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Nyhedsbrev januar 2017 
 

Kære tillidsrepræsentant. 

Her først i det nye år er det blevet tid for lidt nyt og lidt tilbageblik på 

sidste halvdel af 2016 fra sektionsbestyrelsen.  Vi håber, I vil 

videreformidle relevant information til jeres kolleger. 

Først lidt tilbageblik: 

Siden sidste nyhedsbrev har vi i november 2016 afholdt en temadag for 

TR-  og suppleanter, og for første gang har også AMR organiseret i 

Uddannelsesforbundet været inviteret med.  Temaet på dagen var: 

- Rettigheder og pligter som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. 
Her var oplæg ved advokat Per Frydenreim, FTF. 

- Psykisk arbejdsmiljø.  Fra snak til handling – hvordan takles 
hverdagens udfordringer i en tid med stigende konkurrence og 
individualisering og fokus på robusthed mv.? Hvordan kan APV´en 
anvendes til at forbedre arbejdsmiljøet? Hvordan kan TR og AMR 
optimere samarbejdet, så det psykiske arbejdsmiljø kan 
forbedres?  Her var oplæg ved konsulent Hans Hansen, FTF. 

 
Det var en god dag med gode oplæg og relevante diskussioner, så tak til 
jer, der var med    
 
 
Lige efter sommerferien 2016 blev der sendt et spørgeskema ud til  
ordblindeundervisere. Skemaet blev sendt ud til alle registrerede 
ordblindeundervisere i vores sektion og til medlemmer af OBU- og FVU-
Sammenslutningen, og det blev sendt ud med medlemsposten og lagt på 
Uddannelsesforbundets hjemmeside. Rigtig mange har svaret – tak for 
det! 
Svarene i undersøgelsen peger i mange retninger, og der arbejdes fortsat på at uddrage det væsentlige. I 
første omgang er der aftalt møde med konsulent Lars Lindahl (UVM) om de didaktiske og pædagogiske 
problemstillinger underviserne oplever i forbindelse med undervisningsplanerne.  
 
2017: 
 
Som forberedelse til forhandling af FOAS-overenstkomsten i 2018 planlægger sektionsbestyrelsen her i 
foråret at foretage en lille undersøgelse af undervisernes uddannelsesniveau. Der vil blive sendt et  
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spørgeskema ud, og vi håber at få mange svar tilbage.  Vi vil naturligvis også skrive om resultatet i det 
kommende nyhedsbrev.  
På møder i 2016 har vi allerede talt om positive og negative forhold i overenskomsten. Disse er naturligvis 
skrevet ned. Processen vil fortsætte i 2017 – dette både på møder og ved spørgeskema til medlemmer. De 
endelige krav til OK 2018 vil blive udtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i september (se 
nedenfor).  
 
 
Sæt allerede nu krydser i kalenderen: 
 
Den 19., 20. og 21. april er der TR-temadage i Svendborg. Den sidste dag er der afsat tid til, at vi kan mødes, 
evaluere dagene og indholdet og drøfte problemstillinger i vores sektion.  Som noget nyt og som et forsøg er 
der repræsentantskabsmøde om onsdagen. Alle kan deltage – delegerede med stemmeret, men alle med 
taleret. Hvis man ikke vil deltage i repræsentantskabsmødet, er der 4 valgfrie oplæg, man kan melde sig til.  
 
Igen som noget nyt er der den 28. og 29. september fælles arrangement med sektionsgeneralforsamlinger, 
foreningsområdets (de tekniske skolers) TR-kursus og ekstraordinært rerpæsentantskabsmøde om OK 2018. 
Hvor arrangementet finder sted, vides endnu ikke helt, men det bliver et centralt sted.  
 
I vores sektion mødes vi til frokost torsdag den 28. kl. 12, og vi planlægger med et spændende kursus om 
eftermiddagen. Kl. 17-18 er der fælles oplæg til sektionsgeneralforsamlingerne v. formandskabet om 
kongressens emner. Derefter er der fælles middag for alle sektioner fra 18. -19. , og klokken 19 starter vores 
sektionsgeneralforsamling.   
 
Vi skal på sektionsgeneralforsamlingen have valgt formand, næstformand, kasserer, medlemmer og 
suppleanter til sektionsbestyrelsen – ialt er vi 7 personer i bestyrelsen, og der er 3 suppleanter. Vi skal 
ligeledes have valgt 15 delegerede og 5 suppleanter til kongressen.   
 
Herefter er der generalforsamlinger i Landsklubben for Folkeoplysere og Pædagogisk Sammenslutning.  
 
Det bliver en travl og spændende aften , og vi håber, rigtig mange vil møde op! 
 
Om fredagen er der endnu et spændende kursus om formiddagen, fælles frokost fra 12 -13, og derefter er 
der ekstraordinært repræsentantskabsmøde om OK 2018. Den nye bestyrelse og 1. suppleant er delegerede 
til denne.   
 
Program med sted, præcise klokkeslet og kursusindhold følger senere. 

    
 

I ønskes alle et rigtig glædeligt nytår  

På vegne af bestyrelsen 

Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 


