
 

 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 3/2019 

 

Kære medlem 

Hermed årets 3. nyhedsbrev.  

Tak til alle de medlemmer, der var med til vores kursus og generalforsamling 2018. Det var 
nogle gode dage, hvor vores oplægsholder Rune Mastrup lærte os om den motiverende 
samtale både i teori og praksis. Derudover var der gode input til bestyrelsens arbejde de 
næste to år. Et af forslagene var, at vi allerede næste år afholder en arbejdskonference, 
grundet de store forandringer der er på vores område i øjeblikket.  

Lange svartider på FVU-prøver 
En sprogcenterlærer har spurgt, om den lange ventetid på at få svar på afholdte trinprøver 
kunne mindskes ved, at man som censor, når man har rettet opgaverne, tager et foto af 
bedømmelseslisten/eller scanner den, og så mailer listen til den prøveafholdende institution. Vi 
har spurgt fagkonsulent Anita Møller, om det er en mulighed. Hun skriver: ”Jeg har tidligere 
vendt dette med Prøvekontoret, som skriver, at der ikke er noget til hinder for, at censor 
scanner og sender bedømmelseslisten tilbage til institutionen, så længe der ikke fremgår cpr. 
på listen”.  

Invitation til international læsekonference 2019 
I august 2019 er Landsforeningen af Læsepædagoger vært for den nordiske og europæiske 
konference om literacy. Det er en 70 års jubilæumskonference og overskriften er Learning 
form the Past for the Future: Literacy for All. Konferencen afholdes på Efterslægten i 
København. 

Du kan melde dig til at give en præsentation eller du kan tilmelde dig uden selv at give en 
præsentation. Du kan tilmelde dig og læse mere via nedenstående link.  
www.cph2019.dk 

Dialogmøder 
I denne uge afholdes der dialogmøder om læreplaner på FGU. D. 9.10.18 i Randers og d. 
11.10.18 i Hillerød. Til møderne vil der være mulighed for at spørge ind til læreplaners indhold.  

Mød bestyrelsen til ORD18 
Bestyrelsen har tilmeldt sig ORD18-konferencen d. 5. og 6. december i København. Vi håber, 
at kunne møde rigtige mange af jer der.  

Mange medlemmer 
Vi er i OBU- og FVU- Sammenslutningen nu oppe på 365 medlemmer. Der er rigtigt flot. Husk, 
at vi har en facebookgruppe, hvor man vende løst og fast.  

  

http://www.cph2019.dk/


Kurser 
FVU- og OBU-konferencen afholdes d. 27. november 2018 på Syddansk Erhvervsskole i 
Odense. Der er endnu intet program. Man kan finde yderligere oplysninger og tilmelde sig her: 
FVU- og ordblindekonference 
Bestyrelsen vil også være repræsenteret her. 

Uddannelsesforbundet afholder temadag om brug af smartphone/tablet i OBU den 22. 
november 2018. Læs mere her: Temadag om brug af smartphone/tablet i OBU 

 

Næste nyhedsbrev kommer i december 2018. 

 

På vegne af bestyrelsen, 

Eva Jahnsen  
E-mail: eja@vuclyngby.dk 

 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=570
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=553
mailto:eja@vuclyngby.dk

