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Kære kolleger og VUC-medlemmer! 

Her ved afslutningen på 2016 er det tid til dels at gøre status og dels at se lidt fremad i forhold til 

bestyrelsesarbejdet i VUC-sektionen:   Hvad nåede vi, hvad nåede vi ikke, og hvad kommer der 

helt sikkert på programmet i 2017? 

 

Hvad nåede vi? 

Debatpapiret om ”Fremtidens VUC” samt sektionens og Uddannelsesforbundets forslag til AVU-

reformelementer blev færdigbehandlet i bestyrelsen og sendt ud til jeres lokale tillidsrepræsen-

tanter her i december måned. Vi håber, at I vil være med til at diskutere oplægget i klubben: 

Hvordan I mener, ”Fremtidens VUC” skal være, og hvilke opgaver skal vi løse?  

Og så har vi i sektionsbestyrelsen forsøgt at sætte fokus på spørgsmålet om at være i en faglig 

organisation, om fagbevægelsens fremtid og vores unge VUC-kolleger med deres syn på mulig-

hederne i det faglige fællesskab, nuværende begrænsninger og ikke mindst udviklingspotentialer. 

2016 har i høj grad stået i samarbejdets tegn blandt andet fordi jeres tillidsrepræsentanter ofte 

efterspørger, at vi ikke mindst i forhold til vores kolleger i GL og vores lederes interesseorganisa-

tion, Lederforeningen for VUC, tager initiativ til udvidet samarbejde. Det gør vi meget gerne, for 

vi er af den faste overbevisning, at det er os, ledere og lærere, der skal gøre VUC til såvel en at-

traktiv uddannelse for vores kursister og som en attraktiv arbejdsplads for alle os lærere, vejle-

dere og konsulenter. 

At besøge jer på VUC’erne rundt omkring i landet er meget lærerigt og givtigt for mig, for det er 

jo jer, der er mit og bestyrelsens bagland, og det er hos jer, vi særligt finder inspiration og be- 

eller afkræftelse på om vi har fingeren på pulsen.  

Vi har især spurgt ind til arbejdstilrettelæggelsen på jeres VUC, hvordan dialogen om opga-

veoversigten har været mellem den enkelte lærer og jeres leder, om opgaveoversigterne er udar-

bejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier.  

Vi har specielt interesseret os for, om der planlægges, så I har mulighed for sammenhængende 

og effektiv tid til forberedelse, og så det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til plan-

lægningen af de kommende undervisningsforløb i faget. Det er min plan, at jeg i det kommende 

halvår sammen med konsulent Torben Thilsted skal besøge de af jer, jeg ikke har været hos i det 

forgangne år.  

Og aktivering af vores Facebookgruppe (VUC-lærerne i Uddannelsesforbundet) og min personli-

ge entré på Facebook (Lotte Klein, Uddannelsesforbundet) er noget af det mest grænseoverskri-

dende, jeg har kastet mig ud i år.  Jeg har en udpræget modvilje mod Facebook og ikke mindst 

mod den censur, der udøves der, men jeg må jo også erkende, at der foregår mange både spæn-

dende debatter, og at der deles mange interessante skriverier. Så jeg bliver der og øver mig, 

men jeg kan altså også stadig nås på min mail: lok@uddannelsesforbundet.dk eller telefon: 

23114591. 
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Hvad nåede vi ikke?  

Vi nåede ikke at blive helt færdig med det papir om vold og grænseoverskridende adfærd, 

som vi arbejder på sammen med VUC-Lederforeningen. Men det kommer allerførst i det nye år. 

Og vi nåede heller ikke at invitere til arrangementer for særlige medlemsgrupper på vores 

overenskomstområde fx konsulenter, vejledere og OBU-lærere. Og det begynder vi også at invi-

tere til i det nye år, for sektionsbestyrelsen har et af sine fokuspunkter her. 

Hvad kommer på programmet i 2017? 

I 2017 vil VUC-bestyrelsen arbejde med: 

 Forberedelse af overenskomstfornyelserne i 2018, OK-18 

 Sektionsgeneralforsamlingen den 29. september kl. 9.00-12.00 med blandt andet valg af 

formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt kongresdelegerede og des-

uden 

 Uddannelsesforbundets Kongres med vedtægtsændringer og diverse valg til november og 

sidst, men ikke mindst 

 Fokus på sygefravær og det psykiske arbejdsmiljø 

 Fokus på TR’s rolle og kompetencer – hvad kan I/du gøre for jeres/din TR? 

 Lokal løndannelse – sakker I bagud? – Få et løntjek! 

 Opgørelse af arbejdstiden – krav på overtidsgodtgørelse? 

 

Og så er tiden kommet til at takke jer for samarbejdet og sparringen i året, der gik, og ønske jer 

alt muligt godt i det nye år! 

Lad os sammen prøve, om ikke vi, trods spareknivens truende nærhed, kan få sat fokus på pæ-

dagogik, didaktik og kerneopgaven gennem et nødvendigt fokus på vores arbejdsmiljø og mulig-

heder for at løse opgaven professionelt og med den kvalitet, vi mener den rettelig fortjener. 

På bestyrelsens vegne ønsker jeg jer en velfortjent juleferie og et godt nytår! 

 

Mange hilsner 

Lotte 

 

Lotte Klein, Formand for Sektionen for VUC-lærere 

Mobil: 23114591 

Mail: lok@uddannelsesforbundet.dk 
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