Nyhedsbrev APVU juli 2020
Kære alle
Først og fremmest håber jeg, I alle er kommet godt i gang igen efter Danmarks nedluk.
2020 bliver et år, der kommer til at gå over historien på mange måder.
Det nyhedsbrev I skulle have haft i januar blev af private årsager ikke til noget, det
beklager jeg.
Nu håber jeg, at alting snart er tilbage i normal gænge, og at vi kan mødes igen til
landsmødet i november.
Vi nåede kun at holde et fysisk møde, inden vi blev ramt af krisen, så vores møder er
foregået via Teams mv. Det har vi også lært en del ved.
Desværre har vi også måttet sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer. Vibeke Spangen har
fået job på en handelsskole, og Lina fik ikke forlænget sin ansættelse på VUC Lyngby.
Det betyder, at vi andre må løbe lidt hurtigere, indtil vi kan få valgt nye medlemmer.
Tænk over det, hvis det kunne være noget for dig. Det er sjovt at være med i bestyrelsen.
Vi har haft en del udfordringer og tanker om afholdelse af både Seminar og Landsmøde.
Tak fordi I ville svare på vores meningsmåling. Det var rart at få en tilkendegivelse fra jer.
Og ud fra de tal arbejder vi videre med både 1-dagsseminaret og landsmødet.
Vores lille seminarudvalg har arbejdet hårdt på at planlægge årets1-dags seminar og var
næsten i mål, da Danmark blev lukket ned. Udvalget ved nu, det bliver afviklet. Vi ser frem
til at møde alle deltagerne den 23. september.
Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge landsmødet, og jeg kan afsløre, at
overskriften er ”Arbejdsglæde og innovation”. Vi tror på, det bliver et rigtig godt
landsmøde med gamle kendinger og nye mennesker, der vil give jer en go’ oplevelse.
Vi prøver noget nyt i år. I får selv lov til at bestemme, hvor I vil sidde under festmiddagen.
Der hvor I tager jeres navneskilt vil der være en bordplan, hvor I skal skrive jer på.
Der kan sidde 12 ved hvert bord, og det kan der ikke ændres på.
Der vil også være mulighed for at skrive sig på i den første pause. Og alle skal skrive sig
på, hvis de vil have en siddeplads ved festmiddagen.
Håber I vil tage godt imod vores nye tiltag ☺
Har I gode ideer til aktiviteter, vi kan hjælpe med i foreningen, emner til Workshop eller
andre forslag, er I altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. I kan finde vores
mailoplysninger på APVU’s hjemmeside.
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Næste bestyrelsesmøde bliver i september. Her håber vi, at krisen er overstået, så vi kan
mødes rigtigt.
Nu kan vi heldigvis glæde os til en lang sommerferie, og når vi vender tilbage, håber vi, det
bliver til en mere normal hverdag.

Bestyrelsen i APVU vil ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie.
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