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Kære medlem 

Jeg vil gerne orientere jer om ting og arrangementer, der 

sker i vores sektion i den nærmeste fremtid. 

• Der forhandles stadig om en ny overenskomst med 

Dansk Erhverv på det gamle FOAS-område. Der er 

desværre endnu ikke kommet en aftale, men når 

aftalen er på plads, hører I fra 

Uddannelsesforbundet. Så I hører nærmere når 

forhandlingerne er færdige. 

 

• I sektionen har vi vedtaget at starte med 

onlinemøder, hvor jer der er TR, kan tilmelde jer for 

på den måde at møde kollegaer, og sparre med dem 

om hverdagens problemstillinger. Vi håber at denne 

form vil styrke sammenholdet i sektionen, og være 

med til at styrke klubarbejdet rundt omkring. Når 

jeg sender indbydelser ud til onlinemøder, håber 

jeg, at I vil bakke op om det nye tiltag? 

 

• Sektionsbestyrelsen har haft en del udskiftninger. 4 

personer, som blev valgt til generalforsamlingen i 

2020, har fået nyt job, hvilket har betydet, at de 

ikke længere er i sektionen. Heldigvis var der 

suppleanter, som så i stedet er kommet ind i 

bestyrelsen, og det er dejligt, at alle har sagt ja til 

at deltage i sektionens arbejde.  

Den næste generalforsamling i sektionen ligger i september 2023. Alle 

medlemmer fra sektionen er meget velkomne, og jeg håber, at der møder rigtig 

mange op. Det hører I nærmere om, når tiden nærmer sig.  

 

• Måske har nogle af jer været inde på sektionens hjemmeside, og kikket på 

vores torv. Vi har i bestyrelsen lavet en del om på torvet, og fylder løbende 

mere på. Det er både tekst og billeder, som er ændret. Hvis du mangler noget 

på hjemmesiden, så giv os i sektionen et praj. Kik på siden her 

 

• PÅ STU-området er der gang i en masse ting. STU-Alliancen, som består af 21 

vigtige aktører på STU-området, arbejder målrettet efter at informere 

politikerne om vigtigheden af, at styrke rammerne omkring uddannelsen, og i 

den forbindelse bliver der holdt møder med børne og undervisningsministeren 
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og uddannelsesordførerne. Uddannelsesforbundet er repræsenteret i og 

deltager i arbejdet i STU-Alliancen.  

 

• I vores sektion er der desværre over den sidste tid blevet færre medlemmer. Vi 

ønsker at styrke klubarbejdet og sammenholdet på arbejdspladserne, og ønsker 

at få flere medlemmer organiseret, så vi står stærkt sammen. Der skal kun 5 

medarbejdere til at vælge en TR. Når først der er en TR på en skole, ved vi, at 

det giver anledning til, at man føler sig som en styrket gruppe, der er i stand til 

at stå sammen og få den bedst mulige arbejdsplads.  

Vi har i vores sektion vedtaget, at alle TR kan ansøge om kr. 1000,- til at 

afholde et klubmøde. Hvis I har brug for at vi fra sektionen rykker ud, og 

deltager i møder hos jer, eller hvis I gerne vil have valgt en TR, så skal I bare 

kontakte os.  

 

• Der er en del arrangementer, som er relevant for flere af jer.  

 

Det første arrangement er FVU og OBU-konference. Det forgår i Odense den 21. 

april. Tilmeld dig  

Her 

Det andet arrangement er TR-temakursus i Svendborg. Det foregår den 27., 

28. og 29. april. Det plejer at være meget lærerigt og hyggeligt. TR’ere kan 

tilmelde sig her 

 

Det tredje arrangement er ORD 2022, som forgår i København den 14.og 15. 

september. Kik her 

 

I øvrigt har Uddannelsesforbundet en oversigt over arrangementer i de 

forskellige sektioner. Kik her 

 

For at I kan orientere jer i sektionens politik sender jeg dette med.  

 

• Fremtidens folkeoplysning. Her er beskrevet, hvad Uddannelsesforbundet vil 

arbejde for i forhold til daghøjskoler, undervisning i oplysningsforbund og i 

aftenskolen. Du kan læse det her  

 

• Politikpapir for STU-området kan du finde her 

 

 

Mange hilsner  

 

På vegne af bestyrelsen 

Dorthe Jespersen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og 

daghøjskoler 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=948
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