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Nyhedsbrev juni 2018 
 
Kære medlem. 

Så er det blevet tid til lidt nyt og et tilbageblik fra sektionsbestyrelsen. Vi 

håber, du vil tage dig tid til at læse brevet. 

Der er nu, som du sikkert har læst og hørt, stemt ja til OK18 på både de 
kommunale, de regionale og de statslige områder. Efter sommerferien 
skal FOAS * Almene overenskomst forhandles. De krav vi har stillet til 
overenskomsten, kan du læse under punkt 3.4 via dette link krav OK18 
FOAS Almene.  Vi vil i sektionsbestyrelsen naturligvis følge 
forhandlingerne nøje. Lønmæssigt er det sædvanlige, at overenskomsten 
følger den statslige lønstigning.  
 
OK18-forhandlingerne i vinter og forår viste med al tydelighed, hvor vigtigt 
sammenhold og solidaritet i fagbevægelsen er. Sammen er vi simpelthen 
stærkere. I bestyrelsen har vi på et arbejdsseminar i februar derfor sat 
fokus på sammenhængskraften i vores sektion: velkomst af og 
organisering af nye kolleger på skolerne, fagligt og aktivt klubarbejde på 
de enkelte skoler, informative oplysninger på vores sektionsside på 
Uddannelsesforbundets hjemmeside, TR-samarbejde og arrangementer. 
 
Vi har allerede sidste år besluttet at støtte de lokale faglige klubber 
økonomisk, så der bliver penge til forplejning eller andet på klubmøderne. 
Der er enkelte klubber, der har søgt, men vi modtager gerne flere 
ansøgninger. Vi beder blot om, at klubben sender jeres klubvedtægter til 
Kirsten Christensen (kch@uddannelsesforbundet.dk) og Marianne R. 
Nielsen (mrn@aofsyd.dk) sammen med en kort ansøgning om det beløb, 
der søges om. I første omgang har vi besluttet, at der maks. kan ansøges 
om 1000 kr. pr. år. Vi vil nødig have, at økonomien løber løbsk.  
 
Du kan finde forslag til klubvedtægter her (til højre på siden i det blå felt). 
 
Den faglige klub er det forum, hvor du som medarbejder kan udveksle erfaringer med dine kolleger, og hvor 
du og dine kolleger kan inspirere hinanden til at forbedre arbejdsforholdene og det kollegiale sammenhold. 
Den faglige klub er desuden med til at styrke sammenholdet på arbejdspladsen og sikre, at du som 
medarbejder ikke står alene. Sammen kan du og dine kolleger drøfte forskellige problemstillinger og have et 
fælles talerør i forhold til ledelsen, til sektionsbestyrelsen og til Uddannelsesforbundet. 
 
Vi arbejder i øjeblikket på en velkomstfolder til nye medlemmer, en folder om klubarbejde og en folder om 
sektionsbestyrelsens arbejde. Der arbejdes ligeledes på at få vores sektionsside på Uddannelsesforbundets 
hjemmeside opdateret. Hvis du har nogle ideer til, hvad du kunne ønske dig på siden, må du endelig skrive til 
Kirsten på kch@uddannelsesforbundet.dk. Siden kan findes via dette link: her 
 

Bestyrelsen: 

Kirsten Christensen, 
formand, Ordskolen Århus,  
AOF Midt  

Dorthe Jespersen, AOF 
Nord næstformand 

Marianne R. Nielsen, 
kasserer, AOF Syd 

Annette Dalmose, AOF 
Center Fyn 

Birte  Jacobsen, Kofoeds 
Skoles Oplysningsforbund 

Simon Nielsen, 
Daghøjskolen 
Kompetencehuset, Århus 

Ulla Thostrup, Fokus Ålborg 

Hanne Sylvest, 
Bestyrelsessekretær, 
Uddannelsesforbundet 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede-sep2017
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede-sep2017
mailto:kch@uddannelsesforbundet.dk
mailto:mrn@aofsyd.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/tillidsvalgte/tr-haandbog?place=FOAS%27+Almene&topic=1788
mailto:kch@uddannelsesforbundet.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-sammenslutninger/ansatte-ved-oplysningsforbund-og-daghoejskoler/
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Landsklubben for folkeoplysere har ligeledes lavet en folder, som vil komme til at ligge på vores sektionsside 
under: Landsklubben for folkeoplysere 
Der arbejdes stadig på at få ordnede forhold for folkeoplysere, som jo fortsat arbejder på timelønsbasis med 
den utryghed, som sådan en ansættelse giver: ingen løn under sygdom, ferie og barsel, ingen 
pensionsopsparing og ingen mulighed for at vælge en TR.  
  
 
FGU 
 
I august 2019 starter den nye Forberedende Grunduddannelse for unge under 25 år, der ikke har taget/ er i 
gang med en ungdomsuddannelse eller ikke er i arbejde mindst 18 timer om ugen. Loven er lige vedtaget, og 
processen mod skolernes start er ligeledes i fuld gang. Du kan læse mere om FGU her 
 
Aftalen omfatter ud over AVU og produktionsskolerne også KUU, EGU, FVU og ordblindeundervisning for 
målgruppen af unge, så flere  medlemmer i vores sektion bliver berørte. Processen med 
virksomhedsoverdragelse af undervisere starter august i år, så det er vigtigt, at vi rundt om på skolerne er 
klar til dette. Navnene på de undervisere, der skal virksomhedsoverdrages til FGU, skal være klar senest 
november 2018. 
 
Simon Nielsen fra sektionsbestyrelsen er med i en intern arbejdsgruppe i Uddannelsesforbundet om FGU, så 
vi i bestyrelsen er tæt på beslutninger og arbejdsområder. Kirsten Christensen er med i kontaktudvalg med 
lederne, så vi også der har tæt kontakt.   
 
I foråret inviterede vi til en temadag for tillidsrepræsentanter og suppleanter, hvor FGU var på programmet. 
Denne dag måtte vi desværre aflyse, da der var alt for få tilmeldinger. Vi afholder i stedet temadagen onsdag 
den 26.9.2018. Der vil bliver sendt invitation ud lige efter sommerferien.  Henrik Als, som er konsulent i 
Uddannelsesforbundet, og som har FGU som sit hovedarbejdsområde, vil holde oplæg om processen mod 
FGU og svare på spørgsmål. 
 
På temadagen vil et emne også være det lokale klubarbejde. Der vil være oplæg og diskussion ved Marianne 
Raarup Nielsen fra AOF Center Syd og Dorthe Jespersen AOF Nord. 
 
STU: 
 
Vi har i sektionen i det københavnske område et TR-netværk for de private STU-skoler. Vi har i netværket i 
foråret bl.a. arbejdet på at få planlagt en STU-temadag i København på Hans Knudsens Institut.  
 
 

Oversigt over kurser i efteråret: 

Sektionen: 

TR-Temamøde den 26. september 2018 fra 10.30 til 15.30, Hotel Plaza Odense (invitation sendes ud senere) 

STU-temadag tirsdag den 20.11.2018 (invitation og tilmelding sendes ud senere). 

Andre kurser: 

http://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/foreninger-sektioner-og-sammenslutninger/ansatte-ved-oplysningsforbund-og-daghoejskoler/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/fag-faglighed/forberedende-grunduddannelse/
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Temadag: kend dig selv som lærer og udnyt dit potentiale endnu bedre den 20.august 2018. Læs nærmere 

og tilmeld dig her 

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 2 den 29. og 30. august 2018. Læs nærmere og tilmeld dig 

her 

Videncenter for Folkeoplysning holder den 11. og 12. september konference i Aarhus med titlen 

Folkeoplysning i forandring. Der åbnes snart for tilmelding. Du kan læse nærmere her 

OBU- og FVU-Sammenslutningen holder kursus og generalforsamling i Odense d. 20. og 21. september 2018.  
Læs nærmere og tilmeld dig: OBU- og FVU-sammenslutningens kursus og generalforsamling  

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 1 27. og 28. september 2018. Læs nærmere og tilmeld dig 

her 

Didaktik:Ordblindeundervisning med it-hjælpemidler den 4. oktober 2018. Læs nærmere og tilmeld dig  her 

Det 3. liv den 3.oktober 2018 i Aarhus. Læs nærmere og tilmeld dig her 

Det 3. liv 1. november 2018 i København. Læs nærmere og tilmeld dig her 

Vejledning i praksis: Motivationssamtalen den 13. november. Læs nærmere og tilmeld dig her 

Temadag: Brug af smartphone/tablet i OBU. Læs nærmere og tilmeld dig her 

 

 

Vi vil ønske dig en rigtig god sommerferie   

På vegne af bestyrelsen 

Kirsten Christensen, formand sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 

 

  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=532
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=430
http://www.vifo.dk/arrangementer/vifo_konference_2018/
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=530
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=455
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=552
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=449
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=450
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=534
https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=553

