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TR-Temakursus - VUC-området

Vi er sammen på VUC-området: 

• Kl. 10:30 - 12:00 VUC-området v/ Lotte & Torben

• Kl. 15:00 - 16:00 Arbejdstid på VUC-området
v/ Lotte & Torben

• Kl. 16:00 Afslutning og farvel! 



TR-Temakursus - VUC-området

Velkomst v/ Lotte 

Status kort, vores Nyhedsbrevet om undervisning og Corona -
tilbagemeldinger fra TR’er
- 20 minutter fælles drøftelse 

OK21 status mm. v/ Lotte
- 10 minutter

Optakt om en evt. ny arbejdstidsaftale v/ Lotte og Torben



TR-Temakursus - VUC-området

- Fælles arbejdstidsaftale

- forskellig implementering mellem områderne i staten 

- forskellig implementering mellem VUC’erne

- Ejerskab på aftalen 

- TR på forkant

- ledelserne må afvente implementering

- ny aftale, der bygger videre på jeres kendte fundament

- undgå nuværende ”dårligdomme” (overenskomststridige 
elementer”)

- Lokal aftale

- men ikke for enhver pris 



TR-Temakursus - VUC-området

TR-møde og – kursus 

 den 30.09 - 1.10.21 i Fredericia v/ Torben

Andet 

Vi ses igen kl. 15:00 på Teams – I er indkaldt i 
kalenderen!



Arbejdstid på VUC-området 

Hvordan ser 

TR’erne den nye 

arbejdstidsaftale i 

praksis

(Vi arbejder med padlet (linket 

er i chatten))



Arbejdstid på VUC-området
Implementeringsplanen - kan den fungere hos dig? 

Hvis nej, hvorfor? 

- 10 minutter fælles drøftelse

Hvilke særlige udfordringer får vi på VUC i forhold til 
arbejdstidsaftalen? 

- 15 minutter fælles drøftelse

Hvad synes du er det bedste/nemmeste ved denne aftale?

- Skriv i padlet’en, link i chatten (5 minutter)



Arbejdstid på VUC-området

Hvad synes du er det dårligste/vanskeligste ved denne aftale?

- Skriv i padlet’en, link i chatten (5 minutter fælles 
drøftelse)

Hvad tror du bliver det vanskeligste at implementere?

- Skriv i padlet’en, link i chatten(10 minutter fælles 
drøftelse)



Arbejdstid på VUC-området

Hvad synes du, vi skal være særligt opmærksomme på?

- 10 minutter fælles drøftelse

Hvad har du brug for, at vi skal gøre for at hjælpe dig godt i 
gang?

- 10 minutter fælles drøftelse



ARBEJDSTIDSAFTALEN

Du kan læse aftalen og finde mere information på: 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer
/arbejdsliv/arbejdstid/arbejdstidsaftale-stat-ansatte
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