Velkommen i Uddannelsesforbundet

Brug din bestyrelse
- invitér formanden og næstformanden til et klubmøde!
Kontakt VUC-sektionen

Sektionsformand Lotte Klein, lok@uddannelsesforbundet.dk, mobil: 23 11 45 91
Konsulent Torben Thilsted, tth@uddannelsesforbundet.dk, mobil: 23 32 50 03

Sektionen for VUC-lærere

Sektionsbestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Lotte Klein
Rune Højstrup Søe
Katja Weihrauch
Rikke Haugaard belcher
Hanne Stadsholt
Ghita Christensen
Lotte Mangor

Bestyrelsessekretær Torben Thilsted

VUF
VUC Vest
VUC Skive-Viborg
VUC&HF Nord
VUC Thy-Mors
KVUC
Nordvestsjællands HF&VUC

23 11 45 91
27 88 06 85
30 28 10 11
24 83 83 49
61 65 70 62
26 79 73 94
20 65 86 24

Sekretariatet

23 32 50 03

• Hvad er sektionen?
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
Tlf.: 70 70 27 22
info@uddannelsesforbundet.dk
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• Hvad laver sektionsbestyrelsen?
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Uddannelsesforbundet
Sektionen for VUC-lærere

Som medlem af Uddannelsesforbundet er du også medlem af VUC-sektionen, der omfatter medlemmer ansat på VUC-området. På den måde
får vi den stærkeste organisering, og du får det største udbytte og
direkte indflydelse på Uddannelsesforbundets politik.
VUC-sektionens generalforsamling vælger formand, næstformand og de
øvrige medlemmer af bestyrelsen, samt vedtager politik på VUC-området og fastsætter kontingent til sektionen. Der vælges ligeledes
repræsentanter til Uddannelsesforbundets repræsentantskab og delegerede til Uddannelsesforbundets kongres. Alle sektionens medlemmer
kan deltage i sektionens generalforsamling. Næste generalforsamling
afholdes september 2017.
Sektionen for VUC-lærere består, ud over medlemmerne, af tillidsrepræsentanternes netværk. De fem netværk indgår i et tæt samarbejde med
sektionsbestyrelsen. I netværket videndeles og sparres, og tillidsrepræsentanterne støtter hinanden i deres arbejde som TR.
Uddannelsesforbundet sørger for TR-uddannelse og forbundets konsulenter støtter tillidsrepræsentanterne i det lokale arbejde og bistår det
enkelte medlem. Din tillidsrepræsentant er din nærmeste repræsentant
for Uddannelsesforbundet og dermed sektionen.
Sektionsbestyrelsen udsender nyhedsbreve til medlemmer og tillidsrepræsentanter. I nyhedsbrevene kan du læse mere om sektionsbestyrelsens konkrete arbejde. På Uddannelsesforbundets hjemmeside kan du
finde VUC-sektionens egen side og her kan du holde dig opdateret på
bestyrelsens arbejde via referater fra bestyrelsesmøderne.
Sektionsbestyrelsen er interesseret i at være i tæt kontakt med sektionens medlemmer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, ligesom det også er muligt at invitere formanden og næstformanden til et møde.

Sektionen arbejder for
dig og VUC-området

Vi søger indflydelse
•
•
•

Sektionen søger altid at påvirke den politiske dagsorden, såvel uddannelsessom arbejdsmarkeds- og fagpolitisk.
Deltager løbende i ministerielt nedsatte følgegrupper, lovforbedringsudvalg og
efteruddannelsesgrupper
Samarbejder med VUC-lederforeningen, Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Gymnasieskolernes Lærerforening
(GL), UCC, UCL m.fl.

Vi varetager de faglige interesser
•
•
•
•

Indsamler og indstiller overenskomstkrav fra medlemmerne
Arbejder for gode rammer, løn- og ansættelsesforhold m.m.
Arbejder med kvalitetssikring af fagene gennem uddannelse, opkvalificering og
efteruddannelse
Medvirker til profilering og synliggørelse af VUC-områdets faglige kompetencer

Sektionsbestyrelsen og dig som medlem
•

•

Sektionsbestyrelsen får hovedsagelig sin viden om retninger og tendenser på
arbejdspladserne gennem dialog med tillidsrepræsentanterne, fra medlemsundersøgelser, medlemshenvendelser og klubbesøg. VUC-sektionens politik
udvikles ud fra denne viden
Bestyrelsen arrangerer TR-møder og deltager løbende i TR-netværksmøder

