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Kære medlem! 

 

VUC-sektionens generalforsamling er overstået, 

og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med 

arbejdet. Bestyrelse vil på sit kommende 

bestyrelsesseminar i slutningen af oktober drøfte 

sektionens handlingsprogram, som blev vedtaget 

på generalforsamlingen, samt fastlægge 

indsatsområder for det kommende år.  

 

Handlingsprogrammet indeholder blandt andet 

arbejdet med implementeringen af en måske 

kommende FGU. Der vil givetvis bliver masser at 

tage fat på, ikke mindst arbejdet med at sikre 

ordentlige løn- og ansættelsesvilkår til de lærere, der skal varetage undervisningen og eventuelt 

skal overgå til en ny institution. Men også arbejdet med det faglige indhold i FGU-uddannelsen vil 

blive vigtigt. Her vil vi få brug for den ekspertviden, der er ude hos jer i den daglige praksis. Vi 

kan i øvrigt fortælle, at der i dag er endnu et politisk forhandlingsmøde på Christiansborg om 

FGU’en, så fortsættelse følger. 

 

 

Sektionsgeneralforsamlingen  
Vi var rigtig mange til sektionsgeneralforsamlingen den 29. september 2017 i Svendborg, og det 

er vi i sektionsbestyrelsen virkelig glade for. Vi fik mange gode input og kommentarer fra de 

fremmødte, og det er med til at gøre vores arbejde mere relevant. 

 

De bestyrelsesmedlemmer, der genopstillede, blev genvalgt. Lars Lyremark gik af for at nyde sit 

otium, og Johannes Ingwersen, VUC Fyn, blev valgt. Tak til Lars for godt samarbejde i 

bestyrelsen og velkommen i bestyrelsen til Johannes. 

 

Den nye bestyrelseskontaktoplysninger er indsat nederst her i brevet, og I er altid velkomne til at 

kontakte os alle i bestyrelsen.  

Bestyrelsen 
Bestyrelsen skal den 30. og 31. oktober på det årlige planlægnings- og idéseminar, hvor blandt 

andet dele af sektionens handlingsprogram skal konkretiseres. Det vil I ikke mindst gennem jeres 

tillidsrepræsentanter høre mere om. 

 

Angående sektionens økonomi, så har bestyrelsen fastlagt budget for 2017 og 2018, herunder 

tilskud til klubberne. Tilskuddene, der udbetales direkte til de lokale klubber, skal betragtes som 

et økonomisk incitament til at give det lokale arbejde mulighed for at udfolde sig. 

 
Afslutning 
Og apropos tillidsrepræsentanter: det er vigtigt, at vi i bestyrelsen, og I medlemmer støtter op 

om jeres tillidsrepræsentanter, så fx del og hersk på arbejdspladsen med dårligt psykisk 

arbejdsmiljø til følge begrænses. Det er altafgørende for tillidsrepræsentanternes 

gennemslagskraft, at alle kolleger på vores overenskomst er medlemmer af 

Sektionsbestyrelsen 2017-20 
 

Lotte Klein, formand, VUF, Frederiksberg VUC 

Henrik Mikkelsen, næstformand VUC Randers 

Bo Christensen, kasserer, VUC Skanderborg 

Rikke Belcher, VUC Nordjylland 

Rune Søe, VUC Vest 

Kjeld Søndergaard, VUC Kolding 

Johannes Ingwersen, VUC Fyn 

 
Bestyrelsessekretær: Torben Thilsted 
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Uddannelsesforbundet. Vi har udarbejdet en lille velkomstfolder, som sammen med en lille gave, 

skal byde alle nye kolleger velkommen i fællesskabet.  

 

Hvis vi i Uddannelsesforbundet skal have slagkraft, skal vi have alle med, og det samme gælder 

tillidsrepræsentanterne på jeres lokale arbejdspladser – jo flere medlemmer, jo mere 

forhandlingskraft. Vi har aldrig fået vilkårsforbedringer gratis, og det får vi givetvis heller ikke i 

fremtiden, men sammen kan vi lettere kæmpe os til dem, og som I sikkert har set, så er 

solidariteten i fagbevægelsen større nu, end den har været i mange år. 

 

Vi i sektionsbestyrelsen og I medlemmer har hver især en vigtig rolle at spille – vores er politisk 

og jeres er af mere praktisk karakter, men det vigtige er, at de to roller er hinandens 

forudsætninger og supplerer hinanden. 

 

Vores tillidsrepræsentanter skal have ordentlige vilkår, så de har den fornødne tid til at sikre at 

alle kolleger har ordentlige vilkår. Det ved vi allerede nu bliver ét af de vigtige indsatsområder for 

bestyrelsen i det kommende år. 

 

På vegne af Sektionsbestyrelsen 

 

Lotte Klein  /     Torben Thilsted 

formand         bestyrelsessekretær 

     

 

 

Kontaktinformation til ophængning på opslagstavler med videre: 
 

Formand Lotte Klein VUF 23114591 

Næstformand Henrik Mikkelsen Randers HF og VUC 20710424 

Kasserer Bo Christensen VUC Skanderborg-Odder 53634086 

Bestyrelsesmedlem Rikke Belcher VUC Nordjylland 24838349 

Bestyrelsesmedlem Rune Søe VUC Vest 27880685 

Bestyrelsesmedlem Kjeld Søndergaard VUC Kolding 60403551 

Bestyrelsesmedlem Johannes Ingwersen VUC Fyn 42234938 

Bestyrelsessekretær Torben Thilsted Sekretariatet 23325003 

 

 

 

 


