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Prioritet:

Høj

Kære tillidsrepræsentant ved VUC

Jeg har sendt et VUC-medlemsbrev ud, hvor jeg blandt andet opfordrer til:
1) at medlemmerne deltager i organiseringen af kollegerne
2) at medlemmerne henvender sig til jer, hvis de vil have en papirkalender og ikke har talt med jer om det
endnu.
Bare så I er orienterede!
Og så stillede I på mødet den 22. september i Odense forskellige spørgsmål, blandt andet om medlemslister, og jeg
har nu forhørt mig i medlemsafdelingen. Svaret er, at de medlemslister, I får elektronisk, ikke er dynamiske og kun
kan åbnes med den kode, I får i en efterfølgende mail
I nærmeste fremtid (altså inden for det næste årstid) vil I få et personligt login, og I vil med det kunne henteaktuelle
medlemslister til enhver tid – det bliver dejligt, for hvis organiseringsarbejdet virkelig skal blive effektivt, skal man
selvfølgelig til enhver ti kunne se om en ny kollega er medlem af Uddannelsesforbundet eller ej. Så det skal nok blive
godt, men vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.
Og så tak til de af jer, der har indsendt oplysningerne om TR-timer og -tillæg. Det hjælper os virkelig meget, når vi
skal danne os et overblik over hvilke TR-vilkår I hver især har med henblik på at kunne forbedre vilkårene for de
dårligst stillede. Svarene hjælper os også med at få opgjort præcise organisationsprocenter for vores sektion. De af
jer, der ikke har indsendt svarene, håber jeg, får tid til at gøre det allersnarest.
Og også tak for svarene på vejlederspørgeskemaet – også her har vi brug for alle jeres svar for sammen med jer
lokale TR’er at kunne lægge pres på VUC-ledelserne, der hvor det er nødvendigt.
Mange hilsner fra alle os i sektionsbestyrelsen
Lotte
Med venlig hilsen
Lotte Klein
lok@uddannelsesforbundet.dk
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