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Michael Frosch
VUC-sektionens medlemsbrev november 2020 - Kongressen 2020 i fokus!

Kære medlem af VUC-sektionen!
I den forgangne weekend, den 21.-22. november 2020, fik vi afviklet Uddannelsesforbundets kongres med såvel
fysiske som virtuelle deltagere, og jeg vil her give jer, der ikke var med, et lille indblik i kongressens emner og
opfordre jer til at læse den mundtlige beretning, som jeg vedhæfter her.
Der var på mange måder en anderledes kongres ikke mindst på grund af Uddannelsesforbundets vanskelige
økonomiske situation, som blev drøftet i alle dens aspekter. Og så selvfølgelig også på grund af alle de meget strikse
coronaretningslinjer, de delegerede skulle følge (mad i plastikbeholdere, al madindtagelse på siddepladserne i
kongressalen samt en masse håndsprit, mundbind og visirer).
På VUC-sektionens delegeretmøde fredag aften, den 20. november, blev der stillet mange spørgsmål til de
offentliggjorte kongresbilag fx budget 2021-2023, principper for honorarer til medlemmer af Hovedbestyrelsen og
forslag om i forbundsregi at køre til statens lave kørselstakst. Der blev også stillet spørgsmål om, hvorfor sagen om
vores VUC-TR’er, der blev virksomhedsoverdraget til FGU mod deres vilje, ikke er omtalt i beretningen.
VUC-sektionens delegerede besluttede, at de ville stille spørgsmålene på kongressen.
Demokratisk indflydelse og medlemsinddragelse er vanskelige, men vigtige størrelser, og også denne kongres viste,
at vi alle sammen har noget at lære, når det kommer til at være uenige på en respektfuld måde. Det kræver sin
mand og kvinde at stille sig op på talerstolen foran over 100 delegerede og udtrykke det, der viser sig at være
særstandpunkter, men de VUC-delegerede lod sig ikke kue. Efter nogen debat måtte det desværre konstateres, at et
flertal af kongressens øvrige delegerede ikke kunne bakke op om vores forslag om at pålægge hovedbestyrelsen at
begrænse underskuddet i de tre fremlagte budgetter der viste et samler underskud på over 20 millioner (over 3 år).
Vi kan nu se ind i den kommende kongresperiode uden behov for politiske omprioriteringer, men der vil under alle
omstændigheder blive behov for og lejlighed til at drøfte økonomi og prioriteringer i al almindelighed både i
hovedbestyrelsen og med jer medlemmer og blandt TR’ene.
Et vigtigt aspekt af den vanskelige økonomiske situation er Uddannelsesforbundets meget varierende
organisationsprocenter på vores forskellige undervisningsområder.
I VUC-sektionen er vores organisationsprocent høj blandt andet takket være opmærksomme TR’er og medlemmer,
der gør meget for at inddrage alle kolleger i det faglige fællesskab. Også sektionsbestyrelsens stadige fokus på
organisering og involvering har en positiv betydning for den høje organisationsprocent, er jeg overbevist om. Jeg
tror også, at mine og konsulent Torben Thilsteds mange besøg hos jer på de enkelte VUC’er, på jeres arbejdsplads,
skaber større nærhed til Forbundet og ikke mindst til mig og VUC-sektionen samt et vigtigt indblik i, hvad vi går og
laver.
Men der er nogle af forbundets områder, hvor organiseringen er vanskelig og organisationsprocenten er lav. Det
arbejder vi med i Hovedbestyrelsen, men der er også behov for at organiseringen kommer øverst på dagsordenen på
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alle forbundets områder – det vil være godt for den politiske slagkraft, for det faglige fællesskab og ikke mindst for
forbundets økonomiske muligheder for at udvide servicen.
Mange hilsner på VUC-sektionsbestyrelsens vegne
Lotte
Med venlig hilsen
Lotte Klein
lok@uddannelsesforbundet.dk
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