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Emne: VUC-sektionens medlemsbrev Januar 2019! Godt Nytår!

Kære VUC-medlemmer! 
 
Jeg håber, I har nydt juleferien og er kommet godt ind i det nye år – jeg ønsker jer i hvert fald alt 
muligt godt i året, der kommer! 
 

 
 
 
Sektionsbestyrelsen og jeg er klar til at tage fat på det næste halve års arbejde med den besætning 
sektionsbestyrelsen har i skrivende stund. Der skal nemlig ske en udskiftning i bestyrelsen, da 3 af 
medlemmerne har valgt at lade sig overdrage til FGU. Deres fratræden sker senest pr. 31. juli 2019, 
idet de så overgår til FGU pr. 1.august 2019. De to suppleanter, som er valgt i 2017, vil samtidigt 
indtræde i VUC-sektionens bestyrelse, og så skal der vælges nye suppleanter – gerne en 3-4 stykker. 
Det kommer til at ske den 6. marts 2019, hvor vi holder ekstraordinær generalforsamling i 
VUC-sektionen.  
 
På den ekstraordinære generalforsamling vil I også få lejlighed til at drøfte Sektionens og 
Uddannelsesforbundets politikpapir om, hvordan fremtidens VUC skal se ud samt de forskellige 
initiativer, der vil blive sat i værk i forbindelse med lanceringen af papiret. I den forbindelse tænker vi 
bl.a. på at afholde et debatmøde for VUC-ordfører Trine Bramsen og andre folketingspolitikere samt 
andre interessenter og naturlig for de af jer, der har tid og lyst til at deltage! 
 
Som I alle ved, er FGU-udpegningerne nu afsluttet, og det har været en hård tid på mange af jeres 
VUC’er. Der gives ingen jobmæssige garantier hverken for os, der skal blive på VUC, eller for de af jer, 
der skal virksomhedsoverdraget til de nye FGU’er. Selve udpegningssituationen og den usikkerhed for 
fremtiden, vi alle har, sætter sammenhold, godt kollegaskab og fokus på psykisk arbejdsmiljø 
allerøverst på dagsordenen. Hvis vi skal bevare vores arbejdsglæde, er det helt nødvendigt, at vi i 
dagligdagen står skulder ved skulder og løfter i flok! 
 
En god, og måske beroligende oplysning jeg kan give jer alle, men måske særligt jer, der er 
overdraget til FGU, er, at Uddannelsesforbundet pr. 1. august 2019 etablerer en FGU-sektion. Der 
bliver allerede ca. 1. februar 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal forberede 
sektionens stiftende generalforsamling, der afholdes til oktober 2019. Desuden skal arbejdsgruppen 
fungere som en slags interim bestyrelse eller første bestyrelse, som det hedder i FGU-regi. Jeg håber, 
at mange af jer vil engagere jer i den kommende FGU-sektions arbejde. 
 
Den nuværende VUC-sektionsbestyrelse og jeg vil få masser at se til i det næste halve år. Ikke mindst 
nyvalg af tillidsrepræsentanter på de VUC’er, hvor tillidsrepræsentanterne har valgt at lade sig 
overdrage til FGU, bliver vigtigt at få på plads for jer medlemmer, men også for os som sektion, så vi 
kan fastholde det givtige og stærke samarbejde bestyrelsen har med TR’erne, og som TR’erne har med 
hinanden. 
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Resultatet af OK-18 er for den lønmæssige dels vedkommende på skinner bl.a. med lønstigning pr. 
1.oktober 2018, men hvad angår frokostpauseproblematikken, er der ikke en fælles forståelse mellem 
os og moderniseringsstyrelsen. Den kamp tager vi for tiden i det fagretlige system, men i løbet af 
foråret vil der være en del fælles aktiviteter, der skal fastholde det samarbejde fagforeninger imellem, 
som voksede ud af aktiviteterne i forbindelse med OK18. 
 
Og så håber jeg i det kommende år at se mange af jer til klubmøder på jeres VUC’er, hvor jeg 
glæder mig til at komme på besøg i løbet af 2019, og så ses nogen af os forhåbentlig også til de FGU-
møder forbundet afholder her i løbet af januar.  
 
På klubmøderne vil vi tale om, hvad der rører sig hos jer og også om opgaveoversigter, årsopgørelser, 
lokal løndannelse, virksomhedsoverdragelsesprocessen og hvad I ellers måtte have brug for at vende 
med mig og konsulenterne Torben Thilsted og Christina Bohmann. 
 
 
Mange nytårshilsner fra alle os i VUC-sektionsbestyrelsen 
 
 
Lotte 
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