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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 5. januar 2017 
        
Dato:  5. januar 2017 
 
Tidspunkt:   Kl. 10.00-15.00 + OBS: Kl. 15-?: Besøg på Aros, fælles kulturelt arrangement 

 
Sted:  DOKK 1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C, møderum 1 
 
Deltagere:  Carla, Stig, Gitte, Anette, Elsebeth, Christina, Catalina, Lene 
Afbud:  Ann, Lis og Maria. Charlotte deltog i noget af mødet pr telefon 
Dirigent:  Gitte 
Referent:  Anette 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse 

Dagsorden Dagsorden godkendt 
 

Referat Referat fra sidste møde godkendt 
 

 
2. Nyt fra formanden, siden sidst 

Orientering 
og diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail fra Jørgen Brock, MBUL, den 8.12.2016, om ICCDPP-symposium i Seoul, 
Sydkorea, 18.-21.6.2017: 
Kære Carla/Danmarks Vejlederforening 
Som aftalt i går er her invitation til at I som forening kan deltage i Symposium i 
Seoul 
Teamet forventes at bestå af 1) formand for Dialogforum, Katja Munch Thorsen, 2) 
Danmarks Vejlederforening, 3) Studievalg repræsentant og 4) UU repræsentant. 
Du kan se mere om symposium herunder: http://iccdpp2017.org/ 
Da jeg skal melde ind, hvor mange der deltager fra DK allerede den 30. nov. (!), vil 
jeg meget gerne have tilbagemelding hurtigt  
Bedste hilsner 
Jørgen 
PS Udgifter for deltagelse, inkl. Fly, ophold mv. afholdes af de deltagende 
organisationer. 
 
Bestyrelsen peger på Carla som deltager for DVF. 
 
Mail fra Andreas Holmelund, Mediaplanet APS, 14.12.2016: 
Kære Carla  
Vi talte sammen for et stykke tid siden vedr. kampagnen ”Innovativ Uddannelse”, 
som sætter fokus på mulighederne inden for digitale læringsmidler i grundskolen, 
innovativ læring der motiverer eleverne, samt belyser faglige udfordringer som 

http://iccdpp2017.org/
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ordblindhed med opråb om ikke at give kampen op, men der imod benytte de 
midler der tilbydes.   
 Undervisningsminister, Merete Riisager, agerer som ambassadør for kampagnen 
ift. digitale læringsmidler, og Bubber dækker vores cover-story med fokus på ikke 
at give kampen op, hvis man har faglige udfordringer.  
Jeg har ligeledes vedhæftet kampagnen som PDF-fil, klar til at dele gennem 
nyhedsbreve etc.  
Vi, hos Mediaplanet vil sætte stor pris på at få delt vores kampagnes budskab i det 
rette netværk. Kampagnen udkommer på vores kampagnesite 
www.uddannelsesinformation.dk og jeg vil gerne gøre det let for dig at dele 
indholdet. Derfor sender jeg her billeder og posting-tekster. Hvis du vil skrive noget 
andet, eller justere teksterne, er du meget velkommen til at gøre dette. 
 
Mail fra Mahtab Beigi, UU Danmark, den 20.12.2017: 
Jeg skriver til dig, for at høre, om du vil bidrage med et debatindlæg til UU Posten? 
Vi synes det kunne være interessant, hvis du kunne skrive et indlæg som 
kommentar, når Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse 
offentliggør deres udspil. Hvad tænker du om det?  
UU Posten er UU DANMARKs nyhedsbrev til interessenter og går ud til ca. 2000 
personer. 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
Carla har sagt ja til at skrive et indlæg, når rapporten fra udvalget foreligger.  
 
Mail fra Frederikke Knop, Mediaplanet APS, 22.12. 2016: 
Kære Carla 
Jeg lovede jo at vende tilbage i december ang. artiklen som du bidrager med til 
kampagnen, Din uddannelse, i tide inden du tager til de varme lande i januar J 
Kampagnen tager form løbende, så det er svært at give dig specifikke retningslinjer 
for den redaktionelle vinkel. De idéer jeg kommer med er naturligvis op til dig at 
vurdere og du er mere end velkommen til at komme med dine egne, så de 
tilpasses mere dit arbejde. 
Redaktionelle vinkel idéer: 

 Liste og skrive om 3-5 punkter du oftest hører er udfordringen ved at træffe 
et valg. Her kan du jo tage udgangspunkt i dit virke indenfor 
Vejlederforeningen. 

 Konsekvenserne af det at træffe et valg. 
Artiklen skal være mellem 1900 og 4200 tegn inkl. mellemrum. De 1900 tegn er 
længden på printudgaven, der vil give et hurtigt overblik over den lange udgave 
som vi har mulighed for at lægge ud digital på uddannelsesinformation.dk 
Kampagnen har desuden fået en ny udgivelsesdato der hedder d. 27. februar. 
Hvis du har spørgsmål, skal du endelig tage kontakt til mig. 
Rigtig god jul! 
 
Carla har skrevet et indlæg til kampagnen. 

http://www.uddannelsesinformation.dk/
http://uddannelsesinformation.dk/
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3. Overdragelse til formand 

Orientering 
og 
beslutning 

Drøftelse af kommende opgaver og aftaler om eventuel fordeling af opgaver: 
Charlotte har overtaget formandsposten pr. 1.1.2017. 
Høringssvar og kommende mødedatoer blev aftalt, se de respektive punkter 
nedenfor.  

  
4. Nyt fra kassereren 

Orientering 
 

Orientering om medlemsskabstal og -bevægelser 
(se bilag bagerst i dagsordenen) 
 
Vi har 508 medlemmer pt. 
Gitte foreslår udarbejdelse af kampagnemateriale til uddeling for at få synliggjort 
vores aktiviteter.  
Evt. hjælp fra studerende på kommunikationsuddannelsen.  
Christina foreslår, at vi skriver ud på Facebook, hver gang vi deltager i noget. 
Lene foreslår at lægge en ny artikel fra VEJLEDEREN ud online for at skærpe 
appetitten på at holde bladet og være medlem. 

 
5. Bordet rundt  

Orientering Nyt fra vejlederverdenen: 
På mødet 10.11. blev det besluttet, at vi fremover sender et kort referat til 
formanden om vores deltagelse i konferencer og møder på DVFs vegne. 
Minireferaterne indgår i dagsorden til bestyrelsesmødet og dermed i 
forberedelsen til mødet. 
Vi vil på denne måde forsøge at få et mere struktureret overblik over 
vejledningsfaglige og politiske tiltag til brug for foreningsarbejdet. 
 
Bidrag til næste bestyrelsesmøde sendes til Charlotte og forfattes ud fra 
punkterne: 

 Arrangementets/mødets titel og arrangør 

 Hvad blev jeg især optaget af? 

 Hvad kan/skal vi være opmærksomme på som bestyrelse? 
 
Carla: 
Intet udover punkt 2 m.fl. 
 
Lis:  
Intet denne gang. 
 
Stig:  
Mine vejledningspolitiske områder er – vistnok uden det er officielt er besluttet – 
beskæftigelsesområdet, jobcentre og voksenvejledning:  
I løbet af 2015 blev der implementeret nogle ændringer i 
beskæftigelsesindsatsen, som jeg i lang tid mente ville medføre kritik af 
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jobcentrenes vejledning og dermed give DVF anledning til igen at fremsætte vores 
politik på voksenvejledningsområdet om selvstændige voksenvejledningscentre 
og uddannede vejledere såvel i disse, som i jobcentre og a-kasser. Fra min 
position har jeg dog endnu ikke kunnet observere denne kritik her ved udgangen 
af 2016. Det må formodentligt skyldes, at a-kasserne er blevet trukket ind i 
samarbejdet med jobcentrene, så der ikke støbes så mange kritiske kugler i 
fagbevægelsens net-medier. Ved et ekstraordinært tjek kan det dog konstateres, 
at disse ikke er helt uden kritik, men den når tilsyneladende ikke dagbladene, 
radio og TV.  Kan det være anledning til, at DVF ændrer strategi på 
voksenvejledningsområdet? 
Siden sidst har jeg også været censor på DUEK-uddannelsen, modulet vejledning 
og individ: gennemgang af mange teorier, uden at man helt bliver overbevist om, 
at eksaminanderne anvender dem i deres praksis! 
 
Emnet voksenvejledning skal tages op på senere møde med udgangspunkt i vores 
formål. 
 
Ann:  
Intet denne gang.  
 
Gitte:  
Nyt fra Studievalg:  
Uddannelse Uden Grænser 
Studievalg har den 6. december modtaget en mail fra messearrangør KSI A/S om, 
at firmaet har indgivet konkursbegæring, hvorfor det ikke er muligt for dem at 
gennemføre Uddannelse Uden Grænser i 2017. Det har den konsekvens, at der 
ikke bliver en uddannelsesmesse i januar og februar. KSI oplyser, at den direkte 
årsag er, at der gennem de senere år har været en manglende opbakning fra de 
videregående uddannelser kombineret med stigende omkostninger til 
teknologiudvikling, lokaler og bustransport. Det har i flere år været stadig 
vanskeligere for KSI at få økonomien i Uddannelse Uden Grænser til at hænge 
sammen, hvorfor konkursbegæring nu er indgivet.  
Aflysning af uddannelsesmessen betyder, at eleverne på ungdomsuddannelserne 
og sabbatister går glip af at møde mange videregående uddannelser, samlet på et 
sted. 
 
Foreløbigt er der fremover fokus på karriereperspektivet ude i virksomheder for 
gymnasieeleverne. Det ligger godt i forlængelse af gymnasiereformen. 
Andre private firmaer byder sig til for at overtage pladsen efter UUG. 
 
Praktikant i Studievalg 
Studievalg Midt- og Vestjylland og Studievalg Østjylland får fra 6. februar begge 
en praktikant fra administrationsbacheloruddannelsen med speciale i vejledning. I 
MidtVest er det Gitte, der bliver praktikvejleder. Det er positivt, at der stadig er 
søgning til specialet indenfor vejledning 
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I Studievalg Midt-Vest opleves der en stigning i vejledningerne af syriske 
flygtninge. Det er en udfordring, ikke mindst i forhold til de mange regler og love. 
Studievalg Midt-Vest laver nu en folder, der er rettet mod målgruppen. 
 
Anette:  
Intet denne gang. 
 
Elsebeth:  
Artikler om Gymnasiereformen er nu på UG. Fagbeskrivelserne kommer hen over 
foråret. Adgangskortet opdateres i forhold til reformen. 
Vi varmer op til kvote 2-vejledningen, bl.a. med gruppechats. 
Der kan spores en ændring i brugen af Facebook. Der er et fald i dynamikken på 
siden. Måske målrettes FB til ældre brugere. I det hele taget er vi ved at 
udarbejde en samlet strategi i brugen af sociale medier.  
Generelt har eVejledning et fald i antallet af henvendelser på alle medier, men 
især på email, hvilket har været tilsigtet. 
 
Charlotte:  
Så lakker 2016 mod enden og dermed også min barsel fra DVF. Jeg glæder mig til 
at se jer alle igen i det nye år. Desværre kan det ikke lade sig gøre for mig at tage 
turen til Århus i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. I stedet vil jeg meget 
gerne være med via Skype. Kan én af jer tage en computer med eller en mobil, 
hvorpå der er Skype? 
 
Maria:  
Intet denne gang. 
 
Christina:  
VEU-området: 
Carla og jeg var til møde med tre af ministeriets embedsmænd 28. november. Her 
gav vi dem input om voksenvejledningen, som vi håber, de tager med til 
Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse (nedsat via 3. part). Jeg 
synes, vi fik vores budskab igennem om det fragtmenterede og uoverskuelige 
vejledningssystem for voksne. De økonomiske udfordringer ved at etablere én 
indgang for voksne blev bl.a. berørt af Hanne Woller. Hun understøttede det med 
erfaringerne omkring vejledning af kortuddannede i 
voksenvejledningsnetværkene, som er VEU-centrenes forløbere. 
 
For at styrke jobcentermedarbejdernes vejledning er nogle VEU-centre (bl.a. mit) 
i gang med et "roadshow", med hovedvægt på at vise, hvordan man let søger bl.a. 
6 ugers kursuspakker og AMU-kurser via VEU-centrenes hjemmesider. Desuden 
har vi et kort oplæg om uddannelsessystemet for at illustrere, hvilken del VEU-
centrene tager sig af, RKV, EUD og vi snitter også de øvrige vejledningsmuligheder 
udover VEU (ug.dk, eVejledning, Studievalg). Alt dette på en time. Og jobcentrene 
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er glade.  
 
VEU har fået til opgave at facilitere den nye IGU-uddannelse og flygtningepakker. 
Vi har en rolle i at kunne vejlede i det, og det ruster vi op i. Hos os er vi ved at lave 
en FAQ, flygtningens og virksomhedens vej gennem IGU-junglen. Andre VEU-
centre har lavet faktaark.  
 
Der arbejdes med efteruddannelsespriser i nogle VEU-centre. Målet er at finde 
nogle virksomheder, der er gode til at efteruddanne deres ufaglærte/faglærte 
ansatte, som kan være inspiration for andre. 
 
Vi har i vores VEU-center fokus på VUC – læse-, skrive- og regnekurser (FVU, 
OBU). 
 
Mit VEU-center forsøger at kortlægge forskellige erhvervsnetværk i Hovedstaden i 
håb om at kunne få kompetenceløft, efteruddannelse osv. ind ad den vej. Vi 
prøver også at mødes med LO og LO A-kasser mm. omkring de ledige 
ufaglærte/faglærte. I Roskilde har 3F møde med nyledige hver måned. Her 
deltager det lokale VEU-center med vejledning om 6 ugers jobrettet. 
 
Et eksemple på en succes: http://www.veucenterhb.dk/mnews/153952  
 
Catalina: 
Skabelse af refleksion i den kollektive vejledning: Fyraftensmøde d.15.december 
kl.14.30-16.30, UCC København. 
Et vellykket arrangement, som var meget relevant for de fleste vejledere – uanset 
ansættelsessted. 
Studievalg, UU og eVejledning kom med helt konkrete eksempler på, hvordan de 
bruger kollektiv vejledning i deres praksisser og det var nemt at ”konvertere” 
deres metoder til egen kontekst. 
Umiddelbart tænker jeg, at mange vejledere godt er klar over, at kollektiv 
vejledning er noget, som vil være interessant at prøve af. Vi kan også sagtes læse 
noget teori og blive enige om, at den kollektive vejledning bidrager til 
almengyldighed. Oftest bliver det aldrig helt konkret, og det var netop dét, der 
var så godt ved dette arrangement. 
Som forening skal vi måske være opmærksomme på, at kollektiv vejledning nemt 
bliver ”det eneste rigtige” i vejledningssammenhænge. Blandt andet fordi mange 
har en opfattelse af, at det også er ressourcebesparende. Det er derfor vigtigt, at 
vi stiller spørgsmålstegn ved relevansen af kollektiv vejledning i forskellige 
kontekster.  
 
Lene: 
UU’s regionskonference den 2/11: ”Effekt og ordentlighed” (jeg blev især optaget 
af UU’s berettigelse og DNA – er vi stadig et uafhængigt system, eller hvor er vi på 
vej hen? Eks. I Silkeborg har vi ændret vores 95 % målsætning til at rykke fokus 

http://www.veucenterhb.dk/mnews/153952
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over på ”det gode liv” og ikke kun uddannelse for at kunne ramme bredere.)  
Silkeborgs garantiskolekonference den 3/11: ”Unge, motivation og robusthed” 
(blev især optaget af, at fokus ligger på, at den enkelte unge skal blive mere 
robust og ikke, hvordan vi som garantiskole kan hjælpe de unge til at føle sig 
robuste.)  
SSP’s Årsmøde 23/11: ”Unges brug af de sociale medier – og vores kamp for at 
forstå dem” + ”Indenfor/udenfor fællesskabet – hvad gør det ved et barn?” (jeg 
blev især optaget af, at vi er nødt til at kunne sætte os mere ind i, hvem 
Generation Z er for at kunne lave vejledningstilbud, som giver mening – er digital 
vejledning en mulighed eller nødvendighed?)  
Jeg tænker, DVF’s fokus bør især være på det øverste. Hvordan sikrer vi os som 
system, at alle som har brug for vejledning har og får adgang? 
 

 
6. Nyt fra bladudvalget (Maria, Christina og Anette) 

Orientering Se bilag bagerst i dagsordenen vedr. artikler, Eftertanken og Formandens hjørne 
 
Forslag til artikler, som Anette sender til Helene: 
MitAssist, online rådgivningsite for drenge. Her foregår også 
uddannelsesvejledning 
Praktikoplevelser fra tre praktikanter fra PBOA, som afslutter i juni  
 

 
7. Optakt til fortløbende diskussion i foråret og eventuelt tema for seminar 

Brainstorm, 
forslag og 
beslutninger 

1. Op til en evt. vejledningsreform: Hvilket vejledningssystem anbefaler vi 
som forening? 

2. Hvervning af nye medlemmer. Vi vil tage tråden op fra vores 
bestyrelsesseminar. 

3. Dato for bestyrelsesseminar i foråret, fastlæggelse af tema og nedsættelse 
af planlægningsgruppe:  
 

Bestyrelsesseminaret afholdes 30. og 31.3.17 kl 12-12. 
Fremstilling af kampagnemateriale til hvervning af nye medlemmer er 
hovedtema. 
Reformen er et mindre tema – herunder voksenvejledning. 
Catalina, Charlotte og Anette er planlægningsudvalg. 
 

 
8. Konferencer, udvalg mm. (alle)  

Afholdte 
Orienterings-
punkt 

Arrangementet "Aktuel Vejledningsforskning. Inspiration - Indsigt", DPU, 
Forskningsenheden i Vejledning 
11.11.2016 kl. 9.30-15.00: Charlotte, Christina, Anette og Catalina deltog 
 
Fyraftensmøde UCC: Refleksion i kollektiv vejledning 
15.11.2016: Catalina deltog 
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UU-konference (tema: Konference om samarbejdet mellem UU og Jobcentre) 
16.11.2016 09:30-15:45: Vi deltog ikke 
 
Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde, Nyborg Strand 
17.-18.11.2016: Carla deltog 
Inklusion som tema, chanceulighed. Årsmødet bør prioriteres af DVF. 
 
Det nationale dialogforum 
21.11.2016: Carla deltog 
 
Togetherness as a motivation. Dansk Friskoleforening. 
24.11.2016: Ann deltog 
 
De faglige foreningers møde i DLF 
25.11.2016: Vi deltog ikke 
 
Møde i MBUL om Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse  
(med Lisbeth Halmø Nørholm, Michelle Adrian og Hanne Woller).  
Mail til kontorchef Signe Tychsen Philip den 24.10.2017 om mulig deltagelse fra 
DVF resulterede i mødet. 
28.11.2016: Christina og Carla deltog 
 
Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse, 3. 
og sidste samling 
28.11.2016 kl. 12.30-15.30: Carla deltog 
  
 
DEA-konference: Gift ved første blik: Hvordan ungdomsuddannelserne kan 
styrke samarbejdet om at få de unge ind på deres rette hylde,  
Fredericia Gymnasium 
7.12.2016 kl. 10-14: Vi deltog ikke 
 
Myter og realiteter i ungdomsuddannelserne – hvad kan vi gøre bedre? 
Konference afholdt af Rådet for Ungdomsuddannelser 
13.12.2016: Vi deltog ikke  
 
Følgegruppen Brug for alle unge, 3. møde 
15.12.2016: Carla deltog 
 

Kommende 
Orienterings-
punkt 

Udvalget for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet  
Kommentarer og korrekturlæsning af rapportudkast 3 gange i november-
december 2016. 
Offentliggørelse og præsentation for ministeren: Formentlig januar 2017 
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Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse 
Rapport med Ekspertgruppens forslag foreligger formentlig i januar eller februar 
2017 
 
Folketingets Undervisningsudvalg og Udvalget for Landdistrikter og Øer  
afholder onsdag den 1. februar 2017 kl. 13-16 høring om den geografiske dækning 
af ungdomsuddannelserne (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). 
Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). 
Tilmeldingen lukker tirsdag d. 31. januar kl. 12.  For tilmelding klik her. 
Lis deltager. Andre interesserede kan fortsat tilmelde sig.  
 
Følgegruppen Brug for alle unge, 4. møde 
1.3.2017: Carla deltager 
 
Efterskoleforeningens årsmøde og generalforsamling på Hotel Nyborg Strand  
4.-5.3.2017: Ann og Lis deltager (tilmelding senest søndag d. 29. januar 2017) 
 
NFSY-møde, Åbo/Turku, Finland 
28.-29.4.2017: Carla deltager  
Gitte undersøger, om hun evt. vil kunne overtage vores repræsentation til 
oktober. Vi tager punktet op i juni. 
 
Referencepanel vejledning og beskæftigelse, VIA UC 
2.5.2017, kl. 10.00-13.00: Catalina og Charlotte deltager 
 
ICCDPP-symposium, Seoul 
18.-21.6.2017: Carla deltager 
 

 
 
9. Høringssvar  

Orienterings-
punkt 
Høringssvar  
er udsendt 
tidligere og 
lagt på 
hjemmeside
n 
 
 
 
 
 
Høringsbrev 

Høringssvar siden mødet 10.11.2016: 
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (Justering af 
arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.). – svar fra DVF 
20.11.2016 
 
Høring over lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og 
folkeskoleloven (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med 
det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af 
kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.) - svar fra 
DVF 1.12.2016 
 
Nye høringer: 
Høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og 

https://www.conferencemanager.dk/geografiskfordelingungdomsuddannelserne/tilmelding.html
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fra UVM 
videresendt 
til 
bestyrelsen 
19.12.2016 

praktikbonus til arbejdsgivere. Høringsfristen er senest tirsdag den 17. januar 
2017 kl. 12. 
 
Charlotte og Christina sender vores kommentar 
 
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på 
selvejeområdet). 
Frist for eventuelle bemærkninger er torsdag den 26. januar 2017 kl. 12.00. 
 
Charlotte og Gitte sender vores kommentar 
 

 
10. Evt  

 Bestyrelsen takkede Carla for indsatsen som konstitueret formand under 
Charlottes barsel. 
 

 
11. Punkter til næste møde 

Forslag og 
aftaler  

Dato og sted 
Seminar 30.-31.3.2017 kl 12-12. Sted oplyses senere 
 
Junimøde: 9.6. kl 10.30-15.30 i Styrelsen for it og læring, Vester Voldgade 123, 
Kbh K 
 
Nyt møde med UUVF skal aftales / Charlotte 
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Bilag 
 
Medlemstal DVF 2017 

      
22.12.16 

         
        
        
        
        
       

 
1/1 2017 (22/12) 1/1 2016 (6/1) 1/1 2015 (14/12) 

27/1 
2014 

        PBS 1100-1410 263 
 

270   292 
  EAN 2000-5000 141 

 
167 

 
186 

  Pakke medl. 9 
 

23 
 

23 
  Individuelle u. blad 95 

 
94 

 
80 

  Kollektiv, Uddf. 0 
 

141 
 

160 * skøn 
 Udmeldte pr. 1/1 0 

 
-6 

 
-14 

  Medlemmer i alt  508 
 

689 
 

727 
 

804 

        

        Abonnementer 264 
       

 
VEJLEDEREN 2017 
 
Deadline Eftertanken 
 

Nr. Udgivelsesdato Deadline artikler Skribent 

1 1.2.2017 18.1 Ann Christensen 

2 5.4.2017 22.3 Elsebeth Nygaard 

3 14.6.2017 29.5 Anette Jochumsen 

4 6.9.2017 23.8 Gitte Dybdal 

5 25.10.2017 4.10 Stig Ravn 

6 13.12.2017 29.11 Maria Jorsal 

 
Lis Brok-Jørgensen 
Liza Schmidt 
Og suppleanterne. 
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