Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler

Nyhedsbrev juni 2019
Kære medlem.
Så er det igen blevet tid til lidt nyt og et tilbageblik fra sektionsbestyrelsen.
Vi håber, du vil tage dig tid til at læse brevet.
I starten af april i år lykkedes det efter en tur i Forligsinstitutionen og med
hjælp fra en opmand at få en overenskomstaftale for FOAS(1) almene i
hus. FOAS almen er overenskomsten for ansatte i daghøjskoler og
overenskomstansatte i oplysningsforbund. Du kan læse et resume af
overenskomsten her . De aftalte lønstigninger for den 1.4., den 1.10 2018
og for den 1.4.2019 skulle gerne nu være udbetalt eller komme med
lønnen for juli måned. Du kan tjekke din løn i løntabellerne her.
Folkeoplysere, der er ansat på timeløn, har ligeledes fået lønstigninger de
samme datoer. Løntabellerne for folkeoplyserne kan ses på samme side
her .
Landsklubben for folkeoplysere er her i foråret blevet bekendt med nogle
sager, hvor folkeoplysere, som er blevet sygemeldte, ikke har fået sygedagpenge for al deres arbejdstid. Folkeoplysere er ansat til at varetage
undervisning for et antal lektioner og hver lektioner betales med 1,6
arbejdstime, fordi der er forberedelsestid også. Derfor skal man have
sygedagpenge for 1,6 arbejdstime pr. lektion. Dette er alle kommuner
åbenbart ikke klar over, så det er derfor vigtigt, at man selv er
opmærksom på sygedagpengebeløbet og evt. kontakter
Uddanelsesforbundet, hvis der er forhold omkring udbetalingen, som man
ikke kan forstå.
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Foråret har været travlt i forhold til opstart af den nye FGU, som slår
dørene op den 1.8.2019. Undervisere, der skal virksomhedsoverdrages fra
vores områder til den nye uddannelse, burde nu have fået besked om,
hvor de geografisk skal arbejde, og i hvilket team de skal arbejde.
I maj, lige før folketingsvalget blev udskrevet, lykkedes det at få forhandlet
en overenskomst for FGU. Du kan hele tiden følge med i nyt om FGU, og du kan tilmelde dig et nyhedsbrev
om FGU her .
Fra vores sektion er 16 undervisere blevet overdraget og skal således starte i nyt job i august. Det bliver helt
sikkert spændende, og vi vil fra sektionsbestyrelsen ønske jer al muligt held og lykke i den ”nye” fremtid.
Den 26.3.2019 afholdt vi en TR-temadag i Odense. På programmet var en grundig gennemgang af den nye
overenskomst, som godt nok på det tidspunkt ikke var indgået, men hvor langt det meste var aftalt og
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sikkert. Der var endvidere afsat tid til, at vi alle kunne fortælle om vores arbejdspladser: elevgrupper,
problemfelter, nye tiltag osv.. Det var lærerigt. Mange tak til jer der kom og deltog så aktivt 
Vi aftalte på mødet, at vi i sektionsbestyrelsen skal planlægge et TR-temamøde under overskriften ”Hvordan
får jeg indflydelse”. Her tænkes på, hvordan man som medlem/TR kan få indflydelse i beslutninger lige fra
den lokale klub til f.eks. hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet, FH (2) og politikerne på Christiansborg.
Mødet vil blive holdt i starten af 2020, og der vil komme invitation ud så snart, vi har en aftale med en
oplægsholder og en dato. Vi håber, vi kan få formand i Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan til at
komme. Vi regner med at placere mødet i Odense igen.
Et indsatsområde i sektionsbestyrelsen og i det københavnske STU-netværk bliver i den kommende periode
at få udarbejdet politikpapirer på vores områder. Politikpapirerne skal bruges internt og eksternt til f.eks.
politikere, så det bliver tydeliggjort, hvad Uddannelsesforbundet arbejder for på områderne.
Kurser efterår 2019:










Ungdomsuddannelserne og diagnoserne 2. Diagnose, identitet og ungdomsuddannelse.
Andet ud af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden. Kurset finder sted i Nyborg den
22.-23. august. OBS på tilmeldingsfrist senest den 1. august 2019 her
Arbejdsmiljøseminar august 2019. ”Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig”. Seminar for for ledere,
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Seminaret finder sted i Vejle den 29. og 30.
august og er arrangeret af Uddannelsesforbundet. Tilmelding her
Temadag: Meningsfuld digitalisering af undervisning og læring. Der sættes fokus på
undervisningsdifferentiering, elevaktivering, feedback og evaluering. Temadagen finder sted i
Odense den 9. september. Tilmelding her
Stå fast, gå glip, stå sammen v. Svend Brinkmann. OBU - og FVU-Sammenslutningen afholder et
symposium i anledning af de omstruktureringer, der sker inden for deres undervisningsfelt.
Symposiet er i Aarhus den 12. september. Tilmelding her
Pædagogisk Sammenslutning afholder storkursus i Skanderborg den 20. og 21. 9. 2019. Program
med tilmelding kommer senere
Det 3. liv. Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv og et godt grundlag for at
træffe nye valg og sætte nye mål. Kurset finder sted i Aarhus den 8.10.2019. Uddannelsesforbundet
arrangerer. Tilmelding her
Fyraftensmøde. Hvorfor og hvordan skal vi arbejde med teknologiforståelse i alle uddannelser?
Fyraftensmødet finder sted den 8.10.2019 i Aalborg. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding
her
Fyraftensmøde. Hvorfor og hvordan skal vi arbejde med teknologiforståelse i alle uddannelser?
Fyraftensmødet finder sted den 9.10.2019 i Aarhus. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding
her
Fyraftensmøde. Hvorfor og hvordan skal vi arbejde med teknologiforståelse i alle uddannelser?
Fyraftensmødet finder sted den 22.10.2019 i Kolding. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding
her
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Fyraftensmøde. Hvorfor og hvordan skal vi arbejde med teknologiforståelse i alle uddannelser?
Fyraftensmødet finder sted den 29.10.2019 i Lyngby. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding
her
Temadag: Kursister med ordblindhed og dansk som andetsprog i undervisningen. Temadagen
finder sted i København den 30.10.2019. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her
Temadag om emotionelle følger ved ordblindhed. Den 31.10.2019 i København.
Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her
Temadag: Kursister med ordblindhed og dansk som andetsprog i undervisningen. Temadagen
finder sted i Fredericia den 7.11. 2019. Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her
FVU- og ordblindekonference. Årets konference vil som de tidligere år sætte fokus på relevante
temaer indenfor feltet. Konferencen finder sted den 14. november i Odense. Tilmelding her
Det 3. liv. Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv og et godt grundlag for at
træffe nye valg og sætte nye mål. Kurset finder sted i København den 20.11.2019.
Uddannelsesforbundet arrangerer. Tilmelding her
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne – Angst. Bliv klogere på angst - og hvad du kan gøre for at
hjælpe. Kurset afholdes den 3.-4. december 2019 i Korsør. Tilmelding her

Mange hilsner og rigtig god sommer
På vegne af bestyrelsen
Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og
daghøjskoler
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