Velkommen!
- i fællesskabet på VUC

Brug din bestyrelse

- invitér formanden og næstformanden til et klubmøde!

Kontakt VUC-sektionen

Juni 2019

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

Sektionsbestyrelsen:
Formand
Lotte Klein
Næstformand
Rune Højstrup Søe
Kasserer
Katja Weihrauch
Bestyrelsesmedlem Rikke Haugaard belcher
Bestyrelsesmedlem Hanne Stadsholt
Bestyrelsesmedlem Ghita Christensen
Bestyrelsesmedlem Lotte Mangor
		
Bestyrelsessekretær Torben Thilsted

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

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
23 32 50 03

Hvornår er det næste klubmøde?
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
Tlf.: 70 70 27 22
info@uddannelsesforbundet.dk
Uddannelsesforbundet, revideret juni 2019

Spørg din tillidsrepræsentant!

Sektionen arbejder for dine vilkår!

Kære kollega!

Dette er ikke forhold, der er vedtaget ved lov, men derimod forhold som fagforeningerne
gennem årene har kæmpet hårdt for og fået gennemført.

Vi ønsker dig velkommen på VUC
og i fællesskabet.

Derfor forsvarer vi den danske forhandlingsmodel!

Mit navn er Lotte Klein,
og jeg er formand for
VUC-lærerne i
Uddannelsesforbundet.

Som medlem af VUC-sektionen og Uddannelsesforbundet betaler du blandt andet for:
• En veluddannet tillidsrepræsentant, der helt konkret forhandler løn på din arbejdsplads
og kan være bisidder for dig i vanskelige situationer
• Faglige konsulenter, der er eksperter i jura, faglige emner og forhandling, sociallovgivning.

Jeg håber, at du vil tage dig tid til at

læse denne folder, og at du nyder den
velkomsthilsen, som medlemmerne af
VUC-sektionen i Uddannelsesforbundet
byder dig velkommen med.
Hvis vi alle sammen er med i fællesskabet
i Uddannelsesforbundet, får jeres lokale
TR et stærkt mandat, når der f.eks. skal
forhandles løn på dit VUC. Du kan med
dine meninger og synspunkter være med
til at kvalificere fagklubbens fælles drøftelser og beslutninger.

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 VUC-området opnået ordnede forhold
via mange års fagpolitiske arbejde. Nogle
væsentlige områder er fx:

• Kvalificerede forhandlere i forbindelse med overenskomstforhandlinger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst fra TR

Overenskomstdækning af VUC-området
Faste stillinger og tryghed i ansættelsen
Opsigelsesvarsler
Løn, der følger med reallønnen
17,3 % i pensionsopsparing
Løn under sygdom
Ret til orlov (bl.a. barselsorlov)
Løn under ferie
Særlige feriedage
37-timers arbejdsuge

• Fagpolitisk og uddannelsespolitisk lobbyarbejde
• Velkomsthilsen til din næste nye kollega.

