Nyhedsbrev
Sektionen for vejledere i Uddannelsesforbundet
December 2021

Kære medlemmer
Som annonceret i oktober nyhedsbrevet, har vi i november måned afholdt et webinar med Reinhard Stelter. I kan
nu se eller gense webinaret. Det ligger her – på vores ”torv” på Uddannelsesforbundets hjemmeside under
Sektionen for vejledere og konsulenter.
Hvad synes I om webinarvejen? Og har i ideer/ ønsker til emner, som kunne danne grundlag for et nyt webinar i
foråret? Mail gerne derom til Lars Skovmand. Se adressen nedenfor.
Vores formand, Flemming Kjær, har desværre nylig af personlige årsager besluttet at forlade posten. I hans sted
er Lars indtrådt som fungerende formand. Vi er kede af, at Flemming har måttet disponere således. Men vi ønsker
ham det bedste og takker ham for hans supergode arbejde i bestyrelsen.
Der er nu en ledig bestyrelsespost. Og vi håber, at en af jer har lyst til at træde ind i bestyrelsen. Møderne holdes
enten virtuelt eller fysisk – for tiden jo meget på TEAMS. Men det gør jo også transporten lidt nemmere. Hvis I vil
være en del af vores faglige drøftelser om vejledning på beskæftigelsesområdet, så hører Lars meget gerne fra jer.
Lige nu arbejder vi i bestyrelsen på to spor. Det ene spor er, at vi har sendt en tilbagemelding til
Reformkommissionen med hensyn til, hvordan vi forestiller os, man kan afhjælpe nogle af de spørgsmål, som de
stiller i deres 1. rapport ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”.
Et andet spor vi har arbejder på, er at få pustet nyt liv i en voksenvejledningsreform. Der er behov for at sætte
fokus på kvalitet i vejledning – også jævnfør vores tilbagemelding til Reformkommissionen. Denne ligger i
forlængelse af politikpapirer, vi har arbejdet med i sektionsbestyrelsen.
Reinhard Stelter-webinaret, Reformkommissionsrapporten ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”, sektionsbestyrelsens
brev til Reformkommissionen samt politikpapirer ligger alt sammen her på sektionens torv.
Har I nogle input, vi skal arbejde videre med, så hører vi meget gerne fra jer �
Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår!
Mange hilsner på bestyrelsens vegne
Lars Skovmand
Mail: lars.skovmand@albertslund.dk
Tlf.: 20885608”

