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Kære alle 
Så er sommeren gået på hæld – 240, fuld sol og 

weekend, så kan det vist ikke blive meget bedre.  

Landsmøde 2016 
For ApVU’s bestyrelse betyder årstiden, at arbejdet 

omkring Landsmøde 2016 intensiveres. Vi havde 

bestyrelsesmøde i fredags, hvor vi fik de sidste brikker 

omkring indbydelsen på plads og fordelt de øvrige 

opgaver.  

Set i lyset af den udvikling der sker på vores 

arbejdsplads og de behov det afføder, har vi fundet det 

helt rigtige tema til årets landsmøde. 

Temaet er ”Bring dine kompetencer i spil”.  

Indbydelsen til landsmødet vil ligge i jeres mailboks en 

af de nærmeste dage. 

Forandringer i administrationen 
At forandringernes vinde fortsat blæser, kommer 

absolut ikke som noget nyt for medarbejdere i de 

administrative funktioner. Vi skal omstille os konstant – 

og vi gør det faktisk rigtigt godt.  

I de kommende år står vi over for forandringer på 

næsten alle fronter, bl.a. ny reform, persondata-

forordningen, digitalisering og ikke mindst store 

besparelser som indtil videre strækker sig frem til 2020. 

Alle disse forandringer vil komme til at berøre os i det 

daglige arbejde.  

I bestyrelsen er vi overbeviste om, at for at skolerne kan 

gennemføre disse tiltag, er det nødvendigt med 

opgaveglidning, således at administrative opgaver, som 

i dag løses af de akademisk uddannede pædagoger, i 

endnu højere grad vil skulle løses af personale, som er 

uddannet til at løse administrative opgaver. 

For at vi kan løse opgaver nu og i fremtiden på et højt 

niveau, er det nødvendigt, at vi hele tiden får al relevant 

information og løbende udvikler os. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 
I bestyrelsen er der også sket store forandringer, 

desværre er vores formand Mona Just blevet nødt til at 

udtræde af bestyrelsen grundet to skulderoperationer 

og efterfølgende langvarig genoptræning.  

I bestyrelsen er vi glade for, at Mona har tilbudt, at 

deltage i landsmødet og først tage den endelige afsked 

med bestyrelsen, når vi siger farvel til hinanden efter 

landsmødet. 

Da formandsposten først er på valg i 2017, betyder det, 

at jeg næstformand Britta Matthiesen indtræder som 

konstitueret formand frem til generalforsamlingen i 

2017.  

Vi håber, at der blandt jer sidder én eller at I kender én, 

som kunne tænke sig/eller ville være oplagt til at 

opstille til formandsposten i 2017. Skriv, skriv… 

I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, hvis 

I vil høre mere om ”jobbet”. 

VORES/DIN forening 
Vi oplever desværre, at mange ikke må deltage i 

landsmødet og derfor udmelder sig af foreningen, for 

næste år at melde sig ind igen – det betyder et enormt 

administrativt arbejde for vores kasserer Gitte. Giv det 

lige en tanke, at vi alle er tidsmæssigt presset, at 

foreningen er VORES alles og meget andet end 

landsmødet. Her kan bl.a. nævnes, at vi er jeres talerør 

til lederforeningerne, HK og ministerierne.   

For at bestyrelsens ulønnede frivillige arbejde skal give 
mening, håber vi, at rigtig mange af jer vil bakke op om 
landsmødet og være trofaste medlemmer af VORES 
forening. 
Med håbet om at se rigtig mange af jer til landsmødet 

den 14. - 15. november, vil jeg ønske jer alle en rigtig 

god sensommer. 

På bestyrelsens vegne 

Britta Matthiesen 

 


