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VUC
sektionen
Kære VUC-medlemmer!
Sommerferien nærmer sig og et kursusår, der på én gang har virket meget langt og meget kort, er
ved at være til ende.
Det har været et meget specielt år, og derfor har vi skrevet til jeres tillidsrepræsentanter, at de skal
være opmærksomme på årsopgørelserne for 2020-21 for hver af jer. Det meget specielle år, vi har
været igennem betyder nemlig, at det er ekstra nødvendigt at kigge den enkeltes årsopgørelse efter i
sømmene! Så sig til din TR, hvis du er i tvivl om årsopgørelse, så I sammen kan finde ud af, om du har
krav på overtid!
I sektionsbestyrelsen har vi haft nok at se til med blandt andet fortsat


branding af og fokusskabelse på vores uddannelsesområder



OK21-forhandlingerne



den nye arbejdstidsaftale for lærere i staten.

Og også i Uddannelsesforbundet i øvrigt har der være mange spændende VUC-relevante fag- og
uddannelsespolitiske emner på dagsordenen. Vi har ikke mindst fokus på de vanskelige vilkår i forhold
til at få ordblindeundervisningen til at hænge økonomisk sammen og også på at forbedre
mulighederne for at få DSA-undervisning hos os for de af vores medborgere med en videregående
uddannelse fra deres hjemland.
Det vigtigste i den forbindelse er nok, at vi sammen med GL og lederforeningen Danske HF og VUC har
fået hul igennem til diverse politikere på Christiansborg for at få opmærksomhed på VUC og den
uddannelses- og samfundsopgave, vi løser. Konkret holdt vi et møde på Christiansborg den 15. juni
2021, hvor politikerne indbyrdes og med input fra os havde VUC på dagsordenen.
Vores fælles vision for det danske samfund er, at alle voksne har den nødvendige almene uddannelse
og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de reelt har muligheden for at
deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet. Det er den vision, vi gerne vil
have politikerne til at tilslutte sig. Det arbejder vi videre på efter sommerferien, ikke mindst i relation
til reformkommissionens seneste rapport (vedhæftet her), hvor jeg synes, det er tydeligt, at
uden VUC kommer vi ingen vegne.
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For nogle af jer vil efteråret 2021 stå i den nye arbejdstidsaftales tegn med opstart på
”Samarbejdssporet” senest 1. oktober 2021. Men for de fleste af jer vil dette med processen for
den nye aftale først være aktuelt pr. 1. januar 2022, men det kommer I til at høre meget mere om!
Senest har undervisningsministeriet offentliggjort resultaterne af et eftersyn på VUC (notatet er
også vedhæftet) – det komme vi givetvis også til at arbejde mere intenst med efter sommerferien.
Til sidst vil jeg nævne, at VUC-sektionen planlægger et to-dages nationalt netværksmøde for vejledere
i februar 2022, og vi vil også arbejde for at få planlagt en underviserkonference i løbet af foråret og
sommeren 2022, men alt det kommer I til at høre meget mere om senere.
Vi håber, I får en rigtig god sommerferie i ind- eller udland, og forhåbentlig uden mundbind!

Mange hilsner på sektionsbestyrelsens og konsulent Torben Thilsteds vegne
Lotte

Rapporten vedhæftes:
Erkendt, Forsøgt løst, Uløst; Reformkommissionen af oktober 2020 beskriver her i denne
publikation en ud af fem udfordringer: II. Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. Det
drejer sig blandt andet om den store gruppe af voksne som, på trods af alskens indsatser og
tilbud, aldrig rigtigt finder fodfæste på arbejdsmarkedet. I omegnen af 190.000 mennesker er
enten langtidsledige, ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere, syge eller på den ene eller den
anden ydelse, der har det til fælles, at de er ment som midlertidige – men hvor
midlertidigheden har udviklet sig til noget mere blivende. En gruppe, der også påkalder sig
særlig opmærksomhed, er ikkevestlige indvandrere, særligt dem, der stammer fra
Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Tyrkiet og Pakistan. Deres tilknytning til
arbejdsmarkedet – især blandt kvinderne – er meget lavere end for personer med dansk
oprindelse.
Notatet vedhæftes:


Eftersyn af avu og hf-enkeltfag; Børne- og Undervisningsministeriet har gennemført et
eftersyn, som bl.a. viser, at der er behov for at se på, hvordan rammerne for kursisternes
progression, og udbytte af undervisningen kan styrkes

Lotte Klein
sektionsformand
Tlf. 23114591
lok@uddannelsesforbundet.dk
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