
    
 
Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 
  

Nyhedsbrev juni 2016 
 

Kære tillidsrepræsentant. 

Lige her før sommerferien starter er det blevet tid til lidt nyt og lidt 

tilbageblik fra sektionsbestyrelsen.  Vi håber, I vil videreformidle relevant 

information til jeres kolleger. 

Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt to temadage for TR-  og 

suppleanter.  Temaerne på dagene har været: 

- uddannelsesmæssige visioner på sektionens område med oplæg 
ved Tina Bøgehave Christiansen (Uddannelsesforbundet) og 
præsentation af to skolers udbud af kurser og nye tiltag ved TR 
Annette Dalmose, AOF Center Fyn og TR-suppleant   Maria Kari 
Hansen fra Kompetencehuset i Aarhus.  

- Opfølgning på/ og diskussion af den nye FOAS overenskomst ved 
konsulent Jette Gade. Herunder om lokale lønpuljer, 
Uddannelsesfonden, løn, arbejdstid mv. 

- eksempel på lokale lønpuljer og reglerne ved konsulent Jette Gade 
og oplæg ved Jørgen Olesen om lokallønsaftalen ved AOF Midt. 

- Problemfelter i forhold til overenskomsten – dette med henblik på 
udtagning af krav til næste overenskomst i 2018. Vi tog også fat på 
emnet på TR-temakursusdagene i Svendborg i april.   

 
Nyt TR-netværk 
STU-lærerne i København har etableret et TR-netværk. Der er foreløbig 5 
private skoler, der er med. Dejligt med et nyt netværk! 
 
HUSK at sektionen dækker omkostninger til forplejning ved 
netværksmøder med max. 100 kr. pr. person! 
 

Planlagt i efteråret 2016 
 
Spørgeskema til ordblindeunderviserne 
Lige efter sommerferien vil der blive sendt et spørgskema ud til ordblindeunderviserne. Det nye meget 
lavere taxameter for ordblindeundervisning træder i kraft januar 2017, og skemaet er nødvendigt for at få et 
overblik over, hvordan dette kommer til at påvirke underviserne og undervisningen. Der spørges også ind til 
genvisitationer og individuel undervisningsplan (IUP). Dette også for at få et overblik.  
 
 
 

Bestyrelsen: 

Kirsten Christensen, 
formand, Ordskolen Århus,  
AOF Midt  

Ulla Thostrup, 
næstformand, Fokus 
Ålborg 

Marianne R. Nielsen, 
kasserer, AOF Syd 

Annette Dalmose, AOF 
Center Fyn 

Birte  Jacobsen, Kofoeds 
Skoles Oplysningsforbund 

Dorthe Jespersen, AOF 
Nord 

Simon Nielsen, 
Daghøjskolen 
Kompetencehuset, Århus 

Hanne Sylvest, 
Bestyrelsessekretær, 
Uddannelsesforbundet 
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Spørgeskemaet vil blive sendt ud med Medlemsposten, lagt på Uddannelsesforbundets hjemmeside og 
sendt ud til medlemmer af OBU- og FVU-Sammenslutningen. Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer 
skemaet, så vi i Uddannelsesforbundet kan få viden at agere videre ud fra. 
 
Storkursus den 16. og 17. september 
Pædagogisk Sammenslutning arrangerer Storkursus den 16. og 17. september . Kurset afholdes på  Hotel 
Skanderborghus og emnerne er Unges brug af de sociale medier og relationspædagogik.  Der vil blive sendt 
program og tilmelding ud senere. HUSK - det er billigere at deltage, hvis du er medlem af Pædagogisk 
Sammenslutning.  Du kan læse om Pædagogisk sammenslutning her 
 
 Tilmelding kræver en opringning til Uddannelsesforbundet.  

 
Kursus- og generalforsamling i OBU- og FVU-sammenslutningen den 22. og 23. september. 

Følgende er taget fra deres Nyhedsbrev juni 2016:  

Kursus og generalforsamling 

Vi glæder os over, at vi har fået fastlagt program for vores kommende kursus og generalforsamling d. 22./23. 
september. Hold øje med det færdige program, når det bliver sendt ud snarest, men her en smagsprøve på, 
hvad det indeholder: Temaet er undervisning af de tosprogede i både OBU og FVU, og vi har fået Birgitte 
Albæk Henriksen til at indlede.  
Birgitte er selvstændig logopæd og ekstern underviser på Syddansk Universitet. Hun vil bl.a. sætte os ind i, 
hvordan man som tosproget tilegner sig ordforråd på dansk, og om hvordan vi kan differentiere 
undervisningen. Både Birgitte og de øvrige to oplægsholdere har fokus på voksne og på at inddrage praktiske 
øvelser.  
Peter Hybel er en af vores andre oplægsholdere. Han underviser til daglig på KVUC, hvor han bl.a. arbejder 
ud fra et lydbaseret staveprogram lavet til FVU-undervisningen, og som han vil vise os. Det gode er, at 
metoden kan bruges på hold, der ikke er helt homogene. 
Mens Peter holder oplæg, kan OBU-underviserne nyde godt af Dorthe Luccats kompetencer ud i DOT-testen, 
som hun vil introducere til, og vi skal også selv afprøve testen. Dorthe er ansat på Læsetek Holbæk. 
 
Du kan læse mere om OBU- og FVU-Sammenslutningen her 
 

 
TR-temadag i uge 44 
Underviserne i vores sektion er ansat med forskellige overenskomster – FOAS (oplysningsforbundene) og 
private overenskomster (f.eks. STU-skolerne) ellen ingen overenskomst overhovedet (folkeoplyserne). Vi 
forsøger derfor at finde indhold på vores næste TR-temadag for TR og suppleanter, der er relevant for alle. 
Temadagen vil handle om om psykisk arbejdsmiljø og reglerne omkring at være medarbejderrepræsentant i  
 
 
 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Om%20forbundet/Faglige%20sammenslutninger/Paedagogisk%20sammenslutning.aspx#.V2APtrt9603
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Faglige%20sammenslutninger/Ordblinde%20og%20FVU-laerere/Hvervning.aspx#.VUisH5OznRc
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en bestyrelse - hvordan skal hvervet udføres/hvordan er jeg sikret juridisk?. Dagen vil igen blive afholdt i 
Odense mandag, tirsdag eller onsdag i uge 44. Den præcise dato og invitation følger senere. 

 
Kursus i eeg-træning den 10. november  
Der er kursus i eeg-træning med Conni Andersen fra eeg-træningsskolen i Århus den 10. november 2016. 
Kurset er i Odense, og der vil her før sommerferien blive sendt program og  
tilmelding ud.  
 
Du kan læse om EEG-træning her 
 
Eeg-træning har tidligere været omtalt i temaet Hjerneforskning rykker ind i undervisning i 
Uddannelsesbladet nr. 1 2016 
 
I foråret 2017 er det planen, at kurset bliver fulgt op af kursus i Kognitiv træning.  
 

Forår 2017 
Landsklubben af folkeoplysere holder kursus den 3.2.2017 FOFs lokaler Kongensgade 70 i Esbjerg. 

Emner er fasia  (kroppens bindevæv). kl.13-16 fredag d. 3/2 2017. 

    
I ønskes alle en rigtig god sommerferie. 

På vegne af bestyrelsen 

Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/computerspil-skal-hjaelpe-unge-med-adhd.
https://issuu.com/uddannelsesforbundet/docs/uddannelsesbladet_1_2016

