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VUC Bestyrelsen
Emne

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato

Den 16. maj 2018 kl. 17.00 på Torvehallerne i Vejle.

________________________________________________________________________________
Til stede: Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Rune Søe, Rikke Belcher, Kjeld
Søndergaard, Johannes Ingwersen.
Sekretariatet: Torben Thilsted

Referat
Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 2.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018.
Der er udsendt udkast til referat til godkendelse. Der er ikke kommet indsigelser til
referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.
Taget til efterretning

Pkt. 3

OK-18 – Forlig i staten
Der er den 28. april 2018 indgået forlig på henholdvis det statslige, regionale og
kommunale område.
Der er onsdag den 9. maj 2018 indgået aftale mellem LC og Modernisertingsstyrelsen
om udmøntning af de afsatte 0,23 % til Organisationsforhandlinger.
Der afholdes urafstemning blandt Uddannelseforbundets medlemmer på henholdvis
det statslige og kommunale områpde frem til den 3. juni 2018.
Formanden foreslår:


at bestyrelsen drøfter og evaluerer det samlede OK-18 forløb herunder
-

drøfter det statslige forlig inklusiv det generelle og specielle resultat

-

drøfter det kommunale forlig inklusiv det generelle og specielle resultat

-

drøfter urafstemningen og konsekvenser ved forskellig stillingtagen til det
statslige forlig



at bestyrelsen på baggrund heraf tager stilling til resulatet på det statslige område
og evt. formidling heraf til tillidsrepræsentanter og medlemmer.
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Bestyrelsen drøftede forliget - specielt statens område og diskuterede, om
man skulle stemme ja eller nej, herunder hvilke konsekvenserne ved hhv.
positiv eller negativ stillingtagen. Bestyrelsen drøftede afstemningssystemet
i staten.
Lotte redegjorde for HB’s udmelding vedrørende HB beslutning om ikke
kollektiv at tage stilling til resultatet.
Torben orienterede om LC/UDFs Organisationsforhandlingerne den 9. maj
2018 med Moderniseringsstyrelsen vedr. lærere ved AVU/FVU og OBU om
udmøntningen af den statlige pulje på 0,23 %. Parterne aftale, at der ydes
et OK-18 tillæg på 950 kr. årligt (2012-priser) pr. 1. oktober 2018.
Lotte redegjorde for sine drøftelser med Hanne Pontoppidan om forløbet
forud for OK-18-forhandlingerne ved de små borde mellem
Moderniseringsstyrelsen og LC. Lotte oplyste, at hun havde nævnt over for
Hanne, at hele kravudtagelsesprocessen var et vigtigt demokratisk element i
Uddannelsesforbundet.
Lotte havde understreget, at det i bestyrelsens optik var vigtigt, at de
udtagne krav blev taget alvorligt, så hele processen blev understøttende for
sammenhængskraften i forbundet og følelsen af medejerskab til
organisationen hos medlemmerne.
Bestyrelsen evaluerede det samlede OK-forløb og Forbundets processer og
indsat med mange aktioner i de større byer. Bestyrelsen udtrykte stor ros til
synliggørelsen af Uddannelsesforbundet ved aktionerne med vores
halstørklæder og slikkepinde mm.
Bestyrelsen havde meget forskellige erfaringer for samarbejde og
koordineringen mellem de forskellige offentlige organisationer. Det blev
nævnt, at der på Fyns områdets manglende samarbejde, koordinering og
synligtgørelse af arrrangementer, som blev gennemført af øvrige
organisationer i regionen.
Lotte orienterede om afklaring af registrering ved stemmeafgivelse.
Bestyrelsen indstiller, at HB opfordres til at gennemføre en samlet
evaluering af
-

Uddannelsesforbundets planlægning og forberedelse af forløb med
fornyelse af overenskomster og aftaler

-

Uddannelsesforbundets processer for debat om og udtagelse af
krav til fornyelse af overenskomst og aftaler.
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Pkt. 4

De forberedende forløb og FGU
Der blev indgået politisk forlig den 13. oktober 2017 med alle folketingets partier om
”Aftale om bedre veje til uddannelse og job! (FGU)”
Undervisningsministeriet har udsendt 4 lovforslag om FGU:
 FGU-uddannelselsen
 FGU-institutionerne
 Vejledning
 Følgelove.
Lovforslagene blev fremsat den 21. marts 2018 i Folketinget. Der har den 17. april
2018 været 1. behandling af lovforslagene. De fire lovforslag er nu til politisk
behandling frem til den 15. maj, hvorefter der 2. og 3.
behandling henholdsvis d. 24. maj og 29. maj 2018 i Folketinget. Lovforslagene
forventes vedtaget af folketinget i juni 2018.
Arbejdet i Undervisningsministeriets skabelongruppe om læreplaner og fagbilag er
færdiggjort og godkendt af forligskredsen, og offentliggjort. Skabelonerne kan ses på
UVMs FGU side: www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedendegrunduddannelse/undervisningens-indhold/skabeloner-for-laereplaner-og-fagbilag.
Arbejdet med at udvikle læreplaner for de 9 almene fag og 12 faglige temaer starter
nu, idet der i processen er tilføjet 3 almene fag (Identitet og medborgerskab; PASE
(privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære); og
Teknologiforståelse (tidligere IT). Under de faglige temaer er der tilføjet et fag:
Musisk og kunstnerisk produktion.
På UVMs anmodning har Uddannelsesforbundet indstillet 21 kandidater til grupperne
der skal udarbejde forslag til læreplaner og fagbilag, men vi har endnu ikke modtaget
en tilbagemelding fra UVM.
I perioden 1. september 2018 til 1. januar 2019 skal der gennemføres en proces med
udpegning af medarbejdere til de nye FGU-institutioner.
Hovedbestyrelsens FGU-arbejdsgruppe har senest afholdt møde den 25. april 2018.
Formanden foreslår, at bestyrelsen:
 drøfter lovforeslagene om FGU og behandlingen i Folketinget
 påbegynder arbejdet med udarbejdelse af spørgsmål til Undervisningsudvalget
 drøfter initiativer for perioden fra efterår 2018 til sommeren 2019 vedrørende
processer og principper for fusionering af produktionsskolelærere og VUC-lærere
inkl. fusionsprocesser om arbejde med forskellige kulturer mhp. at udarbejde
indstilling til HB.
Bestyrelsen drøftede status på undervisningsministeriets FGU-processer
herunder lovgivningsprocesserne.
Bestyrelsen diskuterede en række problemstilling herunder:
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-

overtidsproblemer, hvor lærere og andre medarbejdere søger væk
fra VUC og de ”tilbageblivende” skal klare opaverne i en
overgangsperiode til udpegningsprocesserne er afsluttet

-

tid til at involvering i FGU-aktiviteter

-

udarbelse af opgaveoversigt 2018/19

-

udarbejdelse af årsopgørelse 2018/19.

Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til møde med alle VUC-lærere, der er
indforskrevet i Læreplansarbejdet.

Pkt. 5

Repræsentantskabsmøde maj 2018
Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde den 23. maj 2018 i Svendborg
med følgende punkter på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsorden
Orientering fra hovedbestyrelsen
Godkendelse af årsregnskab for 2017
Orientering om budget
Indkomne forslag og temadrøftelser.

Bestyrelsen skal drøfte dagsordenen mv.
Bestyrelsen var enig i, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kommenterer
forbundsformandens beretning til repræsentantskabet herunder bringer
diskussionerne fra repræsentantskabsmødet i september 2017 om
vedtagelse af krav og strategi i erindring! Se anførte link:
Uddanelsesforbundet, Referat af exord. repræsentantskabsmøde
september 2017
Repræsentantskabet vedtog på det ekstraordinære møde i september en
udtalelse om OK-18 krav bl.a.:
”…. Derfor stiller Uddannelsesforbundet ved OK18 krav om en ny
arbejdstidsaftale, som er forhandlet og aftalt med arbejdsgiverne.
Arbejdstidsaftalen skal give lærerne tid og rum, så de professionelt kan
forvalte deres arbejde.
Vi skal sammen lave en aftale, som understøtter kvalitet i
undervisningen og et godt arbejdsmiljø. Vi kan ikke leve med en så
uacceptabel belastning af medlemmerne, og det skal en ny aftale
stoppe.
Uddannelsesforbundet går til OK18 med krav om et opgør med lov 409s
arbejdstidsregler. De seneste år har med al tydelighed vist, at de ikke
passer til virkelighedens lærerarbejde. …”
Bestyrelsen udveksler inden mødet evt. reflektioner fra den skriftlige
beretning til repræsentantskabet
Bestyrelsen vil desuden nævne ideen om, at HB skal evaluere OK-forøbet!
4

Dato 27.05.2018 / TTH

Pkt. 6

Meddelelser og efterretningssager
a. HB
b. Kontaktudvalg med Lederforeningen
c. Kontaktudvalg med GL
d. Medlemssituationen
e. Formandens og sekretærens møder på VUC’erne
f. Sager
g. Øvrige meddelelser og efterretningssager.
Udsat

Pkt. 7

Eventuelt
Intet

Lotte Klein
Sektionsformand

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
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