmelse udgår ved afslutningen af den ordinære kongres i 

november 2020. 
  

Ny pkt. 18.9 indføjes med følgende ordlyd (ny tekst er understreget): 
  

18.9        Hovedbestyrelsens medlemmer er kun bundet af mandater fra kongressen, 

repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og urafstemning. Et medlem af 

hovedbestyrelsen er ikke bundet af mandater fra andre kompetente organer i 

forbundet. 
 

 Konsekvensændringer som følge af ovenstående vedtægtsændringer i pkt. 13.3, 13.5.1 og 

13.5.2 (ny tekst er understreget, tekst der udgår er overstreget): 
  
13.3         Kongressens dagsordenskal mindst indeholde følgende punkter: 

  
1.   Valg af dirigent 
2.   Vedtagelse af forretningsorden 
3.   Hovedbestyrelsens beretning 
4.  Indkomne forslag 
5.  Fastsættelse af kontingenter 
6.  Principper for honorarer 
7.   Valg af formand 
8.   Valg af næstformand 
9.   Valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 
11.9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter 
12.10. Eventuelt. 

13.5.1        Opstilling af kandidater til formands- og næstformandsposten samt 

hovedbestyrelsen skal være foretaget senest 6 uger før kongressens 

afholdelse, og navnene offentliggøres straks på forbundets hjemmeside. 

  
13.5.2        Kandidater kan kandidere til flere poster, men kan kun vælges til én. En 

kandidat, der er rettidigt opstillet til formand, kan vælge på kongressen at 

opstille til næstformand eller hovedbestyrelsen, og en kandidat, der er 

rettidigt opstillet til næstformand, kan vælge på kongressenat opstille som 

hovedbestyrelsesmedlem. 
  

Motivering af forslaget 
  
Ifølge de nuværende vedtægter, der har været gældende siden fusionen, vælges der 10 

lærerrepræsentanter til hovedbestyrelsen på kongressen, valgt af lærergruppens 

delegerede. 
  



 

Men på kongresserne i både 2011 og i 2014 har der været fredsvalg, hvor 

sammensætningen af de 10 lærerrepræsentanter har været således: 

 5 fra sektionsområdet og 5 fra foreningsområdet 
 De 5 fra foreningsområdet kommer fra hver deres foreningsregion 
 De 5 fra sektionsområdet er formændene for de 5 største sektioner (5 ud 

af 6 sektioner) 
  

På den baggrund har hovedbestyrelsen besluttet at fremsætte et 

vedtægtsændringsforslag, ”som passer til virkeligheden”, dvs. sikrer de hensyn, som 

også har været grundlaget for fredsvalgene i 2011 og 2014. 
  
Konkret indebærer hovedbestyrelsens vedtægtsændringsforslag i korte træk følgende 

regler for sammensætning og valg af hovedbestyrelsens 10 lærerrepræsentanter: 

 5 fra sektionsområdet og 5 fra foreningsområdet 
 De 5 fra foreningsområdet vælges af og blandt foreningsformændene på 

valgmøder i hver af de 5 foreningsregioner 
 De 5 fra sektionsområdet vælges på et valgmøde af og blandt 

sektionsformændene 
  

Mhp. at regulere dels afviklingen af valgmødet og dels kontakten mellem 

hovedbestyrelses-medlemmerne og de stemmeberettigede medlemmer, de er valgt af på 

valgmødet, fremsætter hovedbestyrelsen et forslag til forretningsorden til behandling på 

valgmødet. Det er valgmødet, der træffer beslutning om forretningsordenens 

udformning. 
  
Om opstillingsfrister til valgmøderne 

Opstillingsfristen som hovedbestyrelsesmedlem til det ordinære valgmøde, der afholdes i 

umiddelbar forlængelse af kongressen, foreslås at være 2 uger i pkt. 18.2.3, underpkt. c. 

I de nuværende vedtægter for valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på kongressen er 

opstillingsfristen på 6 uger. Når HB foreslår, at opstillingsfristen til valgmøderne kun er 

på 2 uger og ikke de nuværende 6 uger, så skyldes det, at hvert enkelt valgmøde er et 

betydeligt mindre forum end en kongres, hvorfor man kan nøjes med en frist på 2 uger. 
  
Til et ekstraordinært valgmøde foreslås der i pkt. 18.2.4, underpkt. a. en kortere 

opstillingsfrist på 1 uge. Det hænger sammen med indkaldelsesfristerne for valgmøderne, 

som er henholdsvis 3 måneder for et ordinært valgmøde og 2 uger for et ekstraordinært 

valgmøde. 
 

Af pkt. 18.2.3, underpkt. c, fremgår der følgende undtagelse fra de 2 ugers 

opstillingsfrist på det ordinære valgmøde: ” Dog kan kandidater, der er opstillet som 

formand eller næstformand på kongressen og ikke vælges, også opstille som 

hovedbestyrelsesmedlem på valgmødet. ”  

 

Det skal dog bemærkes, at de pågældende formands- og næstformandskandidater også 

skal opfylde valgbarhedsbetingelserne for valg som øvrigt hovedbestyrelsesmedlem, dvs. 

man skal være enten foreningsformand eller sektionsformand. Valgbarhedsbetingelserne 

fremgår af dels pkt. 18.2.1 og dels pkt. 18.2.2. underpkt. b. 

 

Om pkt. 18.2.4, underpkt. b, om hovedbestyrelsesmedlemmers fratræden før udløbet af 

valgperioden 

 



 

Af pkt. 18.2.4, underpkt. b, fremgår det, at ”Hovedbestyrelsesmedlemmer, som mister 

deres valgbarhed, fratræder hovedbestyrelsen umiddelbart efter”. Det betyder, at hvis et 

hovedbestyrelsesmedlem fratræder den sektionsformandspost eller 

foreningsformandspost, som er forudsætningen for at kunne vælges som 

hovedbestyrelsesmedlem, så fratræder man også som hovedbestyrelsesmedlem. Det 

fremgår dog også af punktet, at ”Undtaget herfra er hovedbestyrelsesmedlemmer, som i 

perioden 1. august – 30. november i kongresåret fratræder de poster, der giver 

valgbarhed til hovedbestyrelsen. ” Baggrunden herfor er, at et hovedbestyrelsesmedlem, 

der planlægger at stoppe til kongressen, skal have mulighed for at kunne fratræde sin 

post som enten foreningsformand eller sektionsformand i perioden op til kongressen, og 

samtidig kunne fortsætte i hovedbestyrelsen til kongressen. Det skal dog bemærkes, at 

hvis man skifter til et job udenfor forbundets faglige område i perioden op til kongressen, 

så er betingelserne for almindeligt medlemskab af forbundet ikke længere opfyldt, og så 

skal der under alle omstændigheder indkaldes til et ekstraordinært valgmøde med valg af 

hovedbestyrelsesmedlem. 
 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelsen i nyt pkt. 18.2.4.a 
  
Vedtægtsændringsændringsforslaget kan ikke træde i kraft med virkning for 

hovedbestyrelsesvalget på denne kongres. Det skyldes, at valghandlingen allerede er 

gået i gang før kongressen, hvor kandidaterne til hovedbestyrelsen skal være opstillet 

senest 6 uger før kongressen. Da man ikke på kongressen kan ændre reglerne for en 

valghandling, som allerede er påbegyndt før kongressen, kan de nye regler ikke træde i 

kraft med virkning på denne kongres. 
  
Reglen er udformes således, at de nye regler for hovedbestyrelsesvalg først træder i 

kraft i forbindelse med den næste ordinære kongres i 2020, og indtil da fungerer den 

hovedbestyrelse, som er blevet valgt på kongressen i 2017.  
  
Reglen i pkt. 18.9. om, at hovedbestyrelsens medlemmer kun er bundet af mandater fra 

kongressen, repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og ved urafstemning og ikke er 

bundet af mandater fra andre kompetente organer i forbundet 
  
Hovedbestyrelsen har i sine interne spilleregler formuleret en regel om, at HB-

medlemmerne ikke skal have et mandat fra deres ”bagland”. I forbindelse med det nye 

vedtægtsændringsforslag om sammensætning og valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 

hvor medlemmerne af hovedbestyrelsen ikke skal vælges af en kongres, men på 

valgmøder, har hovedbestyrelsen drøftet, hvordan man kan sikre, at 

hovedbestyrelsesmedlemmerne ikke deltager i hovedbestyrelsesmøderne med bundne 

mandater, men i stedet: 

 Har friheden til at lade sig påvirke af argumenter og synspunkter fra de andre 

hovedbestyrelsesmedlemmer og til at indgå kompromisser på det pågældende 

hovedbestyrelsesmøde uden at skulle gå tilbage til sit bagland og spørge om lov. 
 Tager helhedshensyn i deres hovedbestyrelsesarbejde og ikke kun hensyn til de 

interesser og synspunkter, som deres bagland har 
  

Det er på den baggrund, at hovedbestyrelsen foreslår et nyt pkt. 18.9 i forbundets 

vedtægter. 
  
Reglen beskytter hovedbestyrelsens medlemmer mod at skulle agere i hovedbestyrelsen 

med bundne mandater, de har fået pålagt af deres ”bagland”. 
  



 

Et andet vedtægtsændringsforslag om, at ledergruppen træder ud af forbundet og slettes 

i vedtægterne, kan påvirke formuleringerne ovenfor 
  
På denne kongres fremsætter hovedbestyrelsen også forslag om, at 

ledergruppen/Uddannelseslederne træder ud af forbundet og bliver en selvstændig 

organisation, der samarbejder med Uddannelsesforbundet om bl.a. uddannelses- og 

arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Som en del af dette forslag fremsættes også et 

forslag om, at ledergruppen udgår af vedtægterne. Dette betyder bl.a., at 

”ledergruppens formand” udgår af formuleringerne om hovedbestyrelsens 

sammensætning i vedtægternes pkt. 18.2 og 18.2.4.a ovenfor. 
 

 

 



  

 

 

 
Dagsordenspunkt 5.3.2. 

 

 

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 

 

Repræsentantskabsmøde kan afholdes i 3. kvartal, når der udtages 

OK-krav 
 

Pkt. 15.2. i vedtægten foreslås ændret således (ny tekst er understreget): 
  

15.2. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år i 2.kvartal, første gang i 2009. I 

kalenderår, hvor der skal udtages krav til overenskomstforhandlingerne på det 

offentlige område, kan hovedbestyrelsen beslutte, at repræsentantskabsmødet  

afholdes i 3. kvartal. 
  
  
Motivering af forslaget 
 

Der er tradition i Uddannelsesforbundet for at udtage overenskomstkrav på et 

repræsentantskabsmøde. 
  
Problemet er imidlertid, at det ordinære repræsentantskabsmøde ifølge vedtægten skal 

afholdes i 2. kvartal, hvilket er alt for tidligt ift. beslutningsprocessen om udtagning af OK-krav 

i Lærernes Centralorganisation (LC).  
  
Ift. LC’s beslutningsproces er det bedste tidspunkt for udtagning af OK-krav i 3. kvartal. 
  
Hvis det skal ske, indebærer det med de nuværende vedtægter, at der skal indkaldes til et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde om udtagning af OK-krav, således som det er sket i år 

med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 29. september med 

udtagning af krav til OK 2018 på dagsordenen. 
  
Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at i kalenderår hvor der skal udtages krav til de offentlige 

OK-forhandlinger, kan hovedbestyrelsen beslutte, at repræsentantskabsmødet afholdes i 3. 

kvartal.  
  
Det skal bemærkes, at udtagningen af krav til de offentlige OK-forhandlinger sker samtidig 

med udtagningen af krav til forbundets største private OK-forhandlinger med FOAS 

(Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde). 

 

 

 



  

 

 

 
Dagsordenspunkt 5.3.3. 

 

 

Urafstemninger om forhandlingsresultater afgøres med simpel stemmeflerhed 

 

 

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 
 

Urafstemninger om forhandlingsresultater afgøres med simpel stemmeflerhed 

 

Pkt. 19.3 foreslås ændret således (ny tekst er understreget - tekst der udgår er overstreget): 
 

19.3  Et forhandlingsresultat er forkastet, såfremt der er flere nej- end ja-stemmer et flertal af 

de i afstemningen deltagende, dog mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer, 

har stemt nej. 

 

 

Motivering af vedtægtsændringsforslaget 

 

Et flertal i hovedbestyrelsen har besluttet at fremsætte vedtægtsændringsforslaget.  

 

Med de nuværende regler skal nej-stemmerne opfylde følgende kriterier: 

 De skal udgøre et flertal af de afgivne stemmer. Med den hidtidige praksis i forbundet, hvor 

der også kan afgives blanke stemmer, skal nej-stemmerne således være flere end summen 

af ja-stemmer og blanke stemmer 

 De skal derudover udgøre mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer  

 

Vedtægtsændringsforslaget indebærer, at nej-stemmerne ikke længere skal udgøre 25 % af de 

stemmeberettigede medlemmer, men at nej-stemmerne alene skal være flere end ja-

stemmerne for at kunne forkaste et overenskomstresultat. 

 

Vedtægtsændringsforslaget svarer til de afstemningsregler, der gælder, når der afholdes 

tværgående urafstemninger i Lærernes Centralorganisation (LC) på det kommunale område. 

 

Som følge af vedtægtsændringsforslaget vil blanke stemmer i modsætning til i dag ikke kunne 

påvirke resultatet af en urafstemning som følge af vedtægtsændringen. Derfor vil 

vedtægtsændringen også have den konsekvens, at der fremover ikke kan stemmes blankt til 

urafstemninger i forbundet. 

 

Baggrunden for at fremsætte vedtægtsændringsforslaget er følgende: 

 

 Hvis man har reglen om, at nej-stemmerne skal udgøre mindst 25 % af de 

stemmeberettigede medlemmer for at forkaste et overenskomstresultat, risikerer man, at i 

en situation med lav stemmeprocent vil et OK-resultat blive godkendt, selvom der er et 

meget stort nej-flertal blandt de afgivne stemmer. 



  

 Reglen om, at nej-stemmerne skal udgøre mindst 25 % af de stemmeberettigede 

medlemmer, betyder, at mange vil opleve deres stemmedeltagelse som ligegyldig, fordi 

kravet om de 25 % opleves af mange som ensbetydende med, at et nej-flertal blandt de 

afgivne stemmer alligevel ikke får konsekvenser. En fjernelse af reglen betyder, at 

manglende stemmedeltagelse kan få konsekvenser – udsigten til disse konsekvenser vil få 

flere til at stemme.  

 Reglen om, at nej-stemmerne skal udgøre mindst 25 % af de stemmeberettigede 

medlemmer kan alene have betydning men har det ikke nødvendigvis, hvis 

stemmeprocenten er under de 50 %. Med indførelsen af elektronisk urafstemning ved OK 

2015 var stemmeprocenterne så høje, at de enten lå lige under 50 % (49,01 % på KTO-

området) eller over 50 % (51,2 % på CFU-området og 61,7 % på FOAS-sprogcenter). 

Stemmeprocenterne viser, at det er realistisk at få en så høj stemmedeltagelse ved 

urafstemningerne, så et nej-flertal i praksis skal være omkring de 25 % for at kunne 

forkaste et forhandlingsresultat. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Dagsordenspunkt 5.3.4. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring:  

På overenskomst-/aftaleområder med færre end 50 medlemmer 

fastlægger hovedbestyrelsen, om forhandlingsresultatet skal 

godkendes ved urafstemning blandt medlemmerne, eller ved 

hovedbestyrelsens beslutning efter forudgående høring af 

medlemmerne. 
 

Pkt. 19.1i vedtægten foreslås ændret således (ny tekst er understreget): 

 

19.1          Uddannelsesforbundets stillingtagen til forhandlingsresultater om kollektive 

aftaler og overenskomster afgøresved skriftlig og hemmelig urafstemning. 

Undtaget herfra er overenskomst-/aftaleområder med færre end 50 

medlemmer, hvor det er hovedbestyrelsen der fastlægger, om 

forhandlingsresultatet godkendes ved urafstemning eller ved hovedbestyrelsens 

beslutning efter forudgående høring af de pågældende medlemmer. 
 

Motivering af forslaget 

 

Ved siden af overenskomstfornyelserne på det statslige og kommunale område, samt 

forbundets overenskomster med FOAS (Folkeoplysningsorganisationernes 

arbejdsgiversamarbejde) om FOAS almene overenskomst og FOAS 

sprogcenteroverenskomsten har forbundet dels indgået og fornyet overenskomster på en 

række private arbejdspladser, og arbejder desuden på at få overenskomstdækket en række 

andre arbejdspladser. Fælles for de pågældende private arbejdspladser er, at de indgår i et 

konkurrenceforhold med forbundets store overenskomstområder. De udfører aktiviteter inden 

for bl.a. sprogcentervirksomhed, AMU-kurser, STU mm.  

 

Derfor er det vigtigt at få dem overenskomstdækket og fornyet overenskomsterne, så 

konkurrencen ikke foregår på bekostning af lærernes løn- og ansættelsesforhold (social 

dumping) men på alene på kvalitet. 

 

I forbindelse med overenskomstdækning af nye arbejdspladser kan der være problemer 

forbundet med at gennemføre en urafstemning. Dels er der ofte ingen medlemmer, eller også 

er der relativt få medlemmer. Hvis en urafstemning resulterer i et nej, kan det resultere i, at 

forbundet ikke har en overenskomst på den pågældende arbejdsplads. Dette har ikke kun 

konsekvenser for de ansatte på arbejdspladsen men også for forbundets øvrige medlemmer, 

fordi den manglende overenskomst også medfører unfair konkurrence på løn- og 

ansættelsesforhold. 

 



  

I hovedbestyrelsens vurdering af, om der skal gennemføres en urafstemning på et 

overenskomst-/aftaleområde med færre end 50 medlemmer, kan bl.a. følgende overvejelser 

indgå: 

 Kan et nej/manglende godkendelse af et forhandlingsresultat medføre, at vi så står 

uden en overenskomstdækning af den eller de pågældende arbejdspladser? 
 Hvordan er organisationsprocenten? Er den høj nok til, at man vil kunne gennemføre en 

effektiv strejke? 
 Hvis vi har overenskomsten sammen med andre faglige organisationer kan man skele 

til, hvordan de andre faglige organisationer gør 
 Nogle af de pågældende private arbejdspladser kommer med hele LO-DA-området i 

forligsinstitutionen og bliver pga. sammenkædning omfattet af resultatet af afstemningen 
om mæglingsforslaget. 

 

Hvis hovedbestyrelsen beslutter, at der ikke skal gennemføres en urafstemning, så skal der 

stadigvæk gennemføres en høring af medlemmerne, inden hovedbestyrelsen kan træffe 

beslutning om godkendelse af forhandlingsresultatet. 

 

 

 



  

 

 

 
 

Dagsordenspunkt 5.3.5. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 

 

Vedtægtshjemmel til opkrævning af centralt suppleringskontingent for 

foreningsløse medlemmer 
  

Nyt pkt. 10.3.3 i vedtægten foreslås med følgende ordlyd (ny tekst er understreget): 

  

10.3.3       På institutioner, hvor der kan oprettes foreninger, men hvor der ikke er en 

forening, kan HB godkende, at medlemmerne ikke tilhører en forening. Disse 

medlemmer får status som foreningsløse. HB træffer nærmere beslutning 

om interessevaretagelsen for denne medlemsgruppe og herunder initiativer 

til enten dannelse af en forening eller overførsel til en anden forening. 

  

Som konsekvens heraf ændres punktnummereringen for nuværende pkt. 10.3.3 – 

10.3.5 til pkt. 10.3.4 – 10.3.6. 

  

Ikrafttræden: Umiddelbart efter vedtagelsen. 

  

Pkt. 23.6 foreslås ændret således (ny tekst er understreget, tekst der udgår er overstreget): 

  

23.6.         Almindelige medlemmer af lærersektionerne, og ledergruppen og 

foreningsløse betaler grundkontingent og centralt suppleringskontingent til 

forbundet. 

  

Ikrafttræden: Pr. 1. januar 2018. 

  

Motivering af forslaget 

  

Forslaget består af to vedtægtsændringer: 

 Et nyt pkt. 10.3.3 hvor begrebet ”foreningsløs” defineres 

 En ændring af pkt. 23.6 således, at de foreningsløse fremover betaler det centrale 

suppleringskontingent, som også medlemmer af lærersektionerne og ledergruppen 

betaler 

  

Forslaget er en forudsætning for, at de foreningsløse kan blive opkrævet det centrale 

suppleringskontingent, således som det er formuleret i hovedbestyrelsens forslag til 

kontingenter i forbundet under dagsordenens pkt. 6. 

  

Ændringen i pkt. 23.6 træder først i kraft pr. 1. januar 2018. Det skyldes, at det er det 

tidligste tidspunkt, hvor forbundet kan nå at opkræve centralt suppleringskontingent af de 

foreningsløse medlemmer. 



  

  

Når hovedbestyrelsen foreslår, at de foreningsløse fremover skal betale centralt 

suppleringskontingent, så skyldes det følgende: 

  

Hovedreglen er, at medlemmerne inden for de erhvervsrettede uddannelser er medlemmer af 

en forening, der har ansvaret for servicering og sagsbehandling for medlemmerne. Driften af 

foreningen finansieres via medlemmernes betaling af et foreningskontingent. 

  

Omkring 3.900 medlemmer på de erhvervsrettede uddannelser er medlemmer af en forening. 

En lille gruppe på omkring 70 medlemmer på de erhvervsrettede uddannelser er ikke 

medlemmer af en forening og betegnes som foreningsløse.  

  

Hovedbestyrelsen arbejder på at få oprettet foreninger for de foreningsløse medlemmer – 

enten i form af en lokalforening eller i form en landsdækkende forening. Men det kan tage tid 

at finde medlemmer, der vil påtage sig ansvaret for at få stiftet en forening og stille op til 

foreningsbestyrelsen – dette vanskeliggøres yderligere af, at foreningsløse er på relativt små 

arbejdspladser og ofte er for små til, at der kan vælges en tillidsrepræsentant.  

  

Dertil kommer, at de foreningsløse medlemmer som regel ikke ønsker at blive overflyttet til en 

anden forening, der har hjemsted på en anden skole, selvom dette også er en mulighed for de 

foreningsløse medlemmer. 

  

Derfor er situationen den, at perioden som foreningsløst medlem ofte kan vare over flere år. 

  

Mens man er foreningsløs overtager forbundet centralt de opgaver og forpligtelser for medlem-

merne, som en forening normalt varetager. Som foreningsløs betaler man ikke 

foreningskontingent. I stedet har forbundet pt. opkrævet et centralt kontingent på 50 kr. pr. 

måned.  

  

Der er imidlertid ikke hjemmel i vedtægten til at opkræve et centralt kontingent af de 

foreningsløse.  

  

Desuden vurderer hovedbestyrelsen, at det vil være mere rimeligt, at de foreningsløse betaler 

det centrale suppleringskontingent på 88 kr. pr. måned, som medlemmer af sektionerne og 

ledergruppen betaler udover grundkontingentet, fremfor de nuværende 50 kr. pr. måned. 

  

Derfor har hovedbestyrelsen stillet dette vedtægtsændringsforslag. Hvis forslaget forkastes, vil 

der ikke blive opkrævet et centralt kontingent til forbundet af de foreningsløse udover 

grundkontingentet. 

 



  

 
 
 

Dagsordenspunkt 5.4. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning vedr. konfliktstøtte og 
konfliktkontingent 
  
1. Afgrænsning 
  
Beslutningen vedrører finansiering af alle konflikter i overensstemmelse med de arbejdsretlige 
spilleregler, herunder OK 2018, frem til næste ordinære kongres i 2020, dog med følgende 
afgrænsninger. 
  
Finansiering af allerede varslede/iværksatte konflikter i form af kollektive opsigelser på 
arbejdspladser, som ikke er omfattet af overenskomst, følger den nærværende kongres-
beslutning. Dog kan der ikke ske forringelser ift. tidligere udmeldinger til de konfliktende 
medlemmer om satser på konfliktstøtte og konfliktkontingent, der bygger på tidligere 
kongresbeslutninger. 
  
2. Konfliktstøtte 
  
2.1. Satser for konfliktstøtte 
  
Der er følgende konfliktstøttesatser pr. dag, 5 dage ugentlig inkl. søgnehelligdage: 
  

a. Der ydes et konfliktlån på 846 kr. pr. konfliktdag 
  
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at fravige dette, hvis der i Lærernes 
Centralorganisation (LC) kan opnås enighed om et fælles støtteniveau for konfliktlån. 

  
b. Ved konflikter på konkrete arbejdspladser uden forhandlingsret, og hvor konflikten 

iværksættes ved kollektiv opsigelse, bemyndiges hovedbestyrelsen til fastsætte et 
passende konfliktstøtteniveau.  

  
2.2. Konfliktstøtte ved mistet opsigelsesvarsel mm. 
  
Hvis medlemmer mister deres opsigelsesvarsel som følge af konflikten bemyndiges hovedbe-
styrelsen til at yde en kompensation svarende til differencen mellem indkomsten (løn, pension, 
ferie) og dagpengesatsen for en periode svarende til det mistede opsigelsesvarsel. 
Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om, hvad der kan modregnes i 
kompensationen. 
  
Hvis ledige som følge af konflikten mister deres dagpenge, bemyndiges hovedbestyrelsen til at 
fastsætte en kompensation svarende til de mistede dagpenge. 
  
2.3. Udbetaling af konfliktstøtte 
  
Konfliktstøtten er en kompensation for mistede løndele, pension og ferieoptjening som følge af 
konflikten. Konfliktstøtten udbetales direkte til det konfliktende medlem. Der foretages ikke 
indbetalinger af pension til pensionsselskab eller ferie til feriekonto. 
  



  

  
3. Konfliktkontingent og låneafdrag 
  
3.1. Tidspunktet for opkrævning af konfliktkontingent/låneafdrag 
  
Opkrævning af konfliktkontingent kan tidligst ske efter, at konflikten er varslet 
  
3.2. Satser for konfliktkontingent og låneafdrag 
  
Til finansiering af konflikt opkræves: 
  

a. Konfliktkontingent 
Opkræves af: 
- Almindelige medlemmer, som ikke er eller har været omfattet af konflikt.  
- Medlemmer i konflikt, hvor HB iht. bemyndigelserne under pkt. 2.1.b ovenfor har 

besluttet at yde traditionel konfliktstøtte. Disse medlemmer betaler først 
konfliktkontingent efter endt konflikt. For medlemmer, der har været omfattet af 
konflikt, kan hovedbestyrelsen beslutte en lavere sats for konfliktkontingent end 
den sats, som øvrige medlemmer betaler 

  
b. Låneafdrag (inkl. renter og ÅOP) 

Opkræves af medlemmer, der har taget konfliktlån iht. pkt. 2.1.a oven for. 
  

I fastsættelsen af størrelsen på konfliktkontingentet og låneafdraget gælder solidaritets-
princippet.  

  
Solidaritetsprincippet går ud på, at ikke-konfliktende medlemmer betaler mere til finansiering 
af konflikten end de konfliktende medlemmer. Denne merbetaling modsvarer gennemsnitligt 
det økonomiske tab, de konfliktende har under konflikten ved at modtage konfliktlån/-støtte 
på det besluttede niveau i stedet for løn.  
  
Konfliktende medlemmer, der er berettigede til konfliktlån, men som ikke har taget konfliktlån, 
betaler kun grundkontingent og ikke låneafdrag eller konfliktkontingent. 
   
Medlemskategori SUMMEN af: 

  
Grundkontingent + konfliktkontingent/låneafdrag  
  
Maksimum pr. mdr. 

Medlemmer, der betaler konflikt-
kontingent, jf. pkt. a ovenfor 
  

  
691 kr. 

Medlemmer, der betaler 
låneafdrag (inkl. rente/ÅOP), jf. 
pkt. b ovenfor 
  

  
651 kr. 

  
For medlemmer af lærergruppen, der alene er ansat iht. bekendtgørelsen om løn- og 
ansættelsesforhold i folkeoplysningen (jf. folkeoplysningsloven § 52), fastsættes følgende 
særlige vilkår (jf. vedtægten pkt. 19.2.1):  
• Summen af grundkontingent + konfliktkontingent svarer til det oprindelige 

grundkontingent før konflikt, dog reguleret v. nettoprisindekset, jf. afsnit 5 



  

• De deltager ikke i urafstemning om forhandlingsresultater om overenskomster og 
kollektive aftaler 

• De særlige vilkår er betinget af, at bekendtgørelsen om løn- og ansættelsesforhold i 
folkeoplysningen fastsætter følgende: 
a. At alle lærere ansættes som timelønnede lærere, uanset ansættelsens omfang, 

ansættelsens længde eller antallet af ansættelser 
b. At løn– og ansættelsesvilkår, der er fastsat i bekendtgørelsen, ikke kan ændres ved 

hverken en individuel kontrakt eller overenskomst/kollektiv aftale 
Ændres bekendtgørelsens indhold ift. pkt. a og/eller b ovenfor, bortfalder de særlige 
vilkår. 

  
BEMÆRK: ovenstående satser er exkl. følgende kontingenter: 

- Centralt suppleringskontingent for medlemmerne af sektionerne og ledergruppen 
- Sektionernes, foreningernes og ledergruppens (NOTE) egne kontingenter 

  
NOTE. Bemærk, at der på kongressen behandles et forslag om en ny model for 
lederorganisering, som bl.a. indebærer, at ”Uddannelseslederne” (navnet på 
forbundets ledergruppe) pr. 1. januar 2018 udskilles fra Uddannelsesforbundet og 
bliver en selvstændig lederorganisation. Vedtages dette forslag udgår 
”ledergruppen” af kongresbeslutningen fra og med d. 1. januar 2018. 

  
HB fastsætter særlige regler for konfliktkontingent for konfliktende medlemmer, der pga. 
karensreglerne ikke er berettigede til at modtage konfliktstøtte. 
  
3.3. Dispensationer 
  
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at fritage enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer helt 
eller delvis for konfliktkontingent i særlige situationer og efter en konkret vurdering. 
  
3.4. Hvilke konfliktomkostninger dækkes af konfliktkontingentet 
  
Konfliktkontingentet finansierer alle omkostninger i forbindelse med konflikten, såsom: 
  

• Konfliktstøtte 
  

• Gruppeliv til de konfliktende 
  

• Konfliktaktiviteter og møder for medlemmerne 
  

• Omkostninger forbundet med en evt. nedsættelse af grundkontingentet  
  

• Andre udgifter forbundet med konflikten 
  
Konfliktkontingentet opkræves, indtil alle konfliktomkostninger er betalt, således at forbundets 
formue er genopbygget til samme niveau som før konflikten (exkl. formuebevægelser 
forårsaget af andet end konflikten). 
  
Hovedbestyrelsen udarbejder et særskilt regnskab for konflikten, som revideres af forbundets 
kritiske revisorer. 
  
4. Differentiering af satserne ud fra beskæftigelsesgrad 
  



  

For beskæftigede medlemmer differentieres satserne for konfliktstøtte og konfliktkontingent 
forholdsmæssigt på samme måde, som differentieringen af grundkontingentet for 
beskæftigede medlemmer. 
  
For ledige medlemmer gælder følgende: 
  

a. Ledige medlemmer, som: 
- ikke har været lockoutet/i konflikt, eller  
- har været i konflikt, og hvor HB har brugt sin bemyndigelse iht. pkt. 2.1.b ovenfor 

til at bevilge traditionel konfliktstøtte  
vil summen af grundkontingent og konfliktkontingent svarer til det oprindelige 
grundkontingent fra før konflikten, dog reguleret v. nettoprisindekset, jf. afsnit 5.  
  

b. Ledige medlemmer, som har været lockoutet/i konflikt, og som kun har været 
berettiget til konfliktlån iht. pkt. 2.1.a ovenfor, fritages for konfliktkontingent. Har de 
taget konfliktlån betaler de i stedet låneafdrag. 

  
5. Regulering af konfliktstøtte og konfliktkontingent iht. nettoprisindekset 
  
Satserne for konfliktstøtte og konfliktkontingent er i 2017-niveau og reguleres iht. nettoprisin-
dekset på samme måde som grundkontingentet. 
  
6. Forbundets lærergruppe og ledergruppe finansierer deres egen deltagelse i 

konflikter - (se NOTE) 
  
Der gælder følgende: 

a. Lærergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger forbundet med 
lærergruppemedlemmers deltagelse i konflikter 

b. Ledergruppens medlemmer finansierer de samlede konfliktomkostninger forbundet med 
ledergruppemedlemmers deltagelse i konflikter 

c. For begge grupper gælder, at omfattes man af en grundkontingentsænkning i 
forbindelse med en konflikt i den anden gruppe, så opkræves der et konfliktkontingent 
således, at summen af grundkontingent og konfliktkontingent svarer til det oprindelige 
grundkontingent fra før konflikten, dog reguleret v. nettoprisindekset, jf. afsnit 5. 

d. Begge grupper har trækningsret på forbundets formue ved finansiering af konflikt 
  
Der henvises til Uddannelsesforbundets vedtægter pkt. 23.3. 
  
NOTE. Bemærk, at der på kongressen behandles et forslag om en ny model for 
lederorganisering, som bl.a. indebærer, at ”Uddannelseslederne” (navnet på forbundets 
ledergruppe) pr. 1. januar 2018 udskilles fra Uddannelsesforbundet og bliver en selvstændig 
lederorganisation. Vedtages dette forslag udgår nærværende afsnit 6 af kongresbeslutningen 
fra og med d. 1. januar 2018. 
  
 
BEMÆRKNINGER TIL HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL 
KONGRESBESLUTNING OM KONFLIKTSTØTTE OG KON-
FLIKTKONTINGENT 
  
De foreslåede maksimumssatser for konfliktstøtte, konfliktkontingent og låneafdrag er 
beregnet ud fra følgende konfliktscenarie i forbindelse med OK 2018: 
  



  

a. Satsen på summen af grundkontingent og konfliktkontingent/låneafdrag 
fastsættes ud fra en beregning på omkostningerne v. 20 dages konflikt i fuld 
skala på det kommunale + statslige område (en gentagelse af lockouten april 
2013), og med fuld genopbygning over 4 år. 

b. Forbundets formue skal genopbygges til samme niveau som før konflikten (exkl. 
formuebevægelser forårsaget af andet end konflikten). 

c. Lånemodellen følges i konflikter på områder med forhandlingsret (KL, STAT, 
FOAS), og lånebeløbet fastsættes til 846 kr. pr. konfliktdag (de 831 kr. pr. dag i 
kongresbeslutningen fra november 2014 reguleret med nettopristallet).  

d. Solidaritetsprincippet følges fuldt ud 
  
Beregningerne er desuden foretaget ud fra medlemsdata fra marts 2017. 
  
Samlet konfliktbudget for OK 2018, hvis alle offentlig ansatte medlemmer kommer i 
konflikt i 20 dage. 
  
Post Samlet beløb 

Kr. 
Bemærkninger 
  

Forbundets formue før 
genopbygning 

144.318.532 Opgjort pr. 31.12.2016 – jf. 
regnskabet for 2016 
  

Forbundets formue efter 
genopbygning 
  

144.316.536   

Ændring af formuen 
  
Ændringen af formuen 
fremkommer således: 

- 1.996   

Indtægter fra konfliktkon-
tingent 
  

89.255.457 Medlemmer, som ikke er i kon-
flikt, betaler konfliktkontingent. 
  

Renteindtægter fra kon-
fliktlån 
  

6.527.275 Renteindtægterne er opgjort ud 
fra et skøn over renter og geby-
rer (ÅOP) på markedsvilkår – 
markedsvilkårene er en forud-
sætning for lånemodellen. 
  

Diverse konfliktposterin-
ger: 
  
(Konfliktudgifter, tab af 
indtægter mm.) 
  

27.685.787 Opgjort ud fra de skønnede kon-
fliktomkostninger i forbindelse 
med lockouten i 2013 – 
reguleret ud fra udviklingen i 
nettoprisindekset 

Udgifter til grundkontin-
gentsænkning 
  

68.098.941   
  

  
 
 



  

Medlemsbetaling til forbundet for OK 2018, hvis alle offentligt ansatte medlemmer 
kommer i konflikt i 20 dage 
  
Medlems-
gruppe 

Ydelser Medlemsbetaling for OK 2018 
  
I perioden 01.06.2018 – 31.05.2022 
  
Juni 
2018 – 
maj. 
2020 
  
24 mdr. 
  

Juni 
2020 
  
  
1 mdr. 

Juli 2020 
– april 
2022 
  
22 mdr. 

Maj 
2022 
  
  
1 mdr. 

Ikke-kon-
fliktende 
Månedlig 
ydelse, kr. 

Konfliktkontingent                       
Grundkontingent                         
I 
ALT                                          

591 kr. 
100 kr. 
691 kr. 

442 kr. 
249 kr. 
691 kr. 

256 kr. 
435 kr. 
691 kr. 

244 kr. 
435 kr. 
679 kr. 

Konfliktende 
med lån 
Månedlig 
ydelse, kr. 

Låneafdrag + 
rente/ÅOP                                 
Grundkontingent                         
I 
ALT                                          

551 kr. 
100 kr. 
651 kr. 

402 kr. 
249 kr. 
651 kr. 

216 kr. 
435 kr. 
651 kr. 

205 kr. 
435 kr. 
640 kr. 

  
Merbetaling pr. medlem om måneden ift. normalt grundkontingent på 435 kr. pr. mdr.: 
  

• Ikke-konfliktende:                  256 kr.  
  

• Konfliktende med lån:             216 kr.  
  
Om konfliktstøtte på konkrete arbejdspladser uden forhandlingsret 
  
Ifølge forslaget bemyndiges hovedbestyrelsen til at fastsætte et passende konfliktstøtteniveau 
ved konflikter på konkrete arbejdspladser uden forhandlingsret, og hvor konflikten 
iværksættes ved kollektiv opsigelse. 
  
Der er ikke fastsat konkrete støttebeløb i forslaget, men det er ikke hensigten med forslaget, 
at støtteniveauet skal være ringere end lånemodellen. 
  
 

 



 

Dagsordenspunkt 5.4.1. 
 
 
5.4.1. Reguleringen af konfliktstøtten og konfliktkontingentet ændres, som 
konsekvens af hovedbestyrelsens ændringsforslag om kontingentregulering 
 
Hovedbestyrelsens ændringsforslag 
 
Hovedbestyrelsen foreslår følgende ændring i hovedbestyrelsens eget forslag til 
kongresbeslutning om konfliktstøtte og konfliktkontingent, afsnit 5. om regulering af 
konfliktstøtte og konfliktkontingent efter nettoprisindekset (tekst der udgår er overstreget): 
 
 

5.Regulering af konfliktstøtte og konfliktkontingent iht. nettoprisindekset 
  
Satserne for konfliktstøtte og konfliktkontingent er i 2017-niveau og reguleres iht. 
nettoprisindekset på samme måde som grundkontingentet. 
 

Konsekvensændring som følge af ændringsforslag i nedenstående afsnit 3.2 i følgende tekst 
(ny tekst er understreget - tekst der udgår er overstreget): 
 

For medlemmer af lærergruppen, der alene er ansat iht. bekendtgørelsen om løn- og 
ansættelsesforhold i folkeoplysningen (jf. folkeoplysningsloven § 52), fastsættes 
følgende særlige vilkår (jf. vedtægten pkt. 19.2.1):  
• Summen af grundkontingent + konfliktkontingent svarer til det oprindelige 

grundkontingent før konflikt, dog reguleret på samme måde som grundkontingent 
v. nettoprisindekset, jf. afsnit 5 

 
Motivering af forslaget 
Ændringsforslaget hænger sammen et andet ændringsforslag, som hovedbestyrelsen har stillet 
om ændring af kontingentreguleringen under dagsordenspunkt 6. I hovedbestyrelsens 
oprindelige forslag til kongressen foreslås det, at forbundets kontingenter reguleres iht. 
nettoprisindekset, og i forlængelse heraf har hovedbestyrelsen foreslået, at konfliktstøtten og 
konfliktkontingentet reguleres på samme måde iht. nettoprisindekset. 
 
Hovedbestyrelsen har efterfølgende stillet ændringsforslag til kontingentreguleringen, således 
at forbundets kontingenter følger den statslige lønudvikling fremfor nettoprisindekset. Som 
konsekvens heraf foreslår hovedbestyrelsen, at man fjerner formuleringerne om 
nettoprisindekset i afsnittet reguleringen om konfliktstøtte og konfliktkontingent, således at 
reguleringen af konfliktstøtten og konfliktkontingentet sker på samme måde som reguleringen 
af grundkontingent, uanset hvilken kontingentregulering kongressen beslutter sig for. 
 



  

 

 

 
 

Dagsordenspunkt 5.5 

 

Forslag om nedsættelse af taksten for kørsel i bil fra statens højeste til 

statens laveste km-sats 

 

 

Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning 

 

Forslag om nedsættelse af taksten for kørsel i bil fra statens højeste til 
statens laveste km-sats 
 

Hovedbestyrelsen foreslår en ændring i kongresbeslutningen fra 2011 om 

befordringsgodtgørelse pkt. e. ved deltagelse i forbundets mødevirksomhed, således (ny tekst 

er understreget – tekst der udgår er overstreget): 

 

e.  Det er muligt at rejse med bil, hvis det er nødvendigt for at opnå en væsentlig 

rejsetidsbesparelse, eller hvis det er den billigste rejseform. Kørsel i bil godtgøres med 

statens højeste laveste km-sats. Det forudsættes, at man i videst mulig omfang 

anvender samkørsel enten hele vejen eller en del af vejen. 

 

Motivering af forslaget 

 

Baggrunden for forslaget er, at forbundet på grund af afskedigelser har faldende medlemstal. 

Hovedbestyrelsen er i gang med at finde besparelser på budgettet. Hovedbestyrelsen ønsker 

samtidig, at besparelserne så vidt muligt ikke går udover hverken aktivitets- eller 

serviceniveauet. Et af forslagene til besparelser er, at km-satsen for kørsel i egen bil til 

forbundets mødevirksomhed sænkes fra statens højeste km-sats til statens laveste km-sats. 

Da km-satsen er fastlagt på kongressen i 2011, kræver det en kongresbeslutning at ændre 

km-satsen. Kongresbeslutningen fra 2011 er gengivet nedenfor. 

 

Kongressen besluttede den 18.-19.11.2011 under dagsordenens pkt. 5.3. bla. følgende regler 

for befordringsgodtgørelse ved deltagelse i forbundets mødevirksomhed. 

 

1. Befordringsgodtgørelse 

 

Befordringsgodtgørelse ydes på følgende grundlag: 

 
a. Udgangspunktet er billigste offentlige transportmiddel 

 

b. Ved togkørsel dækkes en billet på standard, pladsreservation samt internetadgang, så 

det er muligt at arbejde på sin PC i toget. Det forudsættes, at man bestiller sin rejse i 

så god tid som muligt, så man kan være sikker på at få plads på standard. Hvis der 

ikke kan skaffes plads på standard, eller andre særlige hensyn taler herfor, dækker 

forbundet dog omkostningen ved kørsel på 1. klasse.  



  

 

c. Hvis der på strækningen mellem bopæl og nærmeste station ikke findes en offentlig 

trafikforbindelse, eller hvis denne vil forlænge rejsetiden væsentligt, refunderes kørsel i 

bil på den nævnte strækning. Er det heller ikke muligt at køre i egen bil, dækkes udgift 

til taxa mellem bopæl og station. Samme principper gælder for transport mellem 

station og kursussted/mødested. Hvor forbundet har arrangeret fælles transport, 

forventes denne benyttet. 

 

d. Det er muligt at rejse med fly, hvis det er nødvendigt for at opnå en væsentlig 

rejsetidsbesparelse, eller hvis det er den billigste rejseform. Det forudsættes, at der 

vælges den billigst mulige flyrejse, og den billigst mulige transport til og fra lufthavnen. 

 

e. Det er muligt at rejse med bil, hvis det er nødvendigt for at opnå en væsentlig 

rejsetidsbesparelse, eller hvis det er den billigste rejseform. Kørsel i bil godtgøres med 

statens højeste km-sats. Det forudsættes, at man i videst mulig omfang anvender 

samkørsel enten hele vejen eller en del af vejen. 

 

Ved fravigelse fra hovedreglen om billigste offentlige transport meddeles årsagen på 

afregningsbilaget for befordringsgodtgørelse. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Dagsordenspunkt 5.6 

 

Om Handelsskolernes Lærerforenings (HL) optagelse i Uddannelsesforbundet 

 

 

 

Hovedbestyrelsens forslag til kongressen 

 

Om Handelsskolernes Lærerforenings (HL) optagelse i 

Uddannelsesforbundet 
 

 

Afstemningsprocedure 

 

Sammenlægningsgrundlaget er en samlet pakke. Dvs. at kongressen kan stemme ja eller nej - 

der kan ikke stilles ændringsforslag.  

 

Årsagen til dette er, at grundlaget er aftalt med Handelsskolernes Lærerforening (HL) og 

dermed også danner grundlag og er forudsætning for HL’s repræsentantskabsmødes 

behandling samt urafstemning blandt HL’s medlemmer. 

 

Da forslaget bl.a. indebærer vedtægtsændringer, følges reglerne i forbundets vedtægter pkt. 

26.1: Beslutning om vedtægtsændring tages af Uddannelsesforbundets kongres med 3/5 

flertal af de afgivne gyldige stemmer. 

 

Sammenlægningsgrundlag. 

 

HL sammenlægges med Uddannelsesforbundet den 01.07.2018 

A. HL’s plads i den centrale politiske struktur 

 

HB  

HL’s formand (pr. 30.06.2018) får sæde i Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse (HB). Han 

er 100 % frikøbt og modtager ordinært HB-honorar. Han skal i den kommende kongresperiode 

varetage de merkantile interesser. Opgaven beskrives nærmere. 

 

Hans hverv ophører uden varsel ved kongresperiodens udløb – herefter er ”den merkantile 

stemme” på valg på lige vilkår med HB-medlemmer i øvrigt, og vilkårene er som andre 

nyvalgte HB-medlemmer. 

 

Hvis HL’s formand (pr. 30.06.2018) fratræder inden udgangen af 2018, får HL’s næstformand 

(pr. 30.06.2018) sæde i HB.  

 

HL’s formand deltager i Uddannelsesforbundets HB-møder fra den 1. januar 2018. 

 

E-udvalget 

HL’s formand får plads i E-udvalget (EUD/AMU) i kongresperioden. Hvis HL’s formand 

fratræder i kongresperioden, vælges et nyt medlem til E-udvalget blandt de merkantile TR’ere. 



 

 

Efter kongressen i 2020 indskrives i reglerne for e-udvalget, at det merkantile område (på linje 

med AMU-området) sikres repræsentation i e-udvalget. 

 

(Den enkelte region indstiller sin repræsentant til HB, som træffer beslutning om e-udvalgets 

medlemssammensætning, og i den sammenhæng sikres AMU-/merkantil-repræsentationen. 

Foreningsområdet, dvs. EUD og AMU, er inddelt i 4 regioner. Regionerne er ikke formaliserede 

og vedtægtsbestemte og fungerer ikke helt ensartet. Typisk er kredsen i møderne 

foreningsformænd og –næstformænd, og dvs. at i hvert fald foreningsformanden på de 

merkantile monoskoler vil deltage. 

 

E-udvalget har ansvaret for afholdelse af TR-kursus for foreningsområdet 2 gange om året. 

Her deltager foreningsformænd og næstformænd samt enkelte yderligere 

bestyrelsesmedlemmer fra de største skoler. 

 

Regionerne arrangerer hvert 2. år ”Åbne medlemsmøder”.  De afholdes fredag kl. 17.00 – 

lørdag kl. 13.00. 

 

AC gruppen  

(AC-gruppen består af adjunkter og lektorer ansat i det akademiske lønrammeforløb med 

tjenestemandspensionsret. Gruppen er grænsedraget til AC, der har uddelegeret 

forhandlingsretten for adjunkt/lektorgruppen til HL under forudsætning af, at gruppens valgte 

repræsentanter selvstændigt træffer beslutning om OK-forhold på gruppens vegne.) 

 

Gruppen bevarer sin repræsentation i AC’s bestyrelse gennem TOAC (valggruppe), ligesom 

gruppen fortsat kan udtage OK krav, for så vidt angår gruppens egne specielle krav. Gruppen 

kan lade sig repræsentere af en sekretariatsmedarbejder fra Uddannelsesforbundet. 

 

Der etableres et særlig udvalg for gruppen, der serviceres af sekretariatet. Udvalget mødes i 

forbindelse med forberedelse af OK-forhold eller andre ændringer af løn- og ansættelsesvilkår 

og får dækket transport og tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Lederne 

Lederne organiseres efter den 01.01.18 og senest den 01.07.18 i Uddannelseslederne, der er 

en selvstændig lederorganisation i LC. Uddannelseslederne varetager faglige spørgsmål vedr. 

løn og ansættelsesvilkår herunder OK krav. 

 

Hvad angår de uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, varetages disse i 

et koordinationsudvalg bestående af Uddannelseslederne og Uddannelsesforbundet. 

 

Uddannelseslederne er tilknyttet LC Lederforum, der bl.a. koordinerer OK krav, men også 

bidrager med sekretariatsbetjening og faglig assistance.  

 

(Uddannelseslederne har endnu ikke helt færdigudarbejdet deres vedtægtsgrundlag. Det 

påtænkes i vedtægten at operere med landsforeninger, med henblik på at de enkelte større 

grupper (f.eks. erhvervsskolelederne) får repræsentation i bestyrelsen. Endvidere kan de 

enkelte grupper etablere netværk eller foreninger, men de er ikke en del af 

Uddannelsesledernes formelle struktur.) 

 

Der overføres fra HL’s formue et beløb svarende til antal HL-ledermedlemmer gange det beløb, 

som Uddannelsesforbundets ledere får overført pr. medlem ved etablering af den nye 

lederforening.  

 

B. HL’s plads i den lokale TR-struktur 

Ifølge HL’s vedtægter, afvikles der TR valg i marts/april måned i lige år – disse gennemføres.  



 

 

På erhvervsskoleområdet indgår HL med sine medlemmer i Uddannelsesforbundets struktur på 

foreningsområdet. (De lokale foreninger har egne vedtægter, formand, bestyrelse mm.) 

 

Uddannelsesforbundet og HL’s formand gennemfører i første ½-år af 2018 en proces med 

henblik på at forberede opbygning af foreninger på monoskoler samt samarbejde og 

fællesskab i foreninger på kombi-skoler. Bl.a. inviteres HL’s TR’ere med til 

Uddannelsesforbundets TR-temakursus den 23.-25.05.2018, og på kurset afholdes en af 

workshoppene med indhold målrettet HL’s TR’ere. Yderligere indhold i processen afklares i 

foråret 2018, og om nødvendigt tilbydes yderligere opkvalificering af TR. 

 

På kombinationsskolerne optages HL’s medlemmer i den eksisterende lokale forening under 

Uddannelsesforbundet den 01.07.18. Foreningsformanden og/eller fællestillidsrepræsentanten 

bistår HL’s nuværende TR i processen. Uddannelsesforbundet er behjælpelig via en central 

indsats. 

 

De lokale foreninger afholder valg af formand og bestyrelse umiddelbart efter optagelsen af 

HL’s medlemmer.   

 

Der overføres fra HL’s formue et beløb svarende til antallet af HL-medlemmer gange det beløb, 

som den lokale forening har i formue pr. medlem. 

 

På monoskoler (med TR) hjælper Uddannelsesforbundet og HL’s formand med at oprette lokale 

foreninger med vedtægter, foreningsformand, bestyrelse, fælles TR mm.  

 

De nye foreninger får tilført et beløb fra HL’s formue svarende til de øvrige foreningers 

gennemsnitlige formue pr. medlem gange antallet af medlemmer i den nye forening. 

 

På monoskoler uden TR bistår Uddannelsesforbundet medlemmerne med faglige sager, eller 

alternativt er de medlemmer af en naboskoleforening og får varetaget deres interesser her. 

Disse medlemmer betaler suppleringskontingent; afhænger dog af kongresbeslutning. 

 

Erhvervsakademier 

Såfremt der ikke kan etableres en forening(er) på området, etableres en faglig 

sammenslutning eller et netværk, der sikrer erhvervsakademimedlemmernes inddragelse i 

forbundets arbejde og indflydelse på forbundets politik på området.  

 

C. HL plads i den centrale administrative struktur 

Medarbejdere i HL’s sekretariat den 30.06.18 virksomhedsoverdrages til 

Uddannelsesforbundet, således at de oppebærer nuværende rettigheder som individuelle 

rettigheder. 

 

Uddannelsesforbundet gennemfører individuelle samtaler med medarbejderne i HL’s 

sekretariat om fremtidige arbejdsopgaver mv. Denne proces igangsættes efter den 01.01.18. 

 

D. Vedtægter 

HL’s medlemmer optages i Uddannelsesforbundet med de rettigheder og pligter, der fremgår 

af forbundets vedtægter (link). Desuden indstilles en række forslag til vedtægtsændringer på 

forbundets kongres i november 2017. Disse kan læses her (link). 

 

Vedtægtsændringer vedr. sammenlægningen af Uddannelsesforbundet og HL 

 

Pkt. 1.3. foreslås ændret således (ny tekst er understreget): 

 



 

1.3            Uddannelsesforbundet er en sammenslutning af Danske Produktionshøjskolers 

Lærerforening, Dansk Teknisk Lærerforbund og Landsforbundet af Voksen- og 

Ungdomsundervisere. Med virkning fra 1. juli 2018 omfatter 

sammenslutningen også Handelsskolernes Lærerforening. 

Uddannelsesforbundet viderefører de hidtidige organisationers aktiviteter og 

fortsætter i deres rettigheder og pligter. 

 

Ny pkt. 1.3.a.  Foreslås med følgende ordlyd (ny tekst er understreget): 

 

1.3.a.  Handelsskolernes Lærerforenings indtræden i sammenslutningen, jf. 2. sætning i 

pkt. 1.3. er betinget af, at Handelsskolelærernes Lærerforening godkender 

sammenslutningen. Nærværende bestemmelse udgår af vedtægten d. 1. juli 

2018. 

 

Motivering: 

HL har besluttet at anmode om optagelse i Uddannelsesforbundet. HB vurderer, at en 

optagelse af HL er naturlig, fordi HL’s medlemmer ligesom Uddannelsesforbundets medlemmer 

underviser unge og voksne. Desuden er HL’s medlemmer ligesom en meget stor del af 

Uddannelsesforbundets medlemmer ansat på erhvervsskoler og dermed omfattet af samme 

uddannelseslove og samme ansættelsesvilkår. 

 

En sammenlægning af HL med Uddannelsesforbundet vil derfor have stor betydning på de 

lokale arbejdspladser, hvor det vil være en styrke, at lærerne er medlem af det samme 

forbund, og den samlede lærergruppe inden for EUD og AMU dermed kan udvikle et fællesskab 

professionelt og i kampen for tilfredsstillende vilkår. 

 

Desuden vil en sammenlægning betyde, at Uddannelsesforbundet kan udvikle sin 

uddannelsespolitik for det samlede erhvervsskoleområde og i forlængelse heraf i råd og udvalg 

repræsentere det samlede erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsesområde. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
  Dagsordenspunkt 5.7 

       

Generalforsamlingsudtalelse fra VUC-lærerne om branding af organisationen 

Gennem de seneste år, og ikke mindst efter lærerlockouten i 2013 og Folketingets vedtagelse 

af lov 409, har vi oplevet, at flere og flere medlemmer stiller spørgsmålstegn ved, hvad de får 

for deres kontingentpenge - en tendens, der desværre ikke tyder på at blive mindre i 

fremtiden. Vi mener derfor, at der er behov for, at forbundet, i højere grad end det hidtil har 

været tilfældet, bruger ressourcer og midler til målrettet at promovere og ”brande” 

Uddannelsesforbundet - både i offentligheden og på de relevante skoler/institutioner rundt om 

i landet, hvor vores medlemmer har deres dagligdag. 

 

Forslag til fokuspunkter i forbindelse med ”branding” af Uddannelsesforbundet: 

 

 Slogan(s), der kort og præcis fortæller vores (kommende) medlemmer, hvad 

Uddannelsesforbundet kæmper for, og hvad de får for deres kontingent. 

 

 Annoncekampagner i relevante fagblade og via de sociale medier  

 

 Plakater og brochurer til lærerværelset, seminarierne mm. 

 

 Merchandise i form af eksempelvis kuglepenne, paraplyer, t-shirts, muleposer, tasker 

osv., som man ser det hos en række andre forbund. 

 

I Uddannelsesforbundet arbejder vi først og fremmest for gode overenskomster, arbejdsvilkår 

samt at skabe tryghed i ansættelsen for medlemmerne. Det skal tydeliggøres, hvad forbundet 

kan og gør, så ingen er i tvivl om, at man som medlem af Uddannelsesforbundet har en stor 

og stærk organisation i ryggen. Vi har derfor brug for stærke slogans, som alle ansatte i 

uddannelsessektoren inden for vores områder kender. 

 

Dette kan opnås ved hjælp af traditionelle kampagner, hvor annoncering, plakater, brochure 

mm. tages i brug, men vi bør også medtænke merchandiseprodukter som et 

promoveringsværktøj. Vi foreslår derfor, at medlemmerne evt. kan få en velkomstpakke, når 

de melder sig ind i Uddannelsesforbundet. Sådanne produkter vil have en stor reklameværdi 

og samtidig have en stor signalværdi for medlemmerne, som allerede ved indmeldelsen, ud 

over Uddannelsesforbundets faglige ekspertise, får noget helt håndgribeligt for pengene.  

 

Generalforsamlingen opfordrer derfor kongressen til at pålægge Hovedbestyrelsen, at 

”branding” af Uddannelsesforbundet skal være et fokusområde i de kommende år, og at der 

skal afsættes økonomiske midler til konkrete initiativer som beskrevet her. 

 

Således vedtaget på VUC-sektionens generalforsamling den 29. september 2017 

 

 

      Lotte Klein 

              Sektionsformand 



 

 



 

Dagsordenspunkt 5.7.1. 
 

 
5.7.1. Branding af organisationen 
  
Hovedbestyrelsens forslag 
  
Kongressen opfordrer HB til, at Uddannelsesforbundet i den kommende kongresperiode har 
fokus på tydeliggørelse af, hvad medlemmer får for deres kontingent.  
  
Baggrunden er, at flere medlemmer og potentielle medlemmer spørger, hvad man som 
medlem får for sit fagforeningskontingent. 
  
Uddannelsesforbundet arbejder først og fremmest for gode OK’er og herunder gode 
arbejdsvilkår. Uddannelsesforbundets arbejde for medlemmerne skal være mere synligt og 
tydeligt for medlemmerne.  
  
HB har besluttet, at der i kongresperioden skal arbejdes for en medlemsfremgang på 100 
medlemmer pr år; dvs. i alt 300 i kongresperioden. I den sammenhæng vil HB undersøge via 
inddragelse af medlemmer, TR’ere og kommunikationsekspertise, dels hvad der har betydning 
for medlemmer og for medlemshvervning og dels hvilke virkemidler, der er mest effektive med 
henblik på tydeliggørelse af forbundets arbejde, og tydeliggørelse af hvad man som medlem af 
Uddannelsesforbundet får for sit kontingent. 
  
HB vil på baggrund af ovenstående undersøgelser om effekten af virkemidler mv. udarbejde 
materialer samt igangsætte indsatser med henblik på at opfylde formålet: Tydeliggørelse af 
hvad medlemmer får for deres kontingent samt hvervning. 



  

 

 

 
Dagsordenspunkt 6. 

 
 

Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning om kontingenter 
 

1. Forslag til kontingentsatser i 2017-niveau 

 

Emne 

 

Satser 

 

Grundkontingent 

 

Opkræves af forbundets almindelige medlemmer.  

 

435 kr. pr. mdr. 

Grundkontingentet gradueres efter beskæftigelsesgrad således:  

 Ansatte over halv tid: 100 % af grundkontingentet   

 Ansatte op til halv tid: 50 % af grundkontingentet   

 Ledige, bl.a. ledige dimittender: 50 % af grundkontingentet  

 

 

Centralt suppleringskontingent 

 

Opkræves af medlemmerne af lærersektionerne, Uddannelseslederne 

(se NOTE) og foreningsløse. 

 

88 kr. pr. mdr. 

Det centrale suppleringskontingent gradueres efter beskæftigelses-

grad således: 

 

 Ansatte over halv tid: 100 % af suppleringskontingentet      

 Ansatte op til halv tid: 50 % af suppleringskontingentet 

 

 

 

Seniorkontingenter 

 

 

 Seniorer med efterløn, tjenestemandspension, overenskomst-

baseret pension eller lignende 

 

70 kr. pr. kvt. 

 

 Seniorer med kun folkepension og ATP 

 

21 kr. pr. kvt. 

 

Kontingent for særlige medlemmer 196 kr. pr. kvt.  

 

 

NOTE. Bemærk, at der på kongressen behandles et forslag om en ny model for 

lederorganisering, som bl.a. indebærer, at ”Uddannelseslederne” (navnet på forbundets 

ledergruppe) pr. 1. januar 2018 udskilles fra Uddannelsesforbundet og bliver en selvstændig 

lederorganisation. Vedtages dette forslag skal Uddannelseslederne kun betale grundkontingent 

og centralt suppleringskontingent til Uddannelsesforbundet til og med d. 31. december 2017. 

 

2. Regulering af kontingentet efter nettoprisindekset 

 



  

Kontingentet reguleres herefter hvert år pr 1. januar efter nettoprisindekset pr 1. oktober det 

foregående år. 

 

Kontingentet afrundes til nærmeste hele antal kroner. 

 

Motivering af hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning om 

kontingenter 
 

Forslaget indebærer, at de nuværende kontingentsatser fastholdes inklusiv den hidtidige 

regulering af kontingenterne ud fra nettoprisindekset – dog med de ændringer, at der sker 

afrunding til nærmeste hele antal kroner og at de foreningsløse skal betale centralt 

suppleringskontingent. Opkrævning af centralt suppleringskontingent for de foreningsløse 

forudsætter, at kongressen vedtager hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændring om, at de 

foreningsløse betaler centralt suppleringskontingent. 

 

Generelt om kontingentniveauet 

Baggrunden for kontingentniveauet var en enighed udtrykt i fusionsgrundlaget om, ”at 

medlemmerne som minimum skal kunne trække på samme service” i Uddannelsesforbundet 

som i den enkeltes tidligere organisation. Erfaringen i de to første kongresperioder er, at dette 

kan realiseres med de nuværende kontingentindtægter. Samtidigt må det dog påpeges, at en 

eventuel nedsættelse af kontingentsatsen eller alternativt et ophør af reguleringen vil 

indebære en prioritering af forbundets arbejdsopgaver, aktiviteter og anden politisk indsats, 

som kan true opfyldelsen af intentionen om at yde medlemmerne den samme service som i de 

”gamle” organisationer. 

 

En eventuel stigning af kontingentet ville kunne indebære en udvidet service og et udvidet 

politisk aktivitetsniveau, men det vurderes ikke at være realistisk i disse tider, hvor 

organisationsprocenten i de faglige organisationer er faldende.  

 

BEMÆRK: Ikrafttrædelsestidspunkt for eventuelle forslag til ændringer i kontingentet: Først 

med virkning fra 1. januar, da kontingentopkrævningen for december måned bliver sendt ud til 

medlemmerne mandagen efter kongressen er afholdt. 

 

Vedtægtsbestemmelser om fastsættelse af Uddannelsesforbundets kontingenter 

 

23.1 Kongressen fastsætter medlemskontingentet til Uddannelsesforbundet. 

 

23.5 Almindelige medlemmer af lærerforeningerne betaler grundkontingent til 

forbundet. 

 

23.6 Almindelige medlemmer af lærersektionerne og ledergruppen betaler 

grundkontingent og centralt suppleringskontingent til forbundet. 

 

23.7 Grundkontingent og suppleringskontingent fastsættes af kongressen.  

 

23.8 Særlige medlemmer betaler et kontingent til forbundet, der fastsættes 

af kongressen. 

 

23.9 Seniormedlemmer betaler et kontingent til forbundet, der fastsættes 

af kongressen. For seniormedlemmer, der alene har folkepension, 

fastsætter kongressen et reduceret kontingent. 

 

 



  

 

 

 

 
  Dagsordenspunkt 6.1. 

 
 

Kontingentreguleringen ændres, så den fremover følger den statslige lønudvikling i 

stedet for udviklingen i nettoprisindekset 

 

Hovedbestyrelsens ændringsforslag 

 

Hovedbestyrelsen foreslår følgende ændring i hovedbestyrelsens eget forslag til 

kongresbeslutning om kontingenter, afsnit 2. om regulering af kontingentet efter 

nettoprisindekset (ny tekst er understreget – tekst der udgår er overstreget) 

 

2.Regulering af kontingentet efter Danmarks Statistiks opgørelse over den årlige 

procentvise ændring i timefortjenesten for statsansatte nettoprisindekset 

 

Kontingentet reguleres herefter hvert år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks opgørelse over 

den årlige procentvise ændring i timefortjenesten for statsansatte nettoprisindekset pr 1. 

oktober det foregående år således: 

a. Ovenstående kontingentsatser i 2017-niveau svarer til 3. kvartal 2016 

b. Pr. 1. januar 2018 reguleres ovenstående kontingentsatser på grundlag af udviklingen 

fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 

c. Tilsvarende reguleres kontingentet pr. 1. januar de efterfølgende kalenderår på 

grundlag af udviklingen pr. 3. kvartal det foregående kalenderår 

 

Kontingentet afrundes til nærmeste hele antal kroner. 

 

Motivering af forslaget 

Kontingentet er hidtil blevet reguleret hver den 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset 

fra oktober til oktober det foregående kalenderår. 

 

For at få reguleringen af kontingentindtægterne og forbundets løn/frikøbsudgifter til at følges 

bedre ad, indstiller hovedbestyrelsen til kongressen, at kontingentet fra januar 2018 reguleres 

efter lønudviklingen i staten i stedet for efter nettoprisindekset. 

 
 

 



  

 

 

 

 
  Dagsordenspunkt 7. 

 
Hovedbestyrelsens forslag til principper for honorarer 

 
Honorarer: 

Det nuværende niveau fastholdes. Konkret fastsættes formandens honorar til statens skalatrin 

51 samt et tillæg på 250.000 kroner årligt (grundbeløb pr. 01.10.97). Da fusionsgrundlaget 

blev udarbejdet i 2007, svarede denne løn med tillæg til ”mindst lønniveauet for direktørerne 

på de store erhvervsskoler”. 

 

Næstformandens honorar sættes til 90 procent af formandens. Honorar til øvrige HB-

medlemmer sættes til 10 procent af formandens. 

 

Honorarerne er pensionsgivende med den højeste pensionsprocent inden for forbundets 

område, pt. 18 procent. 

 

Honorarer og lignende, der oppebæres for funktioner, der er erhvervet i direkte forlængelse af 

HB-medlemmets honorarbærende funktion i forbundet, modregnes i de honorarer, der 

oppebæres i forbundet. 

 

Såfremt formanden og næstformanden oppebærer sædvanlig løn fra deres lærerstillinger, 

modregnes lønnen i honoraret. 

 

Fratrædelsesordninger 
De nuværende ordninger fastholdes. Dvs.:  

 

Baggrund: 

Med henblik på dels at sikre et uændret indkomstniveau i en periode efter fratræden dels at 

sikre rimelige planlægningsmuligheder i forbindelse med tilbagevenden til den stilling, man er 

frikøbt fra, fastsættes følgende. 

 

Formand og næstformand 

Ved fratræden fortsætter frikøb og honorar i tre måneder til udgangen af en måned. 

 

Vælger den fratrådte at komme i lønnet beskæftigelse på et tidligere tidspunkt, bortfalder 

frikøbet, og der ydes udligningstillæg (forskelsløn) i stedet for honorar. 

 

Efter at frikøbet er ophørt, yder forbundet i en nærmere afgrænset periode, jf. nedenfor, et 

udligningstillæg, der sikrer samme indtægtsniveau som under valgperioden. 

(Dette gælder også, hvis den fratrådte formand/næstformand vælges som almindeligt HB-

medlem eller går på efterløn eller pension). 

 

Udligningstillægget ydes i én måned for hvert år ud over det første, hvor pågældende har 

været valgt og frikøbt på fuld tid. Udligningstillægget kan dog højst ydes i 12 måneder. 

 

Som overgangsordning medregnes umiddelbart forudgående frikøb på fuld tid i DPL, DTL og 

LVU. 



  

 

Øvrige HB-medlemmer 

Fratræder et HB-medlem, har den pågældende ret til tre måneders fortsat frikøb og honorar på 

hidtidigt niveau. 

 

Frikøbet kan placeres i umiddelbar forlængelse af HB-hvervet eller fordeles over en periode på 

højst to år. 
 

 

 



  

 

 

    Dagsordenspunkt 12. 

 

Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter 

Hovedbestyrelsen indstiller følgende: 

Som kritiske revisorer: 

 Finn Milling  

 Inger Dahl Nissen  

Som suppleanter for de kritiske revisorer i prioriteret rækkefølge: 

1. Magdalene Annette Kiilerich  

2. John Larsen 
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