
 

 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 2/2019 

 

Kære medlemmer 

Hermed bestyrelsesnyt om lidt af hvert. 

Der er lavet ny konstellation i vores bestyrelse. Som vores tidligere formand, Eva Jahnsen, 
skrev i forrige brev var hun nødsaget til at gå af, fordi hun har fået job inden for et andet 
område end Uddannelsesforbundets. Jeg er i stedet konstitueret formand indtil 
generalforsamlingen i efteråret 20. Jeg arbejder på Frederiksberg VUC & STX, men overgår til 
FGU’en pr. 1/8. Desuden har vi trukket på vores suppleanter, således at Mie Christensen fra 
AOF Nordsjælland er blevet næstformand og Tina Lind fra Nordvestsjællands HF & VUC (FGU 
pr. 1.9) er trukket ind som ekstra kompetence. Vi arbejder alle frivilligt og er glade for den 
gode støtte fra suppleanterne. Tak til jer! 

Mette Bjerge er fortsat kasserer og Charlotte Rye sekretær. 

Hyrdebrev fra Ministeriet om FVU 
Der har været en uheldig tendens med, at FVU ikke er blevet udbudt efter hensigten. Bl.a. er 
det givet til kursister fra Danskuddannelserne i et omfang, som ikke modsvarer kursisternes 
sproglige forudsætninger, og det har fået den konsekvens, at Undervisningsministeriet og 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har udsendt et fælles hyrdebrev. De har bl.a. opstillet 
et overskueligt skema, hvor det ret tydeligt fremgår, hvem fra Danskuddannelserne, der kan 
gå på hvilke FVU-trin. 

Måske har du modtaget hyrdebrevet, og hvis ikke, er det muligt at se på vores Facebookside 
(søg på OBU- og FVU-Sammenslutningen). Hvis du ikke er bruger af Facebook, sender jeg det 
gerne til dig. Skriv til gib@vuf.nu. Brevet er også blevet udsendt i Uddannelsesforbundets 
nyhedsbrev. 

Arrangement med Svend Brinkmann 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er vi så heldige, at Svend Brinkmann har sagt ja til at holde 
oplæg for os. Det kommer til at foregå i Aarhus d. 12. september på Scandic City, Østergade 
10. I skal holde øje med kursustilmeldingen på Uddannelsesforbundets hjemmeside, for det er 
først til mølle… og tilmeldingsfristen er 1.august. Med titlen Stå fast, gå glip, stå sammen 
håber vi at lægge op til en spændende dag, hvor du får et pusterum til at møde kolleger, der 
går en lige så omskiftelig arbejdstilværelse i møde, som du selv gør. 
 

Læs mere her og tilmeld dig: Stå fast, gå glip, stå sammen 

  

mailto:gib@vuf.nu
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=710


Kurser og konferencer fra Uddannelsesforbundet 
Temadagen om tosprogede og OBU, som blandt andet blev afholdt den 9. maj – har haft sådan 
en lang venteliste, at den bliver oprettet på ny til oktober i København og i november i 
Fredericia. 
Læs mere og tilmed dig:  

• Temadag: Ordblindekursister med dansk som andetsprog – den 30. oktober i København 
• Temadag: Ordblindekursister med dansk som andetsprog – den 7. november i Fredericia 

Derudover afholder Uddannelsesforbundet en temadag med titlen Emotionelle følger ved ordblindhed. 
Læse mere og tilmeld dig her: Temadag: Emotionelle følger ved ordblindhed 

 

Glem ikke…. 

- At tilmelde dig vores Facebookgruppe 
- At du kan søge midler fra os til fagfaglige/pædagogiske tiltag for jer og jeres kolleger. 

Send en kort beskrivelse af, hvilket arrangement, du vil lave, og hvor mange penge, du 
søger, så behandler vi din ansøgning i bestyrelsen hurtigst muligt. Send til gib@vuf.nu 

 

På genhør og god sommer, når I kommer dertil 

På bestyrelsens vegne 

 

Gitte Boe 
Konstitueret formand 
Email: gib@vuf.nu 
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