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Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler

Nyhedsbrev oktober 2017
Kære tillidsrepræsentant.
Så er det blevet tid til lidt nyt og et tilbageblik fra sektionsbestyrelsen. Vi
håber, du vil videreformidle relevant information til dine kolleger.
Den 28. og 29. september var der kursus og generalforsamling i sektionen.

Bestyrelsen:
Kirsten Christensen,
formand, Ordskolen Århus,
AOF Midt

Der var 27 tilmeldte til kurserne, som om torsdagen handlede om
robusthed – en oplevelse af at ”kunne tage fat om livet” og om fredagen
om udviklingstendenser og dilemmaer på det folkeoplysende område.
Begge oplæg fik mange rosende ord med på vejen fra deltagerne.

Dorthe Jespersen, AOF
Nord næstformand

På generalforsamlingen blev der valgt bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. De tidligere bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt dog
med en udskiftning på næstformandsposten, hvor Ulla Thostrup ikke
genopstillede. Dorthe Jespersen fra AOF Nord er nu i stedet næstformand.

Annette Dalmose, AOF
Center Fyn

Som suppleanter blev følgende valgt:
1. suppleant: Jørgen Olesen, AOF Midt
2. suppleant: Annet Afsharian, Kofoeds Skole
3. suppleant: Rasmus Wortziger, Voksenskolen i Albertslund
4. suppleant: Maria Delgado, AOF Center Fyn
Den skriftlige beretning, regnskab og referat fra generalforsamlingen vil
blive lagt på hjemmesiden snarest: her

Marianne R. Nielsen,
kasserer, AOF Syd

Birte Jacobsen, Kofoeds
Skoles Oplysningsforbund
Simon Nielsen,
Daghøjskolen
Kompetencehuset, Århus
Ulla Thostrup, Fokus Ålborg
Hanne Sylvest,
Bestyrelsessekretær,
Uddannelsesforbundet

Til repræsentantskabet i Uddannelsesforbundet blev bestyrelsen og 1. og
2. suppleant valgt.
Vi skulle også have valgt 13 delegerede til kongressen, og følgende blev valgt som delegerede: Dorthe
Jespersen, Marianne Raarup Nielsen, Annette Dalmose, Birte Jacobsen, Simon Nielsen, Ulla Thostrup, Jørgen
Olesen, Rasmus Wortziger, Maria Delgado, Rasmus Tandrup Gravesen, Dorit Grumsen, Tove Baggesgaard
Hansen og Gitte Gregersen. Som suppleanter blev Janne Beicker og Mette Bjerge valgt.
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Tilskud til klubber
I sektionsbestyrelsen har vi besluttet at støtte de lokale klubber økonomisk, så der bliver penge til
forplejning eller andet på klubmøderne. Da vi ikke har overblik over, hvor mange klubber der er aktive i
sektionen, vil vi bede om, at du sender jeres klubvedtægter til Kirsten Christensen
(kch@uddannelsesforbundet.dk) og Marianne R. Nielsen (mrn@aofsyd.dk) sammen med en kort ansøgning
om det beløb, der ansøges om. I første omgang har vi besluttet, at der maks. kan ansøges om 1000 kr. pr. år.
Vi vil nødig have, at økonomien løber løbsk.
Du kan finde forslag til klubvedtægter her (til højre på siden i det blå felt).
OK18
På repræsentantskabsmødet i september blev kravene til OK18 endeligt vedtaget. De generelle krav opstilles
i 4 temaer:
1) Forbedring af reallønnen
2) En ny og aftalt arbejdstidsaftale (lov 409 på det kommunale og det statslige område virker ikke)
3) Styrkelse af tillidsrepræsentanterne
4) Nedsat arbejdstid og nedsat belastning/Bedre seniorordninger
Temaerne kan du se udfoldet her
For FOAS almene overenskomst er der endvidere specifikke krav, som ikke dækkes under temaerne. Dem
kan du læse om her
Der stilles desuden krav om overenskomstdækning af folkeoplysere ansat under Folkeoplysningsloven.
Forhandlingerne på det private områder starter tidsmæssigt efter det kommunale og det statslige område er
færdigforhandlet.
TR-temadage
Vi planlægger igen i 2018 at holde to TR-temadage - ét i foråret og ét i efteråret. Hvis du har ideer til temaer,
må du meget gerne skrive til os.
FGU
Den 13. oktober blev der indgået Aftale om bedre veje til uddannelse og job - den nye forberedende
grunduddannelse - FGU - for unge under 25 år. Aftalen omfatter også KUU, FVU og ordblindeundervisning
for målgruppen af unge, så flere af vores medlemmer i sektionen bliver berørte. Den 25. 10. er der
informationsmøde i Vartov, som du sikkert har set. Forhåbentlig bliver vi mange fra vores sektion på mødet.
I november og fremefter vil der desuden blive afholdt møder for alle rundt om i landet. Det er vigtigt, at vi
møder op og får stillet spørgsmål, så vi kan informere vores kolleger.
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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



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



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

På vegne af bestyrelsen
Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler
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