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Nyhedsbrev januar 2019 
 

Kære medlem. 

Så er det igen blevet tid til lidt nyt og et tilbageblik fra sektionsbestyrelsen. 

Vi håber, du vil tage dig tid til at læse brevet. 

OK18 fyldte i hele 2018 meget, og på vores område kommer det også til at 

fylde her i starten af 2019.  

Som du nok har set i Medlemsposten og på Uddannelsesforbundets 
hjemmeside, så er der den 2. januar 2019 indgået en aftale med FOAS1) 
om fornyelse af FOAS’ sprogcenteroverenskomst, som gælder for ansatte 
på AOF-sprogskoler/-centre og Lærdansk. Konflikten, som var varslet, er 
hermed suspenderet. Aftalen sendes snarest til afstemning, og den 4. 
februar bliver resultatet offentliggjort på Uddannelsesforbundets 
hjemmeside. Uddannelsesforbundet anbefaler et ja.  
Den 11. januar mødes parterne igen til det første forhandlingsmøde om 
overenkomst på  FOAS Almene, som er vores sektionsområde – 
daghøjskoler, ansatte i oplysningsforbund med f.eks. FVU- og 
ordblindeundervisning og vejledning. De to overenskomster er på mange 
måder ens, så vi håber, at forhandlingsresultatet fra sprogcenter-
overenskomsten vil påvirke forhandlingsforløbet og  resultatet positivt. Du 
kan følge med i forløbet på Uddannelsesforbundets hjemmeside her og i 
Medlemsposten.  
 
 
I sektionen har vi i 2018 arbejdet med at få udarbejdet 
informationsfoldere. Vi har færdiggjort en velkomstfolder til nye 
medlemmer. Vores tanke har været at tydeliggøre, at man som nyt 
medlem i Uddannelsesforbundet på vores område ikke kun bliver medlem 
af et forbund, men også af en sektion. Folderen vil blive lagt på vores side 
på hjemmesiden her. Den er også vedhæftet dette Nyhedsbrev. Det er tanken, at TR skal give den til den nye 
kollega. Hvis du arbejder et sted, hvor der ingen TR er, vil du måske være behjælpelig og give den til din nye 
kollega? 
 
Landsklubben for lærere i folkeoplysningen har ligeledes udarbejdet en hvervefolder, hvor der informeres 
om landsklubbens arbejde og om vigtigheden af at være organiseret – og dette vel at mærke i den rigtige 
organistation. Du kan finde folderen på hjemmesiden her. Hvis du i dit daglige arbejde møder folkeoplysere, 
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https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arbejdsliv/ok-foas/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-sammenslutninger/oplysningsforbund-og-daghoejskoler/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/4198/den-elektroniske-hvervefolder-til-print.pdf
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håber vi, du vil printe folderen ud og give den videre. Folkeoplyserne har ikke en overenskomst og derfor 
ikke ret til en TR, der kan gøre dette. 
 
Et indsatsområde i sektionen har i 2018 været det lokale klubarbejde, fordi det er her, du og dine kolleger 
har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger og have et fælles talerør i forhold til ledelsen, til 
sektionsbestyrelsen og til Uddannelsesforbundet.  
 I 2017 besluttede sektionsbestyrelsen at støtte de lokale faglige klubber økonomisk, så der bliver penge til 
forplejning eller andet på klubmøderne. Der er indtil nu blot 4 klubber, der har søgt om penge. Vi modtager 
gerne flere ansøgninger. Vi beder blot om, at klubben sender en kort ansøgning til Kirsten Christensen 
(kch@uddannelsesforbundet.dk) og Marianne R. Nielsen (mrn@aofsyd.dk) om det beløb, der søges 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. Det er vigtigt at få klubben formaliseret, da den hermed får mere formel vægt som bagland for 
f.eks. TR. Du kan finde forslag til klubvedtægter her (til højre på siden i det blå felt). 
 
Vi arbejder i sektionsbestyrelsen lige nu på at få færdiggjort en folder om det lokale klubarbejde.  
 
Den 26.9.2018 afholdt vi en TR-temadag, hvor bl.a. det lokale klubarbejde 
var på programmet. Her afprøvede vi bl.a. et værdispil, som kunne være en 
mulighed på et klubmøde for at få tydeliggjort, hvad vi hver især tænker er 
vigtigt for os i klubsammenhæng.   Vi var desværre ikke så mange på dagen, 
men det var en god dag, var alle enige om. 
 
FGU 

FGU har ligeledes fyldt meget i 2018. Institutionerne og bestyrelserne er på plads, mange steder er der ansat 

chefer, og medarbejdere fra VUC, som skal virksomhedsoverdrages, har fået besked. På andre områder, som 

f.eks. vores, er fristen for virksomhedsoverdragelse udskudt til senest den 31.1.2019. Mange har dog 

allerede fået besked. Uddannelsesforbundet afholder her i januar 5 regionale fyraftensmøder om FGU, hvor 

Undervisningsministeriet deltager og svarer på spørgsmål. Møderne for medlemmer varer fra klokken 15.45 

til 18. Fra kl. 10 til 15.45 er der møder med tillidsrepræsentanter i de berørte sektioner. Læs mere om 

møderne og tilmeld dig: 

15/1-2019 : Region Syd  
16/1-2019 : Region Midt 
17/1-2019 : Region Nord 
21/1-2019 : Region Hovedstaden 
24/1-2019 : Region Sjælland  
 

Ved du allerede nu, at du skal virksomhedsoverdrages, er det vigtigt at møde frem. Det er en mulighed for at 

møde de nye kolleger og få stillet spørgsmål til Undervisningsministeriet. Uddannelsesforbundet får ikke 

automatisk besked, hvis du er en af dem, der bliver virksomhedsoverdraget til FGU. For at kunne yde den 

bedste service til dig, vil det derfor være godt, hvis du selv informerer om det. Det kan du gøre her.  

ttps://www.uddannelsesforbundet.dk/tillidsvalgte/tr-haandbog?place=FOAS%27+Almene&topic=1788
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=630
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=631
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=632
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=633
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=634
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/medlemskab/%C3%A6ndringer-af-medlemskab/bliver-du-overdraget-til-fgu-og-dermed-skrifter-arbejdsplads-pr-1-august-2019/


l    
 

Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 
 

3 

 
 1)Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde 

Du kan følge med i nyt om FGU her. Der arbejdes f.eks. fortsat på at få forhandlet en fælles overenskomst 

for FGU-lærerne.  

STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse) 

Den 20.11.2018 holdt vi for første gang i vores sektion temadag om STU på Hans Knudsen Instituttet i 

København. Der var fokus på, hvordan interessenterne inden for STU-området kan udvikle og kvalitetssikre 

STU-tilbuddene. Der var oplægsholdere fra UVM, fra Epinion, fra Gladfonden og fra UU-vejledere i Odense, 

Aarhus og København (Vestegnen). Dagen afsluttedes med oplæg om Motivation af unge med særlige behov 

kombineret med KRAP-metoden. Det var en velbesøgt og lærerig dag, og der var god mulighed for både 

spørgsmål og debat.  

Forår 2019: 

 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 Aalborg den 6.2.2019. Uddannelsesforbundet 
arrangerer det. Tilmelding: Det 3. liv 
 

 Temadag om emotionelle følger ved ordblindhed. Den 7. 3. 2019 i København. 
Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding: Temadag om emotionelle følger ved ordblindhed 
 

 Unge på kanten – hvordan lykkes du, så de kommer med. Den 20. og 21. marts i Odense. Arrangeres 
i samarbejde med bl.a. andre forbund.  Tilmelding: De unge på kanten 
 

 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 den 4.4.2019. 
Uddannelsesforbundet arrangerer det. Tilmelding  her 
 

 Diagnose, identitet og ungdomsuddannelse (modul 2 af 3. Modulerne kan tages uafhængigt af 
hinanden). Den 4. og 5. 4. 2019 i Korsør. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding  her 
 

 Temadag om brug af smartphone og tablet i ordblindeundervisningen. Den 9. 4.2019 i København. 
Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her 
 

 Temadag Ordblinde kursister med dansk som andetsprog. Den 9.5.2019 i København. 
Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her 
 

Mange hilsner og godt nytår    

På vegne af bestyrelsen  

Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/fag-faglighed/forberedende-grunduddannelse/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=621
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=663
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=627
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=622
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=662
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=620
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=614

