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Klein; Rikke Belcher (rhb@hfvucnord.dk); Rune Søe; Sara Poulsen; Torben Thilsted
Cc: Michael Frosch
Emne: VUC Medlemsbrev december 2020 - Godt Nytår

  

VUC
sektionen

Kære VUC-medlem! 
 
2020 er ved at være slut, og det har på mange måder været et ikke helt almindeligt år. 
 
Der har været sektionsgeneralforsamling, hvor en ny bestyrelse blev valgt og genvalgt, der har været Kongres i 
Uddannelsesforbundet med valg og genvalg til Hovedbestyrelsen og ikke mindst har VUC-sektionsbestyrelsen fået 
mange politiske skibe sat i søen og sejlet i havn igen. 
 
Jeg vil her nævne: 
 

 Det særlige VUC-brand, vi har skabt sammen med jer via vores medlemskonkurrence, og som mange af jer 
allerede har fået fornøjelsen på de muleposer og klistermærker, vi har givet til jeres tillidsrepræsentanter til 
distribution til jer: 

 
 

 
 

 
 

Der er ud over eksemplet her tre andre slogans: 1) Kom som du er, udvid din verden 2) Lær for livet, plads til alle og 
3) Videre som voksen, i fællesskab.  
 

 Udarbejdelse af vores bud på en AVU-reform. 
 

 Det uddannelsespolitiske arbejde med at få AVU/FVU og OBU på VUC ind på den ansvarsmæssige lystavle 
hos diverse folketingspolitikere – det konkrete udkomme af dette hører I mere om i 2021. (og ja, vi blev 
glemt i finanslovsforhandlingerne, så vi skal gøre endnu mere for at være synlige, og der skal vi blive bedre 
til at involvere dig og alle vores andre medlemmer). 

 
 Arbejdet med OK-21-forberedelser, kravudtagelse og arbejdstidsforhandlinger. 

 
Og sidst, men ikke mindst 
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 Arbejdet med forslag til at forbedre forbundets TR-uddannelse og TR’enes vilkår. 

 
 
Og så har der været et år i Coronaens tegn. Det har der været talt og skrevet meget om, så her vil jeg nøjes med at 
understrege, at vi i Uddannelsesforbundet har forsøgt og er lykkedes med at få indført en del forbedringer samt få 
et fokus på de vanskelige arbejdsmæssige vilkår, vi som lærere og vejledere har haft. Men har ikke været nemt, og vi 
har sørme heller ikke fået alle vores ønsker opfyldt. 
 
Jeg håber, at vi ses fysisk i løbet af 2021 hos jer, hos os i Uddannelsesforbundet, til demonstrationer eller et helt 
andet sted fx på Facebook, hvor du kan blive medlem af gruppen VUC-lærerne i Uddannelsesforbundet, hvis du ikke 
allerede er det. 
 
Du ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår fra os alle i VUC-sektionsbestyrelsen og vores konsulent Torben 
Thilsted – nyd ferien og friheden! 
 
 
Lotte 
 

 
 
Med venlig hilsen 
Lotte Klein 
Tlf. 23114591 
lok@uddannelsesforbundet.dk 
   
   

Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K 
Tlf.: 7070 2722 
info@uddannelsesforbundet.dk
www.uddannelsesforbundet.dk 

 

 
 



3

 

            


