Kære VUC-medlemmer!
Hvad er det særlige ved VUC? Under den overskrift sætter CEFU i en rapport fra maj fokus på os, vores
kursister og vores uddannelsesområde i det hele taget, så politikere og andet godtfolk uden for vores kreds
kan få et indblik i det særlige ved vores VUC-verden. Vi ved godt selv, hvad det særlige ved VUC er, men
derfor er det nu alligevel virkelig anbefalelsesværdig læsning og desuden vigtigt at få sat VUC på
dagsordenen, som det uundværlige alment dannende uddannelsestilbud, det er.
Nå, men nu er det ved at være sommerferie, og det er egentlig i den anledning, jeg skriver til jer.
Det har været et meget specielt år - det føles som om, jeg de sidste tre år har skrevet, at det forgangne år
har været specielt, men det gør det jo ikke mindre rigtigt – med FGU-overdragelse af gode kolleger,
Coronakrisen og deraf følgende nedlukning samt nødundervisning og ikke mindst den aktivitetsnedgang, vi
mange steder har været ramt af, og deraf følgende afskedigelser. VUC er under pres og ikke mindst derfor
er det vigtigt, at vi har hinanden og står sammen.
Og apropos sammenhold, så vil jeg benytte lejligheden til at hype sektionens generalforsamling til
september, og den indkaldelse vi i går sendte til alle medlemmer af sektionen med besked om, at
generalforsamlingen bliver afholdt den 22. september kl. 17.00 – 20.00 i Odense. Vi håber meget, at vi ser
rigtige mange af jer.
På generalforsamlingen skal vi bl.a. drøfte de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige
arbejdsmarked, OK-21, og forberedelserne har været i gang længe. Corona-situationen har imidlertid givet
anledning til overvejelser om udskydelse overenskomstfornyelserne, men nu tegner alt til, at der på såvel
det statslige som det regionale og det kommunale område gennemføres helt almindelige
overenskomstforhandlinger mellem Organisationerne og de offentlige arbejdsgivere.
På baggrund af OK-18 forløbet og resultatet er der meget på spil ved OK-21. Det gælder bl.a. spørgsmålet
om overenskomstperiodens længde. Skal den være på 3 år eller er en 1-årig periode også en mulighed i
lyset af den store økonomiske usikkerhed, vi netop nu oplever. Især den økonomiske ramme kan blive et
stærkt og udfordrende spørgsmål ved forhandlingerne med forventninger om, at staten, kommunerne og
regionerne medvirker til at skabe en fornuftig ramme. Men der kan også komme overvejelser om ændring
af model for økonomien i overenskomstforhandlingerne. Hertil kommer forhandlingen om lærernes
arbejdstid, hvor vi endnu ikke ved, om periodeforhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation
(LC) vil bære frugt. For os er det spændende ikke mindst, fordi de forhandlinger sandsynligvis vil få
betydning for os i staten.
På sektionsgeneralforsamlingen skal vi også sammen drøfte Uddannelsesforbundets OK-krav, der skal
fremlægges dagen efter på Forbundets Repræsentantskabsmøde til vedtagelse.
Men først skal vi nyde sommeren og friheden og med de ord, ønsker sektionsbestyrelsen, vores konsulent
Torben Thilsted og jeg jer alle sammen en rigtig god sommer.
Mange hilsner
Lotte

