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Michael Frosch

Fra: Torben Thilsted på vegne af Lotte Klein
Sendt: 2. november 2020 10:28
Til: Ghita Christensen (gcr@kvuc.dk); Katja Weihrauch; Kim Kousgaard Jensen; Lotte 

Klein; Rikke Belcher (rhb@hfvucnord.dk); Rune Søe; Sara Poulsen; Torben Thilsted
Cc: Michael Frosch; Tina Bøgehave Christiansen; Jens Erik Dam
Emne: VUC-sektionens medlemsbrev November 2020! 

Prioritet: Høj

Kære VUC-medlemmer! 
  
Den ny- og genvalgte VUC-sektionsbestyrelse er nu fuldtallig og består af: 

     
Formand Lotte Klein Frederiksberg VUC og 

STX 
lok@uddannelsesforbundet.dk 

23 11 45 
91 

Næstformand Rune Højstrup Søe VUC Vest rh@vucvest.dk 
27 88 06 

85 
Kasserer Katja Weihrauch  Skive-Viborg HF & VUC katjabdw@gmail.com 30 28 10 

11 
 Rikke Haugaard 
Belcher 

VUC & HF Nord rikkehaugaard@hotmail.com 
24 83 83 

49 
 Ghita Christensen Københavns VUC gcr@kvuc.dk 

26 79 73 
94 

 Kim Kousgaard 
Jensen 

Kolding HF og VUC kkj@koldinghfogvuc.dk 
60 40 35 

66 

 Sara Poulsen HF og VUC Thy-Mors spo@vucth.dk  
28 61 36 

40 
 
 
På VUC-bestyrelsens årlige arbejdsseminaret i slutning af september stod der blandt andet følgende 
punkter på dagsordenen : 
 

- OK-21 og statslig arbejdstid 

- kvalitet i undervisningen 

- arbejdstilrettelæggelse for lærere med virksomhedsforlagt undervisning  

 
Det er således nogle af de emner, som bestyrelsen vil beskæftige sig med i det kommende år. 
 
Og så stod der selvfølgelig også problemstillingerne i relation til TR-rollen og organisering af alle 
ansatte på vores overenskomst på vores VUC’er på dagsordenen!  
 
Vi har i bestyrelsen erfaret, at mange steder er TR’ene og deres rolle under et gevaldigt pres. Derfor er 
det meget vigtigt, at vi får alle kolleger med i fællesskabet, så TR’enes mandat er så stærkt som 
muligt - så ledelserne ikke kan spille os medarbejdere ud mod hinanden. Her er det en kæmpe hjælp, 
hvis du som medlem deltager aktivt i arbejdet med at få alle kolleger på overenskomsten med i 
fællesskabet.  
 
I sektionen har vi fået produceret forskellige materialer, der skal være med til at knytte os tættere 
sammen – de flotteste, mest brugbare og bæredygtige VUC-net, klistermærker og den 
sædvanlige papirkalender, som ca. 40% af sektionens medlemmer stadig efterspørger. Hvis du er 
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en af de 40%, så spørg lige din tillidsrepræsentant, om der er bestilt kalendere til jeres arbejdsplads – 
hvis ikke, skal din TR-bare skrive til mig, hvor mange I skal bruge. 
 
Corona situationen er stadig vanskelig, men I kan være sikre på at vi i Uddannelsesforbundet 
kæmper for at sikre jer ordentlige arbejdsforhold også i denne særlige situation blandt andet gennem 
vores deltagelse i de sektorpartnerskaber, Undervisningsministeriet etablerede i foråret, og som vi 
stadig er meget aktive deltagere i. 
 
Om ikke længe afholdes Uddannelsesforbundets kongres, og nogle af jer er delegerede til 
kongressen og dermed repræsentanter for sektionen. Alle omstændighederne omkring kongressen er 
endnu ikke afklarede, men afholdt bliver den helt sikkert den fra den 21.-22. november med 
forudgående delegeretmøde den 20. om aftenen.  
 
Det hører I mere om snarest. 
 
 
Mange hilsner fra alle os i VUC-sektionsbestyrelsen 
 
Lotte 
 
 
Lotte Klein, formand                                          
VUC-lærerne i Uddannelsesforbundet                      
Tlf. 2311 4591                                                   
lok@uddannelsesforbundet.dk 
  

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

  

 


