Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-sammenslutningen 1/2018
Kære medlem
Her er året første nyhedsbrev. Vi har foretaget et lille uformel rundspørge vedr. nyhedsbrevet,
og det tyder på, at brevet faktisk bliver læst. Det er dejligt at vide.
Fyraftensmøde med formanden for opgavekommissionen
I København afholdt vi d. 22.01.18 endnu et fyraftensmøde, hvor formanden for
opgavekommissionen Mette Rask Bøgh fortalte om kommissionens arbejde, og hvor der
efterfølgende var mulighed for at stille spørgsmål. Der var heldigvis mange, der benyttede sig
af tilbuddet. Mange var især glade for at møde kolleger fra nær og fjern og for at få indblik i
kommissionens arbejde.
Et kommende fyraftensmøde
Den 19.04.18 afholder vi på opfordring af medlemmerne af sammenslutningen endnu et
fyraftensmøde. Her handler det om faglig sparring. Vi mødes og taler om de faglige
udfordringer, vi synes at støde på i vores dagligdag. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at
deltage. Mødet foregår i Odense på HF og VUC Fyn fra 16:00 til 18:30, og man kan tilmelde sig
via Uddannelsesforbundets hjemmeside.
Hvis I allerede nu sidder med spørgsmål, der kunne være relevante at tale om til mødet, så
skriv til os på mail eja@vuclyngby.dk.
FVU-politikpapir
En stor del af bestyrelsens arbejde er i øjeblikket at udarbejde et FVU-politikpapir, som kan
fungere sig inspiration for Uddannelsesforbundet. Der sker jo en masse på FVU-området netop
nu, så hvis I har input til, hvad det kunne være væsentligt at få med i politikpapiret, så hører
vi gerne fra jer ligeledes på mail eja@vuclyngby.dk.
Facts og Facebook
Her til sidst skal der lyde en opfordring til jævnligt at besøge vores facebookside. Den bliver
løbende opdateret med information om kurser, konferencer og anden nyttig viden.
Kurser
OBU- og FVU-Sammenslutningen holder konference d. 20. og 21. september 2018. Så
sæt allerede nu X i kalenderen.
Næste nyhedsbrev kommer i maj 18.

På bestyrelsens vegne,

Eva Jahnsen
Email: eja@vuclyngby.dk

