Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 3/2017
Kære medlem
Hermed årets 3. nyhedsbrev. Vi håber, at alle er kommet godt i gang med det nye skoleår. I
OBU- og FVU-Sammenslutningen skød vi det nye skoleår i gang med at afholde
bestyrelsesmøde i Aarhus for første gang. Vi kombinerede bestyrelsesmødet med et
fyraftensmøde for sammenslutningens medlemmer.
Fyraftensmøde i Aarhus
Den 31. august 2017 afholdt vi fyraftensmøde i Aarhus. Formanden for FVUOpgavekommissionen, Mette Rask Bøgh, holdt oplæg om kommissionens arbejde med
opgavesættene til FVU-prøverne. Der var et flot fremmøde og en god debat, som mundede ud
en god forståelse af hinandens arbejde.
Mødet var en prøveballon, og hvis det var en succes, var det meningen også at afholde et
lignende møde i København. Det var en succes, og derfor afholder vi et møde i København
først i det nye år. Ud over Mette Rask Bøgh vil vi også invitere de nye FVU-fagkonsulenter.
Datoen meldes nu, så snart vi kender den.
Nye FVU-fagkonsulenter i Ministeriet
Der er ansat tre nye fagkonsulenter i Ministeriet. Det er Pernille Ulla Knudsen, Irene Holse og
Anita Møller. Vi håber på et godt og udbytterigt samarbejde.
Facebookgruppe
Status for Facebookgruppen er, at der nu er 125, der følger os. Siden opdateres løbende med
nyheder og relevante artikler. Den hedder Obu- og fvu-sammenslutningen. Kom ind og deltag i
debatten.
FVU-politikpapir
Vi er kommet i gang med arbejdet med at omskrive FVU-politikpapiret, da det er blevet
forældet. Det er et stort arbejde, men det går støt og roligt fremad.
Ordblindeforeningen
Ordblindeforeningen har takket ja til at mødes med bestyrelsen og drøfte muligheden for et
samarbejde. Vi glæder os til at finde de fælles samarbejdsflader, hvor et samarbejde vil kunne
gavne deres og vores medlemmer. Hvis du har input til samarbejdet, så hører vi gerne fra dig.
Faglig sparring
Nogle medlemmer har givet udtryk for, at de savner at sparre fagligt med andre lærere. Derfor
har vi i bestyrelsen besluttet at planlægge et møde for vores medlemmer, hvor det centrale er
faglig sparring. Vi har endnu ikke fundet en dato, men det vil finde sted midt i landet – i
Odense.
Kurser:
 Det 3. liv. Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv og et godt
grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål. Kurset finder sted i København d.
22.11.2017. Uddannelsesforbundet arrangerer det.
Tilmelding: Det 3. liv



Temadag om individuelle undervisningsplaner i ordblindeundervisningen. Kurset finder
sted i København d. 06.12.2017. Uddannelsesforbundet arrangerer det.
Tilmelding: Temadag om individuelle undervisningsplaner i ordblindeundervisningen



FVU- og ordblindekonference i Odense d. 29.11.2017. Uddannelsesforbundet arrangerer
konferencen.
Tilmelding: FVU- og ordblindekonference



OBU- og FVU-Sammenslutningen holder konference d. 20. og 21. september
2018. Så sæt allerede nu X i kalenderen.
Næste nyhedsbrev kommer i december 2017.
På bestyrelsens vegne,
Eva Jahnsen
Email: eja@vuclyngby.dk

