Nyhedsbrev APVU januar 2021
Kære Alle
Rigtig godt nytår, håber I alle kom godt ind i det nye år.
Håber også I har haft en dejlig juleferie med hygge og afslapning sammen med jeres familie.
NU tager vi fat på et nyt og forhåbentligt bedre år end 2020.
Siden jeg skrev til jer i juli måned, er der sket lidt.
Det var dejligt, at vi kunne gennemføre 2 af vores emner til endagsseminaret. De blev begge
afviklet i Vejle, og vi i bestyrelsen var meget tilfredse med arrangementet, håber også I var det.
SPS-seminaret håber vi på at afvikle i løbet af foråret.
Som I jo alle ved, så vi os nødsaget til at aflyse landsmødet, da tilmeldingen var alt for lille, og
corona situationen ikke var under kontrol. Det blev desværre en dyr affære, da vi havde troet på,
at det kunne lade sig gøre. Heldigvis er egenkapitalen i foreningen stor, men det er da ærgerligt, at
pengene går til spilde på den måde.
Generalforsamling
Det lykkes at få afviklet generalforsamlingen virtuelt, tak for jeres deltagelse på denne lidt, for os
uvante måde, at holde generalforsamling på.
Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år:
Susanne Elida Jensen, Rødkilde Gymnasium
Lise Lotte Bundgaard, Rosborg Gymnasium.
Monja Hansen, IT-Center Fyn
Morten Hymøller Lauersen, Aarhus Statsgymnasium
Herudover består bestyrelsen af Bente Duedahl Jensen, Bettina Poulsen og
næstformand Gitte Bjørn.
Vi var så heldige, at 2 nye medlemmer meldte sig som suppleanter til vores bestyrelse.
De 2 nye er:
Jeg hedder Susanne Kegel og er nyvalgt suppleant til APVU-bestyrelsen.
Jeg har været ansat i mere end 25 år ved VUC i Nordsjælland og har gennem årene haft mange
forskellige jobfunktioner.
I dag sidder jeg i vores Løn og personaleafdeling, er tovholder på aktivitetsindberetninger og
prøveplanlægger på AVU.

Jeg glæder mig til bl.a at repræsentere VUC’erne i bestyrelsen og være medbesluttende på
indholdet af Landsmødet og de andre spændende tiltag, foreningen arrangerer for medlemmerne.
Jeg hedder Sanne Nesgaard og er nyt medlem i bestyrelsen for APVU.
Jeg arbejder til dagligt hos HF & VUC Klar i Slagelse, hvor jeg blandt andet er
arbejdsmiljørepræsentant for TAP-gruppen. Jeg er FVU sekretær for alle vores 3 afdelinger som er
Slagelse, Korsør og Ringsted. Derud over arbejder jeg også med SU, optagelse.dk, og alt omkring
AVU eksamen.
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i bestyrelsen, hvor vi jo blandt andet skal i gang
med planlægning af næste årsmøde til november 2021.
Et stort velkommen til jer begge😊
Bestyrelsesmøde
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev planlagt til at skulle være et fysisk møde i
Randers hos vores næstformand og kasserer Gitte Bjørn. Noget vi alle så frem til med stor glæde.
Men også det fik Mette sat en stopper for, så vi måtte igen ty til Teams og nøjes med den kedelige
madpakke.
Bestyrelsen konstituerede sig og der skete ikke de store ændringer. Susanne Elida Jensen
fortsætter som formand, og Gitte Bjørn tager en tjans mere med kassen. Monja er sekretær,
hvilket hun er fantastisk dygtig til. Morten tager sig af IT mv. Bettina hjælper til på alle poster, og
Lise Lotte og Bente er nogen seje hunde til planlægning og afvikling af vores en-dagsseminar og
hjælper også med alle de ad-hoc opgaver, der opstår i løbet af året.
De kommende møder, håber det bliver fysisk, blev også bestemt.
12. april hos Gitte i Randers HF&VUC
8. juni hos Sanne ved HF&VUC Klar Slagelse
10. september hos Bente på Tørring Gymnasium.
Nye tiltag.
På baggrund af en henvendelse fra COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) har vi i
bestyrelsen etableret et samarbejde med Anne Marie Søland, COK om mulighederne for
efteruddannelse / kompetenceudvikling for APVU’s medlemmer.
Vi har arbejdet med at indkredse temaer, form og varighed.
Temaer kan være:
•
•
•
•
•
•

Innovation
Relationer i organisationer
Koordinatorfunktion
Social kapital
Økonomi, budget og regnskab?
Konflikthåndtering

•
•
•
•
•
•

Kommunikation, præsentation og formidling
Personligt lederskab og planlægning
Digitalisering og teknologiforståelse
Personalejura
Samskabelse og samarbejde med interne og eksterne aktører
Robotic Process AutomationBranding

Vi har haft et spørgeskema ude hos tre fokusgrupper og brugt deres besvarelser i det videre
arbejde. Oplægget skulle have været præsenteret på landsmødet i Nyborg november 2020. Det
bliver så i stedet november 2021.
I mellemtiden kan vi jo samle input fra flere af vores medlemmer. Derfor er spørgeskemaet
vedhæftet dette Nyhedsbrev og de af jer, der har lyst, kan sende jeres bemærkninger / svar til
bd@toerring-gym.dk.
Giv meget gerne bud på varigheden. Vores oplæg er flere dags-moduler for at give en
synergieffekt mellem teorien og den daglige praksis. Men hvad kan være muligt i forhold til
arbejdsstedet med hensyn til tid og økonomi?

Kontingent
Vi udsender i starten af året en mail vedr. medlemskab og betaling af kontingent på 200,00 kr. (for
elever 100.00 kr.) Du skal være medlem for at deltage i landsmødet. Vi oplever hvert år, at en del
ikke får betalt, selv om de gerne vil forblive medlem og deltage i Landsmødet. Vi vil bare gøre
opmærksom på, at man sagtens kan oprette en årlig betaling i sin bank, så man ikke skal tænke
på det.

Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses alle sammen til landsmødet i 2021, der finder sted
mandag den 7. november og tirsdag den 8. november på Nyborg Strand.

De bedste nytårshilsner og på snarligt gensyn
APVU
Susanne Elida Jensen
Formand

