Brug din bestyrelse - inviter formanden og næstformanden til et klubmøde!
Kontakt sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler
Sektionsformand Kirsten Christensen, kch@uddannelsesforbundet.dk, mobil 42 70 14 71
Konsulent Hanne Sylvest, hsy@uddannelsesforbundet.dk, tlf.nr.: 70 70 27 22
Sektionsbestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessekretær

Kirsten Christensen
Dorthe Jespersen
Marianne R. Nielsen
Annette Dalmose
Birte Jacobsen
Simon Nielsen
Ulla Thostrup
Hanne Sylvest

Uddannelsesforbundet
Nørre Farigmagsgade 15
1364 København K
Tlf.nr.: 70 70 27 22
info@uddannelsesforbundet.dk

AOF Midt Århus
AOF Nord
AOF Syd
AOF Svendborg
Kofoed Skoles
oplysningsforbund
Kompetencehuset
Fokus Ålborg
Sekretariatet

42 70 14 71
23 82 96 72
21 41 94 77
22 77 17 66

Velkommen
- i fællesskabet i oplysningsforbund og på
daghøjskoler

21 46 23 01
28 76 52 99
98 12 25 15
70 70 27 22

Hvornår er det næste klubmøde?
Spørg din tillidsrepræsentant!

Sektionen arbejder for dine vilkår!
Kære kollega!
Vi ønsker dig velkommen i sektionen og i fællesskabet.
Mit navn er Kirsten Christensen, og jeg er formand for sektionen for ansatte
ved oplysningsforbund og daghøjskoler.
Jeg håber, du vil tage dig tid til at læse denne folder, og at du kan bruge
denne hilsen, som sektionens medlemmer i Uddannelsesforbundet, byder dig
velkommen med.
Hvis vi allesammen er med i fællesskabet i Uddannelsesforbundet, får din lokale
tillidsrepræsentant et stærkt mandat, når der skal forhandles f.eks. lokalløn på din skole.
Du kan med dine meninger og synspunkter være med til at kvalificere de fælles drøftelser
og beslutninger i jeres lokale klub.
De løn- og arbejdsvilkår, som du har i dag, er opnået for dig og dine
kolleger takket være din faglige organisation. Vi har inden for
sektionens områder i oplysningsforbund og på daghøjskoler opnået
ordnede forhold gennem mange års fagpolitisk arbejde.

Dette er ikke forhold, der er vedtaget ved lov, men derimod forhold som fagforeningerne
gennem årene har kæmpet hårdt for og fået gennemført.
Derfor forsvarer vi den danske forhandlingsmodel!
Som medlem af Uddannelsesforbundet og sektionen betaler du blandt andet for:


en veluddannet tillidsrepræsentant, der helt konkret forhandler løn på din
arbejdsplads, og som kan være bisidder for dig i vanskelige situationer



faglige konsulenter, der er eksperter i jura, faglige emner, forhandling og
sociallovgivning



kvalificerede forhandlere i forbindelse med overenskomstforhandlinger



fagpolitisk og uddannelsespolitisk lobbyarbejde

Nogle af de væsentlige områder er f.eks.:
Velkomst fra din tillidsrepræsentant











Overenskomstdækning af området
Faste stillinger og tryghed i ansættelsen
Opsigelsesvarsler
Løn, der følger med reallønnen
Pensionsopsparing på 17,3%
Løn under sygdom
Ret til løn under bl.a. barselsorlov
Løn under ferie
Særlige ferie-fridage
Ret og pligt til indtil 5 dages (37 timers) betalt frihed om året til relevant efter- og
videreuddannelse / videreudvikling.

