
 

 

Nyhedsbrev fra OBU- og FVU-Sammenslutningen 2/2020 

Kære medlem 

Håber du er kommet godt igennem alle prøvelserne de seneste måneder! Det er vi i 

bestyrelsen, og vi har haft vores første fysiske møde i maj, hvor vi bl.a. har planlagt det 

forestående kursus med generalforsamling. Vi synes selv, at vi er kommet op med et 

spændende program, som du kan se nede i teksten. 

Valg til bestyrelsen 

I forbindelse med generalforsamlingen må du meget gerne gøre dig tanker om, hvorvidt du 

har lyst til at stille op til bestyrelsen, for vi er flere, der overvejer at forlade den, dvs., at der 

sandsynligvis kommer 3-4 pladser i spil. Vi vil godt understrege, at vi har haft et godt og 

givende samarbejde alle sammen, men vores energi går i lidt forskellige retninger; herunder er 

Mette Bjerge (kasserer) og Gitte Boe (konstitueret formand) hovedsageligt engageret i at få 

ordblindeindsatsen op at køre og systematiseret i FGU, mens Charlotte Rye (sekretær) har nok 

at lave som sektionsbestyrelsesmedlem i sektionen for Dansk som andetsprog samt som TR på 

sin arbejdsplads. De eneste, der umiddelbart ønsker at genopstille, er vores suppleant, Tina 

Lind samt muligvis næstformand Mie Christensen. 

 Vi kan varmt anbefale at deltage i Sammenslutningens arbejde. Der bliver givet frikøb til de 

4-5 årlige bestyrelsesmøder, og derudover kan du få betalt konferencer samt frikøb i den 

forbindelse.  

Hovedformålet med sammenslutningen er at samle uddannelsespolitiske og pædagogiske 

interesser for Uddannelsesforbundets medlemmer, som arbejder inden for OBU- og FVU-

området. Vi indsamler gerne spørgsmål fra medlemmer om den lovgivning, vi arbejder 

indenfor eller lignende og besvarer spørgsmål via vores kanaler i Uddannelsesforbundet og i 

Ministeriet. Desuden bidrager vi til udvikling af Uddannelsesforbundets politik for OBU- og FVU-

området. Derudover bidrager vi også med høringssvar, laver kurser, skriver nyhedsbreve osv., 

men det er vigtigt at påpege, at bestyrelsen selv bestemmer, hvor indsatsen skal lægges, og 

hvordan økonomien forvaltes. 

 

Indkaldelse til generalforsamling i OBU- og FVU-sammenslutningen  

 

Der indkaldes til generalforsamling i OBU- og FVU-sammenslutningen. 

 

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 18.45 på Dalum Landbrugsskole 

og kursuscenter, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. 

 

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sammenslutningens kursus d. 1. - 2. oktober 

samme sted. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

3. Bestyrelsens beretning 



4. Regnskab for 2018 og 2019 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand 

8. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af minimum 2 suppleanter til bestyrelsen 

10.  Valg af 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter 

11.  Eventuelt 

 

Forslag fra sammenslutningens medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal indsendes til Uddannelsesforbundets sekretariat senest den 1. september (1 måned før 

generalforsamlingens afholdelse) på info@uddannelsesforbundet.dk, att. konsulent Stig 

Borberg. 

De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, bliver offentliggjort på 

forbundets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  Forslagene bliver 

desuden fremsendt elektronisk til de medlemmer, der har forhåndstilmeldt sig til 

generalforsamlingen. 

Kursus d. 1. og 2. oktober 2020 

Stå fast, gå glip, stå sammen 

OBU- og FVU-Sammenslutningen afholder kursus med fokus på de omstruktureringer, der sker 

inden for vores undervisningsfelt. Hvordan passer vi på os selv i alt dette? Hvordan navigerer 

vi fx i FGU’ens kaos eller i VUC’ernes nye virkelighed? Spørgsmålene melder sig hurtigt og 

nemt, og derfor har vi inviteret professor i psykologi, Svend Brinkmann, til at komme og give 

os et sikkert og tiltrængt indspark til, hvordan vi kan rumme vores arbejdsliv.  

Derudover håber vi at pirre jeres faglige nysgerrighed med oplæg om 

matematikvanskeligheder samt online undervisning. Vi lover desuden, at der vil være god tid 

til at dele tanker og ideer med fagfæller. 

Program 

 

Torsdag d. 1. oktober 2020 

9.30  Formiddagskaffe med brød 

9.55  Velkomst v. Gitte Boe, konst. formand for Sammenslutningen 

10.00  Oplæg v. Svend Brinkmann, professor i almen psykologi og kvalitative metoder, 

Aalborg Universitet 

12.00  Opsummering og forberedelse af refleksionsrunde 

12.15  Frokost 

13.15  Refleksion over Brinkmanns oplæg i grupperne 

 

14.00  Kort fremlæggelse fra hver gruppe 

14.15  Kaffepause 

14.30  Online undervisning v. Orla Dall og Lars Drotner, FGU online, Aarhus 

Hvilke didaktiske overvejelser gør man sig, når man underviser en udfordret 

gruppe online? 

16.00-16.10 Gitte Boe har ordet i forbindelse med den kommende generalforsamling. 

17.30  Middag 

 

18.45.  Generalforsamling for OBU- og FVU-Sammenslutningen 

20.00.  Ost og rødvin samt hygge og fri faglig sparring 
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Fredag den 2. oktober 2020 

8.00.  Morgenmad 

8.50  Introduktion af dagens program ved Mette Bjerge 

9.00 Matematikvanskeligheder v. Henrik Skovhus, tale- og neuropædagog, indehaver 

af Nordjysk Matematik Center 

Hvordan kommer matematikvanskeligheder og dyskalkuli til udtryk? Hvad er 

årsagen, og hvordan støtter vi op om vanskelighederne? 

11.15  Evaluering og diskussion om, hvad Sammenslutningen skal arbejde med i de 

næste to år. 

12.15  Frokost to go og tak for denne gang 

 

OBS! 

Svend Brinkmann vil altid meget gerne i dialog med sine tilhørere, så hvis du på forhånd har 

spørgsmål, der omhandler samfundsstrukturer/psykologi koblet med uddannelses- og 

undervisningsområdet, er du mere end velkommen til at stille dem til ham: 

Mie.christensen.2019@gmail.com   Mie formidler spørgsmålene videre. 

 

Pris for medlemmer: 500 kr 

Pris for ikke-medlemmer: 1500 kr 

 

Tilmelding til kurset og generalforsamlingen: Kursus og generalforsamling i OBU- og 

FVU-Sammenslutningen 

 

Hilsen fra FVU-konsulent 

Vi spurgte oprindeligt FVU-konsulenten, Bettina Dam Rüger Oliver, om hun kunne deltage i 

vores kursus, for vi har tidligere oplevet stor interesse for at møde de forskellige konsulenter 

fra Ministeriet. Bettina kunne desværre ikke deltage, men vi skulle hilse fra hende og sige, at I 

er mere end velkomne til at skrive til hende. Det er praktisk, hvis I gør det gennem os, for 

mange sidder med de samme spørgsmål, så flere får svar på den måde. 

 

 

Nu er der kun tilbage at ønske alle en dejlig afslappende sommer  

 

På vegne af bestyrelsen, 

 

 

Gitte Boe 

Konst. formand  

gitteboe.gb@gmail.com  
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