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Kære alle 
Sikken dog tiden flyver. Lige pludselig blev det 

2017 – juleferien er overstået, og vi er nok alle på 

pinden igen og i fuld gang med at løse vores 

opgaver. 

I bestyrelsen vil vi gerne ønske jer alle et rigtigt 

godt og lykkebringende nytår. 

Landsmøde 2016                                     
Tak for et stort fremmøde, en rigtig god stemning 

og ikke mindst alle de positive tilbagemeldinger. 

Evalueringsskemaerne viser, at vi igen i år, på de 

fleste områder har levet op til jeres 

forventninger. Jeres gode input og forslag vil der 

selvfølgeligt blive taget højde for i planlægningen 

af landsmødet for 2017. 

På baggrund af jeres tidligere tilbagemeldinger 

havde vi i år forlænget pauserne, så der kunne 

blive mere tid til erfaringsudveksling på kryds og 

tværs, samt besøg på standene. Evalueringerne 

viser, at I gerne vil bibeholde muligheden for walk 

and talk fremover. Vi vil gøre vores bedste for at 

opfylde det ønske. Personalet på standene har 

givet udtryk for, at de grundet et mindre tidspres, 

er kommet langt mere i dialog med jer, så de var 

også yderst tilfredse.  

At vi skulle placeres i et ”nyt” plenum-lokale, 

opfattede vi forlods kunne blive et problem, men 

der tog vi fejl – langt størstedelen af jer syntes 

rent faktisk, at det fungerede langt bedre. Vi vil 

derfor undersøge muligheden for at få netop det 

lokale som plenum-lokale fremadrettet. 

Materialet fra de enkelte workshops kan I finde 

på vores hjemmeside. 

Husk at I altid er velkomne til at henvende jer til 

bestyrelsen med ris og ros, samt at gode ideer til 

foredragsholdere/workshops mv. altid gerne 

modtages. 

Seminar 
I bestyrelsen havde vi egentlig planlagt at afvikle 

et seminar i februar måned, hvor de højaktuelle 

emner:  Netprøver, Optagelse.dk og 

Persondataloven skulle være på dagsordenen. 

Desværre kan Undervisningsministeriet ikke 

bidrage med nyt i forhold til deres oplæg på 

landsmødet. Vi har derfor besluttet ikke at 

arrangere et seminar og i stedet spare kræfterne 

til det kommende landsmøde.  

Hvis I ude omkring på skolerne tænker, der kunne 

være behov for et seminar i de kommende år, vil 

vi meget gerne arrangere det og imødeser med 

glæde jeres gode forslag. 

Bestyrelsens arbejde 2017 
Vi har i bestyrelsen afholdt konstituerende møde 

i december måned og har fået fordelt de 

forskellige arbejdsopgaver. Vi fik taget hul på 

planlægningen af det kommende landsmøde, et 

arbejde, som vi fortsætter med henover vinteren 

og foråret. Vi glæder os meget til, at vi 

umiddelbart efter sommerferien kan præsentere 

jer for et righoldigt program, hvor vi selvfølgelig 

forsøger at lytte til jer medlemmer og på 

baggrund af bl.a. jeres input, få lavet et program 

med et fagligt og spændende indhold. Vi håber 

selvfølgelig, at I igen i år vil deltage med interesse 

og glæde.  

 

I forbindelse med landsmødet har vi vores faste 

og tilbagevendende generalforsamling. Jeg vil 

gerne huske jer alle på, at hvis I ønsker ændringer 

i vedtægterne, vil vi gerne have jeres forslag. 

I løbet af foråret afholder vi vores årlige møder 

med diverse samarbejdspartnere, her i blandt 

Danske Gymnasier, VUC lederforening og HK. På 

møderne bliver bl.a. aktuelle politiske tiltag og 

udfordringer, som påvirker det administrative 



personale drøftet, ligesom vi sørger for at 

synliggøre os selv og vores forening. 

Ny formand/bestyrelsesmedlem 
Der er endnu ikke nogen, som har henvendt sig 

angående formandsposten, der som bekendt er 

på valg ved den kommende generalforsamling.  

Vi håber dog stadig på, at der ude blandt jer 

sidder nogle, der kunne tænke sig at tage 

udfordringen op og blive vores nye formand. Du 

vil selvfølgelig ikke komme til at stå alene med 

hverken opgaver eller ansvar, da alle i bestyrelsen 

hjælper, men det er vigtigt med en frontfigur, der 

kan være foreningens ansigt udadtil og 

kontaktperson til vores samarbejdspartnere.  

Som tidligere nævnt er bestyrelsesarbejdet 

berigende på rigtig mange måder. Vi har et 

fantastisk kammeratskab, alle muligheder for 

erfaringsudveksling, du kan sætte dit fingeraftryk 

på landsmøderne. Mødet og snakken med 

utrolige mange dejlige kolleger fra alle hjørner af 

landet. Og så er det en rigtig god opgave at 

anføre på sit CV.  Som formand er der max. 

udvikling på alle fronter, så kom ud af busken – vi 

har brug for dig.   

Vi har forsøgt at lave en lille beskrivelse af 

opgaverne, som bestyrelsen typisk varetager og 

håber, at det kan vække interessen for arbejdet. 

Vi tror stadig på, at der blandt jer medlemmer 

sidder nogle, der synes, det kunne være 

interessant at opstille. I må meget gerne kontakte 

mig, hvis I vil høre mere om ”jobbet”. 

Hvis du ikke lige har mod på at blive vores nye 

formand, men gerne vil være en del af 

bestyrelsen, vil vi også opfordre dig til at komme 

ud af busken.  

Jeg kan lige kort ridse op, at bestyrelsesarbejdet 

indebærer, at man deltager i vores 

bestyrelsesmøde – typisk 4-5 om året – som vi 

primært afholder rundt omkring i landet på 

medlemmers skoler. Det er en god ide at have 

accept fra sin leder og kolleger på, at det er OK, 

at man er væk fra sit arbejde de få dage om året.  

Opgaverne i bestyrelsen dækker planlægning af 

landsmøde og seminar/kurser, kontakt til diverse 

samarbejdspartnere, deltagelse i øvrige årsmøder 

(rektorernes/VUC-ledernes årsmøde, 

inspektorernes årsmøde, m.fl.), deltagelse i 

møder med fx HK/Stat, SCK (Statens Center for 

Kompetenceudvikling), UVM, Rektorforeningen 

m.v., opdatering af hjemmeside/facebook, 

udarbejde nyhedsbreve, kassererfunktion samt 

være med til at gøre foreningen og dermed vores 

medlemmer synlige, så vi fortsat får spændende 

og udfordrende arbejdsopgaver og kan blive 

værdsat af vores ledere og samarbejdspartnere. 

Vi har i bestyrelsen stort fokus på at få fordelt 

arbejdsopgaverne hensigtsmæssigt mellem os, og 

vi ved, hvor vigtigt det er, at alle bidrager til 

arbejdet. Det medfører, at arbejdsopgaven er 

overkommelig for alle, men kræver naturligvis en 

stor grad af medansvar hos alle 

bestyrelsesmedlemmer og en god 

kommunikation, hvilket vi prioriterer højt i 

bestyrelsen. 

Mange hilsner 
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