
Nyhedsbrev 20.08.20 

 

Til lærerne ved Sprogskolerne 

 

Arbejdstidsaftale 

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at aftalen om arbejdstid for det kommunale område 

måtte udskydes til august. 

Nu foreligger der et forslag til en ny kommunal arbejdstidsaftale, som skal til 

urafstemning blandt de af sektionens lærere, der er omfattet af aftalen, nemlig 

lærerne ved sprogskoler og ungdomsskoler.  

Som det fremgår af Uddannelsesforbundets hjemmeside, er der flertal i 

Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse for at anbefale et nej til forslaget. 

Sektionsbestyrelens flertal anbefaler også et nej til forslaget. 

Uddannelsesforbundets materiale om aftalen kan findes her. 

 

Sektionens tr-dag og generalforsamling 

Afholdes 22.-24. september i Odense. Arrangementet er forlænget med en ekstra 
dag til erstatning for det aflyste tillidsrepræsentant-temakursus i april.  
 
Selve generalforsamlingen afholdes d. tirsdag d. 22. september 2020 fra kl. 19.00. 
Forinden er der oplæg fra Uddannelsesforbundets formandskab fra kl. 17 – 18 og 
derefter spisning inden generalforsamlingen. Denne del af arrangementet er åben 
for alle medlemmer. Læs mere her. 
 
På generalforsamlingen skal der vælges delegerede til Uddannelsesforbundets 
kongres, der foregår d. 21. - 22. november 2020 (lørdag – søndag) med møde for 
sektionens delegerede fredag d. 20. november om aftenen.  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arbejdsliv/forhandlinger-om-arbejdstid/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5713/indkaldelse-laerere-i-dansk-som-andetsprog-2020.pdf


Hvis du har lyst til at være delegeret og deltage i kongressen, men du ikke kan 
komme til generalforsamling, kan du opstille til delegeretvalget ved at udfylde 
vedlagte fuldmagtserklæring.  
 
Tilmelding til arrangementerne findes her. 

 

Lærdansk 

Meddelelsen om, at Lærdansk afvikler sine sprogskoler kom i begyndelsen af juni. 

Kommunerne må nu overveje fremtiden for DSA-undervisningen og enten hjem-

tage opgaven, lave et tværkommunalt samarbejde eller udlicitere opgaven på ny. 

Uddannelsesforbundets konsulenter er løbende i kontakt med forvaltninger og 

tillidsrepræsentanter med henblik på at have det aktuelle overblik. 

Stort set alle kollegerne på Lærdansk har prøvet at skifte udbyder før, men det er 

altid en belastende periode, både for den enkelte lærer og for det faglige-

pædagogiske samarbejde. Ekstra belastende bliver det, når det trækker ud med en 

afklaring af fremtidens arbejdsforhold. 

 

Ny Facebookgruppe 

Sektionen har oprettet en Facebookgruppe for medlemmer af sektionen: 

”Lærere i Dansk som Andetsprog- Uddannelsesforbundet” 

Vi forsøger på denne måde at få en hurtigere dialog med kollegerne på skolerne. 

Linket til siden er her. 

 

Pas på hinanden på skolerne og hvor I færdes! 

Jørgen F. Andersen 

Sektionsformand 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=822
https://www.facebook.com/groups/2363488693952248/


Fuldmagt vedr.:  

 

Valg af delegerede og suppleanter til 
Uddannelsesforbundets kongres den 21. - 22. 
november 2020  

På generalforsamlingen i Sektionen for lærere i 

dansk som andetsprog den 22. september 
2020 

Undertegnede medlem erklærer sig hermed villig til at lade sig vælge som enten delegeret 
eller suppleant til Uddannelsesforbundets kongres den 21. – 22. november 2020. 

 

 

NAVN (skrives med tydelige bogstaver):_______________________________________ 

 

 

Fødselsdato (skrives tydeligt): _______________________________________________ 

 

 

E-mail adresse (skrives med tydelige bogstaver):_________________________________ 

 

 

 

Dato: ___________ Underskrift: _______________________________________ 

 

Indsendes til Uddannelsesforbundets sekretariat: jga@uddannelsesforbundet.dk (eller 

sendes med en kollega, der deltager i generalforsamlingen) 

mailto:jga@uddannelsesforbundet.dk

