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Løbende opgaver 2023 
 

Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

Afholde 1 TR-kursus 

den 12-13. september 

2023 

 

(OBS: i Svendborg i 

2023 - ekstraordinært 

repræsentantskabsmø

de i forlængelse heraf) 

Kurset fungerer som 

et bindeled mellem 

Uddannelsesforbundet 

på centralt niveau og 

TRer fra de respektive 

skoler og mellem de 

pågældende TRer.  

Overordnet har kurset 

til formål at sikre 

løbende uddannelse af 

målgruppen. 

Der afholdes TR-

kursus i september. 
TR-kurserne 

omhandler aktuelle 

emner og knytter 

således an til 

forbundets 

uddannelses- og 

fagpolitiske aktiviteter. 

 

 

Følge arbejdet i AMU-

netværket, herunder: 

- at overvåge og 

forholde sig til 

udviklingen i AMU-

aktiviteten, 

herunder AMU-

programmet 

- Identificering og 

organisering af 

medlemmer med 

AMU-interesser for 

at forbedre 

dialogen indbyrdes 

og med 

Uddannelsesforbun

det, herunder 

E-udvalget skal bl.a. 

bidrage til forbundets 

strategi- og 

politikudvikling på 

baggrund af viden og 

erfaringer fra 

institutionerne for 

erhvervs- og 

arbejdsmarkedsuddan

nelserne 

Netværkets formål er 

at drøfte alle relevante 

spørgsmål 

(fagpolitiske såvel som 

uddannelsespolitiske) 

af betydning for AMU-

området med henblik 

på gensidig 

inspiration, 

koordinering, mv. 

samt udformning og 

implementering af 

forbundets politik. 

AMU-netværket 

afholder løbende 

møder blandt andet 

med henblik på 

planlægning af en 

AMU-konference 

 

Drøftelse af 

ambitionerne og 

muligheder for 

kommende VEU 3-part 

Netværket kan indgå 

som sparringspartner i 

forhold til forbundets 

ageren i VEU-rådet og 

AMU-området generelt 
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Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

identificere AMU-

interesser. 

Test- og 

prøveproblematikker 

på AMU 
Følge arbejdet i det 

merkantile netværk, 

herunder: 

Overvåge og forholde 

sig til udviklingen i 

aktiviteten på 

merkantile område og 

den organisatoriske 

integration i 

Uddannelsesforbundet 

Der er behov for at 

afklare om merkantile 

tillidsrepræsentanter 

har særlige 

udfordringer og behov, 

som E-udvalget skal 

forholde sig til. 

 

Følge og understøtte 

et merkantilt netværk 
Der afholdes 

netværksmøder for 

merkantile 

tillidsrepræsentanter, 

hvor man blandt andet 

kan drøfte, om der er 

barrierer i forhold til, 

at merkantile TR’ere 

kan deltage i 

regionsmøder, samt 

om der i øvrigt er 

særskilte 

problemstillinger på 

det merkantile 

område, som E-

udvalget bør forholde 

sig til. 

 

  

Administrere 

initiativpuljen 
Initiativpuljen - 

beskrivelse  

 

Aktivitetspuljens 

midler udmøntes til 4 

hovedformål: 

E-udvalget behandler 

ansøgninger fra 

lokalforeninger og 

prioriterer i øvrigt 

Aktivitetspuljen 

understøtter blandt 

andet medlemsrettede 

 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-sammenslutning/erhvervsrettede-uddannelser-og-amu/#collapse-SW5pdGlhdGl2cHVsamVu-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-sammenslutning/erhvervsrettede-uddannelser-og-amu/#collapse-SW5pdGlhdGl2cHVsamVu-0
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Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

 

1. Til støtte efter 

ansøgning fra 

foreninger 

(initiativpuljen)  

2. Støtte til 

regionsarbejde  

3. Støtte til åbne 

medlemsmøder. 
4. Støtte til AMU-

netværket 

midlerne i 

aktivitetspuljen. 
aktiviteter og det 

regionale samarbejde.  

Det styrker 

sammenhængskraften 

samt den politiske 

formidlings- og 

udviklingsproces inden 

for 

Uddannelsesforbundet. 

Følge op på OK21 og 

implementeringen på 

erhvervsskoleområdet 

med henblik på OK 24. 

Hensigten er at sikre, 

at resultaterne fra OK 

21 omsættes til 

virkelighed 

  Et væsentligt element i 

bestræbelserne på at 

skabe bedst mulige 

løn- og arbejdsvilkår 

 

Overveje om 

organisationen i 

Uddannelsesforbundet 

kan udvikles. 

Løbende fokus på 

områder som 

optimering af 

samarbejdet mellem 

regioner og E-

udvalget, de små 

områder, den 

organisatoriske 

håndtering af nye krav 

via GDPR, organisering 

mv. 

  En del af det løbende 

arbejde med at 

optimere 

Uddannelsesforbundet

s organisation. 
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Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

Ny arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale vil 

være implementeret 

på erhvervsskolerne 

fra hhv. den 1.1.2022 

den 1.8.2022. 

 

E-udvalget skal 

opsamle erfaringer 

med de hidtidige 

processer og omsætte 

dem til inspiration for 

de kommende lokale 

processer. 

 Et væsentligt i 

arbejdet for at 

optimere 

medlemmernes 

arbejdsvilkår. 

 

Udvikling af 

kursustilbud 
Forslag til nye 

kursustilbud er 

opsamlet på sidste 

side i indsatsplanen. 

E-udvalget skal i 

perioden omsætte 

nogle af forslagene til 

kursustilbud. 

Udvikling af 

kursustilbud 
Forslag til nye 

kursustilbud er 

opsamlet på sidste 

side i indsatsplanen. 

E-udvalget skal i 

perioden omsætte 

nogle af forslagene til 

kursustilbud. 

Udvikling af 

kursustilbud 
 

Seniorsamtaler, 

seniorpension og 

øvrige seniorordninger 

 

 

I forbindelse med OK 

21 er kommet nye 

seniorordninger. E-

udvalget ønsker at 

skabe et samlet 

overblik over 

seniorordninger som 

et værktøj til både 

TR’ere og medlemmer. 

At understøtte 

medarbejderes 

anvendelse af 

relevante 

seniorordninger 

Orientering om Det 3. 

liv kursus på E-

udvalgsmøde. 

 

Vurdere behovet for 

aktiviteter rette mod 

TR/medlemmer 

  

OK 24 E-udvalget koordinerer 

og inspirerer 

indsamlingen af OK-

krav fra 

erhvervsskoleområdet. 

Understøtte 

inddragelsen af TR og 

medlemmer ift. krav til 

OK24 
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Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

DEP E-udvalget har 

konstateret, at vilkår 

og understøttelsen til 

at gennemføre DEP’en 

varierer meget 

skolerne imellem. 

 

Med henblik på at 

inspirere til bedre 

lokale 

rammebetingelser 

indsamler E-udvalget 

gode eksempler, der 

formidles til foreninger 

og regioner. 

Understøtte at 

medarbejdere får 

gennemført DEP 

Brev ud til alle 

formænd på EUD/AMU 

ift. rapport om 

gennemførelse af DEP 

og 10 ECTS-point med 

opfordring til at tage 

det op i HSU og i 

bestyrelsen ifm. 

drøftelse af budget 

  

Hvervning og 

mobilisering 
Faldende medlemstal Arbejde for 

fastholdelse og 

hvervning af 

medlemmer og 

arbejde for områdets 

organisatoriske 

udvikling 
 

PP fra Morten med ud i 

regionerne. 

 

Drøftelse af behov for 

flere initiativer 

 

  

EUX-notat EUX har en række 

udfordringer i sin 

struktur, som udvalget 

har bidraget til med 

forslag til nye 

løsninger 

At arbejde for en mere 

hensigtsmæssige 

strukturer for EUX 

Opfølgning   
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Opgaver Baggrund Formål Aktiviteter Kobling til andre 
aktiviteter 

Status 

Løbende opfølgning af 

afskedigelser på grund 

af skolernes forhold 

Der er og har været 

større runder med 

mange afskedigelser 

på EUD/AMU.   

 Løbende opfølgning   

 
Opsamling af kursusforslag i perioden 
 

• Det foreslås, at der arbejdes med en ny kursusform, hvor man kombinerer fysiske møder med virtuelle indslag. Man kunne fx samtidigt 

afholde møder i flere lokalforeninger, hvor der gives et fælles virtuelt oplæg, som kan danne grundlag for en lokal debat. 

 

• I forbindelse med drøftelserne om digitalisering af undervisningen og erfaringer fra nødfjernundervisningen blev det foreslået, at der 

skulle afholdes virtuelle fyraftensmøder, hvor der dels skulle gives et oplæg, dels skulle gives mulighed for at deltagerne kunne 

erfaringsudveksle i mindre grupper. 

 

• Regionen Syd har efterspurgt flere opdateringskurser målrettet mere erfarne TR’ere. I forhold til det konkrete indhold efterspørger man 

blandt andet kurser i økonomi og regnskabsforståelse. OBS: Se også kursus i regnskab på Temakursus og overbygning i ny TR-

uddannelse. 

 

• Det er blevet foreslået, at der udvikles og afholdes et oplæg/kursus om Arne-pensionen. Det kan ske i form et kursus, hvor man 

kombinerer lokale medlemsmøder med et virtuelt oplæg fra forbundet om muligheder og begrænsninger i forhold Arne-pensionen. 

 

Ovenstående kursusforslag – eller andre – kræver en yderligere bearbejdning ift. at tydeliggøre formål og indhold – gerne kvalificeret af 

regionerne. Og det skal ske inden for en overskuelig økonomisk ramme 

 


