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Kære medlem
Håber I alle nyder dette forår, hvor vi har vristet os næsten helt fri af Coronas snærende greb.
Vi har i vores lille faglige sammenslutning OBU-FVU udnyttet det maksimalt med 2 af 3
bestyrelsesmøder, hvor vi har kunnet mødes fysisk samt med afholdelse af 3
kursusarrangementer for medlemmer.
De 3 kursusarrangementer var om Matematikvanskeligheder v. Henrik Skovhus, tale- og
neuropædagog - indehaver af Nordjysk Matematik Center. Det var kurset, som desværre
måtte aflyses i oktober 2020, hvor OBU-FVU’s generalforsamling med tilhørende kursus fik
benspænd af corona-epidemien.
I bestyrelsen valgte vi at holde det planlagte kursus, men 3 gange i 3 landsdele. Der har været
virkelig gode tilbagemeldinger på et godt og lærerigt kursus.
Udover på vores eget matematikkursus, har vi i bestyrelsen haft repræsentant ved
Uddannelsesforbundets FVU - OBU Konference og Nordisk Konference om Voksnes
Matematikundervisning. Sidstnævnte konference var i fin tråd med Henrik Skovhus’
kursus om matematikvanskeligheder. Vi oplever, at der er en spirende interesse for voksnes
matematikvanskeligheder, som vi har meget fokus på at følge tæt.
På FVU-OBU konferencen faldt talen på Ordblindepakken III, som vi håber at kunne tilbyde
oplæg om til vores generalforsamling. Endvidere blev der sat fokus på de manglende
guidelines ift. indholdet af den hensyntagende undervisning i f.eks. matematik og engelsk på
ordblindehold.
Valg til bestyrelsen
I efteråret har vi generalforsamling. Du må meget gerne gøre dig tanker om, hvorvidt du har
lyst til at stille op til bestyrelsen. Vi mangler i den grad folk.
Vi kan anbefale at deltage i sammenslutningens arbejde.
Der bliver givet frikøb til de 4-5 årlige bestyrelsesmøder, og derudover kan du få betalt
konferencer samt frikøb i den forbindelse.
Hovedformålet med sammenslutningen er at samle uddannelsespolitiske og pædagogiske
interesser for Uddannelsesforbundets medlemmer, som arbejder inden for OBU- og FVUområdet. Vi indsamler gerne spørgsmål fra medlemmer om den lovgivning, vi arbejder
indenfor eller lignende og besvarer spørgsmål via vores kanaler i Uddannelsesforbundet og i
Ministeriet. Desuden bidrager vi til udvikling af Uddannelsesforbundets politik for OBU- og FVUområdet. Vi bidrager vi med høringssvar, laver kurser, skriver nyhedsbreve osv., men det er
vigtigt at påpege, at bestyrelsen selv bestemmer, hvor indsatsen skal lægges, og hvordan
økonomien forvaltes.

Indkaldelse til generalforsamling i OBU- og FVU-sammenslutningen
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 3. november 2022 kl. 18.45 på Dalum
Landbrugsskole og kursuscenter, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. ’
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sammenslutningens kursus d 3. og 4. november
samme sted.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for 2020 og 2021
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af minimum 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Forslag fra sammenslutningens medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes til Uddannelsesforbundets sekretariat senest den 3. oktober (1 måned før
generalforsamlingens afholdelse) på info@uddannelsesforbundet.dk, att. konsulent Stig
Borberg.
De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, bliver offentliggjort på
forbundets hjemmeside senest den 20. oktober (2 uger før generalforsamlingens afholdelse).
Forslagene bliver desuden fremsendt elektronisk til de medlemmer, der har forhåndstilmeldt
sig til generalforsamlingen.
Der henvises til sammenslutningens vedtægter på forbundets hjemmeside.
I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi traditionen tro kursus.
Vi har ikke det endelige program, men vi kan kort skitsere indhold og rammer.
Kursus d. 3. og 4. november
Foreløbigt program
Torsdag d. 3. november
9.30 Formiddagskaffe med brød
Formiddag: vi svar på oplæg fra STUK omkring ordblindepakke III – etablering af nationalt
videnscenter om ordblindhed.
Eftermiddag er planlagt kursus med Margit Gade om skriveskabeloner.
18.45. Generalforsamling for OBU- og FVU-Sammenslutningen
20.00. Ost og rødvin samt hygge og fri faglig sparring

Fredag d 4. november Program følger.
Endeligt program og tilmelding følger til august. Vi regner med, at vi kan afholde kurset for
500 kr for medlemmer og 1500 for ikke-medlemmer. NU skal du blot sætte kryds i
kalenderen og holde dig klar, når den endelige tilmelding kommer sidst i august.
Vi ønsker alle en dejlig afslappende sommer
På vegne af bestyrelsen
Nina Klint Knudsen

