Bestyrelsesmøde mandag 6/6- 2016

Dato: 6. juni 2016
Tidspunkt: kl. 10-12.45
Sted: lokale 1.2 på UCL i Asylgade 7-9 i Odense.

Deltagere: Carla, Lis, Ann, Anette, Elsebeth, Gitte, Maria, Christina og Charlotte
Afbud: Liza, Claus, Christa, Stig
Dirigent: Charlotte
Referent: Anette

Dagsorden:
1. Godkendelse
Dagsorden
Referat
2. Nyt fra formanden, siden sidst
Orientering og diskussion

3. Generalforsamlingen
Diskussion

Dagens dagsorden godkendt
Revideret referat fra sidst godkendt

Vi har fået tilbudt en plads i udvalg om ligestilling i uddannelsessystemet,
nedsat af Ellen Thrane Nørby. Carla er vores repræsentant, og vi vurderer i
fællesskab, hvordan vi som forening skal prioritere denne opgave.

Medlemskontingent: Skal de to priser nærme sig hinanden, så der er et større
incitament til ”lige at nuppe VEJLEDEREN” med? (jf. oplæg om de to
kontingenter på seminaret fra Stig).
Bestyrelsen stiller forslag på generalforsamlingen om, at kontingent for
medlemmer uden blad skal stige til 300 kr, og at kontingentbeløbet
bibeholdes for medlemmer med blad. Carla fremsætter forslaget.
Gitte foreslog at ’booste’ fortællingen om, hvad man får ud af medlemskab :
Vejledersammenhold, vejlederstolthed, sammen står vi stærkere ( i forhold til
reformer).
PÅ vores hjemmeside og på Facebookside kan bestyrelsesmedlemmer fx
fortælle om, hvad de får ud af medlemskabet.
Generalforsamlingen:
Årets generealforsamling finder sted 7.9. kl 15,30.i Aarhus. Stig og Carla
booker lokale. Vi bleve enige om at spørge Randi Boelskifte, om hun vil holde
oplæg om sine ph.dstudier om vejledning i udskolingen. Carla spørger Randi.
Endvidere var det forslag om at invitere studerende fra adm.bachelor og
DUEK til generalforsamlingen.
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På valg: Gitte (genopstiller), Ann (genopstiller), Stig (spørges), Liza (spørges)
(ordinære medlemmer), samt Christa (genopstiller ikke), Claus (spørges),
Christina (genopstiller) og Anette (genopstiller) (suppleanter).
Vi vurderede repræsentationen af det samlede vejledningslandskab i
bestyrelsen, og det blev besluttet at forhøre os om interessen hos :
Catalina Kjær (AU-vejleder) og Morten Colbert (Studievalgvejleder) - Gitte
kontakter; en mulig UUvejleder - Maria og Elsebeth kontakter; en mulig
Jobcentermedarbejder - Christina og Stig kontakter.
Vi diskuterede, hvorvidt vi kunne udvide antallet af suppleanter, men
skønnede, at de ville blive for dyrt i transportpenge mm, da vi har tradition
for, at suppleanterne er aktive og deltager i møderne.
Charlotte og Carla laver formandens beretning i fællesskab. Carla spørger
Helene, om hun vil være ordstyrer på dagen og bestiller bord til efterfølgende
spisning.
Generalforsamlingen skal varsles to mdr. før i VEJLEDEREN og nyhedsbrev
(inkl. foreløbig dagsorden) og to uger før på hjemmesiden.
Indkomne forslag (inkl. vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde
senest fire uger før den 7.9.
4. Bordet rundt
Orientering

Noget nyt fra vejlederverdenen?
Gitte: I Studievalg venter de spændt gymnasiereformen og på, om
Studievalgkontrakten på den baggrund mom forlænges forlænges med et år.
Elsebeth: Der er kommet ny kontorchef for vejledningskontoret, som vi som
forening bør tage kontakt til.
Elsebeth fortalte om et nordisk samarbejde omkring et mastermodul i digital
vejledning, som afholdes i Findland i august måned.
Maria: I UU er der ligeledes meget fokus på gymnasiereformens endelige
udformning,
Carla orienterde om arbejdet med at analysere DVFs medlemssammensætning, som blev aftalt på aprilseminaret.
85 kalder sig uspecificeret ’vejleder’.Vi får derfor tilsendt den kategoriserede
liste og melder hver i sær tilbage til Carla, hvis vi finder nogle på listen, der
skal flytte kategori.
Vi kan opfordre til efter generalorsamlingen at melde ind, hvis man har
skiftet job.
Høringen om 95 %-målsætningen i Landstingssalen den 7. juni udsat til
august (ingen dato endnu). Ekspertgruppen inviterer og dermed også
referencepanelet.

4. Vedtægtsændringer (Charlotte)
Diskussion

Vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændring (skal forelægges på GF)
§ 3b. Medlemskab og udmeldelse
Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den
afgørende instans, ligesom bestyrelsen tager beslutning om tab af
medlemskab. Bestyrelsesgodkendt/ -afvist medlemskab og tab af
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medlemskab skal forelægges førstkommende generalforsamling til
godkendelse. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.
Medlemskab tegnes for et år ad gangen og udmeldelse effektueres per d. 31.
december i opsigelsesåret.
Det foreslås, at ordlyden bliver: Medlemskab gælder for et år ad gangen.
Skriftlig udmeldelse kan ske løbende, men træder først i kraft per den 31.
december i opsigelsesåret.
Carla får Stine til at præcisere det på hjemmesiden, når/hvis det vedtages.
5. Nyt fra bladudvalget (Charlotte og Maria)
Diskussion
Bestyrelsen fulgte bladudvalgets opfordring til at få professionelle fotos af
bestyrelsen på hjemmesiden og til brug for medierne. Det blev foreslået, at
portrætterne evt. kan tages efter generalforsamlingen. Tilbud indhentes hos
Torben og yderligere af Ann og Charlotte.
Menige medlemmers deltagelse i konferencer med ”betaling” i form af
artikler m.m. til VEJLEDEREN vandt ikke tilslutning på bladudvalgsmødet.Der
kan evt. blive tale om, at medlemmerne skriver på Facebook i stedet.
Brug af illustrator på nogle af numrene af VEJLEDEREN hen over året: Det blev
besluttet, at Torben skal undersøge muligheden og melde tilbage til
Charlotte. For alle årets numre anslås en udgift på 6.000-12.000 kr. Derfor
foreslår vi, at illustratoren kun arbejder med på tre udgivelser pr. år.
Temanumre: Fra seminaret var der kommet forslag om at skrive temanumre.
Diskussionen på bladudvalgsmødet var, at det stiller høje krav til
temaoverskriften, så alle medlemsgrupper bliver ramt. Til oktober afprøves
ideen.
SKUD: forslag om et betalingsarkiv med mulighed for at rekvirere tidligere
blade mod betaling.
Bestyrelsen foreslog, at tidligere numre lægges på hjemmesiden som pdf-filer
efter ½-1 år. Charlotte spørger Torben om denne mulighed.
Torben følger op på, om den nye distributør omdeler alle blade.

7. Ideer til Bladudvalget (Alle)
Brainstorm
8. Konferencer m.m. (alle)
Afholdte
Orienteringspunkt

Der er emner nok at tage af lige nu, så vi venter med nye ideer.

Møde i referencegruppe for Ekspertgruppen om bedre veje til
ungdomsuddannelse
14. april 2016: Carla deltog.
Referat er udsendt.
UU-konference (tema: ledelse i det offentlig, vejlederprofessionens
udfordninger)
18.-19. april 2016, Charlotte skulle have deltaget (afbud).
Maria deltog i sofadebat/-panel i stedet for Charlotte, der var blevet syg.
DEA – videnssalon om bedre veje til ungdomsuddannelse
3. maj 2016: Charlotte og Lis deltog.
Ekspertgruppen har begrænset opgaverum. Flere oplægsholdere, der kørte
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ad separate veje.
Møde i referencepanelet for Vejledning og Beskæftigelse, VIA, Århus
9. maj 2016: Charlotte deltog.
Charlotte giver UCC og VIA tilbagemelding på, hvordan møder kan blive mere
meningsfulde.
CeFU-konfernce - Unge uden sikkerhedsnet – nye kompetencer til
fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv?
11. maj 2016: Lis deltog.
DI udfordrede vejlederne.
COOP Dk har lavet en maduddannelse uden 02-krav.
UCC-konference med temaet: Vejledningen under pres
19.-20. maj 2016, Carla deltog.
Jacob Sølvhøj, Enhedslisten, opfordrede til møde – Carla tager kontakt til
Lotte Klein, så begge foreninger kan deltage i mødet.
Kommende
Orienteringspunkt

Afslutningskonference i projekt Fremtidens Valg og Vejledning, Københavns
Kommune
7. juni 2016: Ann deltager.
Konference VIA med temaet: Bæredygtig vejledning
02. november2016: Gitte deltager.
Uddannelsesdebatten, VIA /Nr. Nissum
9. september 2016: Gitte deltager
UUVFs SAMBA
27.-28. oktober 2016: ? deltager.
Lis og evt. Carla deltager.
Konference Kontor for digital vejledning: Hjælp ved første klik, 14.9. 2016
IBC Kolding.
Elsebeth og Anette deltager.

9. Høringssvar
Orienteringspunkt

Høring vedrørende Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015

17 feb
2016

Høring vedrørende Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

17 feb
2016

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling
Danmark og forskellige andre love

09 feb
2016

Høring vedrørende forslag til lov om tobaksvarer m.v.

25 jan
2016

8. april 2016: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kvalitet,
mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter
og genopfyldningsbeholdere m.v.
8. april 2016: Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af
tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye
kategorier af tobaksvarer mv.
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8. april 2016: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af
elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.
4. maj 2016: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om
erhvervsgrunduddannelse (egu)
4. maj 2016: Høring vedrørende bekendtgørelse om tobaksvarer m.v.
17. maj: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om udbud af
gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet
18. maj 2016: Høring over ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling
ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udkast til ændring af
bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
23. maj 2916: Høring af ” Bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete
tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og
emballering af cigaretter og rulletobak mv”
Endnu ikke afgivne høringssvar:
Høring over udkast til ændring af avu-bekendtgørelsens § 23 (frist 20. juni)
(se bilag 6)
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver (frist 20.
juni) (se bilag 7)
Lis

10. Evt
Høringspart i UFM: Gitte går videre med at undersøge
Lis deltog i afslutningsarrangement for Søfartens fremme på Georg Stage og
er fuldbefaren i udtryk som fuldrigger, kostald (7 km reb til stormasterne i
midten ved storsejlene) og Søben (gummistøvler).
DVF/Lis har sagt ja til fremover at deltage 1-2 gange årligt i møde i World
Career.
Vi har mulighed for at få en plads i referencegruppen for Brug for alle unge.
Claus spørges.
Charlotte opfordrede til, at vi medbringer ekstra eksemplarer af VEJLEDEREN
på konferencer.
Christina overdrager DVFs eksemplar af Vejledningskompasset (’måtten’) til
Maria/UU.

11. Punkter til næste møde
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