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Kære medlem.  

 

Siden sidst du modtog et Nyhedsbrev fra ”Sektionen for ansatte ved 

oplysningsforbund og daghøjskoler” er der sket en del.  

Jeg håber, at du stadig holder modet oppe i denne Coronatid. Mange ting 

er vendt op og ned, og der er fokus på at holde motivationen i gang både 

ved en selv som underviser, og ved vores kursister.  

Den 22. og 23. september 2020 blev der afholdt generalforsamling i 

Odense inden for vores sektion. Jeg blev valgt til formand for sektionen. 

Kirsten Christensen stoppede som formand efter 6 år, sammen med 4 

andre personer. Stor tak til de tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

Sektionsbestyrelsen har nu fået en ny sammensætning. Kik på navnene til 

højre. Det er et stærkt hold, som jeg glæder mig meget til at samarbejde 

med.  

Efter Kirsten har jeg overtaget pladsen som formand for bestyrelsen, og på 

kongressen og delegeretmødet, som blev afholdt i København den 21 - 23. 

november 2020 blev jeg valgt til hovedbestyrelsen i 

Uddannelsesforbundet. Det er vigtigt for vores sektion at have en plads 

der. Jeg er i fuld gang med det arbejde. 

Som I måske har bemærket i pressen eller på Uddannelsesforbundets 

hjemmeside, er der de sidste uger blevet forhandlet i forhold til fornyelse 

af kommunale og statslige overenskomster. De generelle aftaler er på 

plads, men nu må vi se, hvad medlemmerne stemmer? Vores sektions områder kommer sidst i rækken af 

overenskomstfornyelser. Du kan læse mere her.   

Når forhandlinger går i gang på vores område, kan I følge med på hjemmesiden. Der kommer 

informationsmateriale ud i forhold til urafstemningen. Vores ønske er, at der kan laves en overenskomst, 

som tager hensyn til de forhold, som er særlige for vores områder.  

 

 

 

Bestyrelsen: 
 
Dorthe Jespersen 
Formand 
AOF Nordjylland 
 
Simon Nielsen 
Næstformand 
Kompetencehuset, Århus 
 
Christian Eriksen 
Kasserer 
Minihøjskolen i Herning 
 
Dorthe Barratt Henriksen 
AOF Center Fyn   
 
Lene Højhus 
AOF Midt 
 
Jakob Ingeman Ladefoged 
AOF Center Storkøbenhavn 
 
Dorte Bøgsted Topp 
AOF Nordjylland 
 
Hanne Sylvest, 
Bestyrelsessekretær 
Uddannelsesforbundet 

  

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arbejdsliv/ok21
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Der er flere medlemmer i vores sektion, som har overenskomst, der er tegnet mellem 

arbejdsgiversammenslutningen FOAS og Uddannelsesforbundet. Vi har fået besked på at FOAS nedlægger sig 

selv, men selv om FOAS nu er opløst, så er det vigtigt at I ved, at overenskomsten fortsat gælder. I skal derfor 

stadig have den samme løn, og stadig de samme arbejdstidsvilkår og i øvrigt helt de samme vilkår, som I 

hidtil har haft. På nogle skoler har man valgt at melde sig ind i Dansk Erhverv. Det er derfor dem som 

uddannelsesforbundet regner med at tegne overenskomst med fremadrettet. Læs mere her. 

I denne Coronatid er der fra forbundets side blive sat nye initiativer i gang i form af information og 

kurser/Webinar online. Det er gode initiativer, og der har været fin tilslutning og interesse for møderne 

online. Hold dig orienteret på hjemmesiden under fanen arrangementer. 

I tråd med det forventer vi at indbyde STUér til et møde i marts måned online. Der vil komme en indbydelse 

til jer. Formålet med mødet er debat om STU- området og information om, hvad der lovmæssigt foregår lige 

nu på området. Jeg har overværet et samråd om STU-området. I kan se mødet fra samrådet her.   

 

For dem af jer, der ikke nåede at læse vores politikpapir på vores område, sender jeg det lige med igen her:  

• Fremtidens folkeoplysning. Her er beskrevet, hvad Uddannelsesforbundet vil arbejde for i forhold til 

daghøjskoler, undervisning i oplysningsforbund og i aftenskolen. Du kan læse det her    

• Politikpapir for STU-området er ligeledes færdiggjort sammen med STU-netværket. Det kan du læse  

her.  

 

 

Mange hilsner - med håb om at det hele snart bliver normalt igen. 

På vegne af bestyrelsen   

Dorthe Jespersen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler   

https://www.uddannelsesforbundet.dk/nyheder/2021/februar/foas-har-oploest-sig-selv-hvad-betyder-det-for-mig
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BUU/kalender/52588/samraad.htm
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5668/politikpapir-paa-folkeoplysningsomraadet-27april-2020.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5668/politikpapir-paa-folkeoplysningsomraadet-27april-2020.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5669/politilikpapir-for-stu-februar-2020.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5669/politilikpapir-for-stu-februar-2020.pdf

