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Nyhedsbrev for vejledersektionen august 2020 

 
Vejledersektionens fortsætter foreløbig som selvstændig sektion 

Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse (HB) har på et møde den 15. april 2020 besluttet, at 
vejledersektionen kan forblive en selvstændig sektion. 
 

I HB´s beslutning er der knyttet nogle betingelser i forhold til, at vi også på sigt kan forblive som 
selvstændig sektion. Fra formandskabet – Hanne Pontoppidan og Morten Bay – har vi her primo 
juli modtaget Hovedbestyrelsens beslutninger for vores sektions mulighed for fremover at 
fortsætte som selvstændig sektion, og de er som følger: 
  
Hovedbestyrelsen besluttede, at Vejledersektionen fortsætter som selvstændig sektion jævnfør dog 
nedenstående. 
  
Hovedbestyrelsen besluttede konkrete måltal for medlemsfremgang: 

 Ved sektionens generalforsamling i 2023 skal medlemstallet være på mindst 120 medlem-
mer. Det svarer til 30 % mere end de 92 medlemmer, der var i sektionen, da HB behandlede 
sektionens fremtid den 15. april. Hvis de 120 medlemmer ikke nås, nedlægges sektionen 
ved jeres generalforsamling i 2023. 

 Dernæst skal sektionens medlemstal stige yderligere 30 % fra generalforsamlingen i 2023 til 
generalforsamlingen i 2026. Og 30% igen den kommende generalforsamlingsperiode osv. til 
minimumstallet for en sektion er til stede. Opnås måltallene ikke nedlægges sektionen 
umiddelbart. 

  
Minimumtallet for at forblive en selvstændig sektion er 300 medlemmer, og vi er i skrivende stund 
ca. 90 – 95 medlemmer. 
  
 En fortløbende medlemsfremgang på 30 % i vejledersektionen er helt sikkert en mere end svær 
opgave at løfte, og jo også helt ulig hvordan medlemstallet ellers udvikler sig i 
Uddannelsesforbundet. Men målet med at blive flere medlemmer i sektionen vil vi meget gerne 
arbejde for.  
 

  
Ordinær Generalforsamling 2020 i Odense 
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00 er der generalforsamling i sektionen, og I er alle meget 
mere end velkomne. Tilmeld jer her: 
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=822 
 
Der er gratis transport for sektionens medlemmer til den ordinære generalforsamling i Odense 
på Hotel H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, hvor der er følgende punkter 
på dagsordenen: 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=822
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1. Valg af dirigent 
  
2. Vedtagelse af forretningsorden 
  
3. Sektionsbestyrelsens beretning 
  
4. Regnskab 
  
5. Indkomne forslag 
  
6. Fastsættelse af sektionskontingent 
  
7. Valg af sektionsformand 
  
8. Valg af næstformand 
  
9. Valg af kasserer 
  
10.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
  
11.Valg af suppleanter til bestyrelsen 
  
12.Valg af medlemmer og suppleanter til forbundets repræsentantskab 
  
13.Valg af delegerede og suppleanter til forbundets kongres 
  
14.Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter 
  
15. Eventuelt 
  
Generalforsamlingen indgår i et samlet program, der ser således ud: 
  
Kl. 17.00 – 18.00: Fælles oplæg til sektionsgeneralforsamlingerne v. Uddannelsesforbundets 
formand og næstformand 
  
Kl. 18.00 – 19.00: Middag 
  
Kl. 19.00 –  Sektionsgeneralforsamling 
  
Generalforsamlingen er for alle medlemmer af sektionen. Der kan kun stemmes ved personligt 
fremmøde, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved opstilling til valg kan der gives fuldmagt til, 
at man er villig til at modtage valg. 
  
Alle medlemmer af sektionen har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen. 
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Senest lørdag d. 22. august (senest 1 måned før generalforsamlingen) skal forslag fra 
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen være indsendt til forbundet 
på info@uddannelsesforbundet.dk. 
  
Senest tirsdag d. 8. september (senest 2 uger før generalforsamlingen) vil materialet til 
generalforsamlingen blive lagt på forbundets hjemmeside. 
  
Der henvises til sektionens vedtægter pkt. 4. Se vedtægter og andet på vejledersektionens side:  
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-

sammenslutninger/vejledere-og-konsulenter-i-det-offentlige/ 
 
Vi håber at I har lyst til at deltage og gøre jeres indflydelse gældende. I er selvfølgelig meget 
velkomne til at deltage i det program som generalforsamlingen indgår i. 
 
Hvis I har spørgsmål til generalforsamlingen, er I meget velkomne til at sende en mail til mig på 
flks@odense.dk, gerne med jeres mobilnummer, så ringer jeg til jer. 
 
 

Fyraftensmøde – Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse 
Uddannelsesforbundet har et fyraftensmøde med ovenstående titel. Det afholdes 4 forskellige 
steder i landet – København den 29. september, Odense den 30. september, Aalborg den 7. 
oktober og Herning den 8. oktober 2020. Om mødet kan I læse nærmere på 
Uddannelsesforbundets hjemmeside under ”arrangementer”, men her får I en teaser: 
  
Forråelse er en risiko i arbejdet på samme måde som stress, sekundær traumatisering, moralsk 
stress og omsorgstræthed. Det handler alt sammen om risikoen for at blive slidt af de psykiske 
belastninger i arbejdet. Belastningerne kan opstå i undervisningen /vejledningen af eleverne eller i 
samarbejdet med markante forældre; men belastningerne kan også skyldes konflikter med andre 
professionelle, ledelsesmæssige problemer, bureaukratiets pseudoarbejde eller den politiske 
reformiver. Forråelse er en overlevelsesstrategi, hvor man gør sig hårdhudet, distanceret og rå for 
at kunne håndtere egne afmagtsfølelser. 
Dorthe Birkmose vil fortælle om en af de gange, hvor hun selv oplevede forråelsen - helt uden at 
opdage det. Før det var for sent. 
Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.) og foredragsholder. Læs artikler, hør 
podcasts og se foredrag på www.dorthebirkmose.dk. 
 

I håb om at se mange jer d. 22. september i Odense –  
 
Hilsner på vegne af Vejlederbestyrelsen, Flemming Kjær Sørensen 
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