Bestyrelsesmøde onsdag 7. september 2016
Referat
Dato: 7. september 2016
Tidspunkt: kl. 12.30-14.45
Sted: DGI, Værkmestergade 17, Århus
Deltagere: Carla, Stig, Ann, Liza, Gitte, Maria, Anette, Christina, Christa
Afbud: Lis, Elsebeth, Charlotte, Claus
Dirigent: Ingen dirigent
Referent: Anette

Dagsorden:
1. Godkendelse
Dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Referat

Referat af møde 6.6. 2016 blev endelig godkendt

2. Nyt fra formanden, siden sidst
Orientering

Illustratorudgifter: Meddelt til Torben: 3 illustrationer om året, da vores
budget ikke tillader yderligere lige nu. Tages op i bestyrelsen igen i foråret,
når vi har nogle erfaringer at beslutte ud fra.
Ældre udgaver af VEJLEDEREN: 2013, 2014 og halvdelen af 2015 (1 år og
ældre) er lagt ud på hjemmesiden til fri afbenyttelse til opgaver m.m.

Beslutning

Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne: Tilbud og evt. praktiske aftaler.
(Torben: Fotograf Irfaan Khan: 11 portrætter. 4500 kr. plus moms.
Tages på en gang, hvor i alle er samlet i København. Det er en god pris,
hvis I skal have en professionel fotograf på opgaven. En ung fotograf,
der er under uddannelse, som måske vil gøre det for ca. 3000 kr. plus
moms. Det skal så være i Vejle-Århus-området.)
Vi udsætter fotograferingen til Charlotte er tilbage ved årsskiftet.

Beslutning
Henvendelse fra Altinget om medlemskab af Altingets uddannelsespolitiske
netværk:
(http://www.politisknetvaerk.dk/uddannelse-2
https://www.altinget.dk/misc/Uddannelse%202.pdf
Gruppen består af nøgleaktører, dvs. formænd, sekretariatschefer,
direktører, rektorer, afdelingschefer, og enkelte specialkonsulenter fra
hhv. ministerier, universiteter, gymnasier, handelsskoler,
grundskoleniveauet, de store organisationer og foreninger.
Normalprisen er 19.495,- ex moms for deltagelse. Qua jeres
engagement som læser hos Altinget, er prisen 15.500,- ex moms for et
år.
Det inkluderer de fem møder, samt fly t/r til Bornholm, overnatning på
hotel og fuld forplejning.
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Indstilling: At vi takker nej (Carla).
Bestyrelsen valgte at følge Carlas anbefaling.

3. Generalforsamlingen
Orientering

Generalforsamlingen:
På valg til bestyrelsen: Gitte, Ann, Liza (Liza genopstiller ikke) (alle er
ordinære medlemmer), samt Christa, Claus (Christa og Claus genopstiller
ikke), Christina og Anette (alle 4 er suppleanter), og som kasserer: Stig
(genopstiller).
Varsling: 2 mdr. før i VEJLEDEREN og nyhedsbrev (inkl. foreløbig dagsorden)
og 2 uger før på hjemmesiden – er sket.
Indkomne forslag (inkl. vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde
senest 4 uger før GF. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens.

Beslutning
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 kontingentet for
medlemskab med blad skal stige til 650 kr. Se bilag med Stigs beregninger.
Bestyrelsen støtter, at kontingentet uden blad er 300 kr. og med blad 650 kr.
Orientering
Generalforsamlingen:
Studerende fra administrationsbacheloruddannelsen og DUEK i VIA er
inviteret til generalforsamlingen.
Følgende er blevet spurgt om interesse for at stille op:
Catalina Kjær (AC-vejleder) – opstiller som suppleant
Morten Colbert (Studievalgvejleder) – Morten frafalder nu, vil gerne senere
Lene Veldt Pedersen (UU-vejleder) – opstiller som suppleant
Det er ikke lykkedes at finde en kandidat fra et jobcenter.
Vores vedtægter tillader, at manglende suppleanter kan udpeges efter
generalforsamlingen.
Suppleant til revisorpost mangler, men kan udpeges senere.
Carla, Lis, Stig og Charlotte har skrevet formandens beretning i fællesskab.
Maria foreslås som ordstyrer og som Anette referent.

4. Bordet rundt
Orientering

Noget nyt fra vejlederverdenen?
Gitte fortalte fra Studievalgcentrene, at de venter i spænding på, om
centrene bliver kontraktforlænget pga. uddannelsesreformerne, eller om
det almindelige udbud hvert fjerde år snart går i gang.
Christina meddelte, at hun nu er ansat i VEU-center Hovedstaden og
Bornholm og altså ikke længere er jobcenterrepræsentant i bestyrelsen.
Analysen af DVFs medlemssammensætning er nu foretaget. Den viser en
klar overvægt af medlemmer fra UU-centre, grundskoler og efterskoler.
Der er omkring 100 “gratister”, som modtager bladet uden betaling. Stig og
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Carla vil gennemgå denne liste igen med henblik på at opfordre nogle af
gratisterne til at blive betalende medlemmer.
Øvrige ideer i forhold til medlemsrekruttering:
Vi kan opfordre diplom- og masteruddannelsen til at annoncere på vores
Facebookside for arrangementer.
Mobile pay-mulighed på indmeldingssiden vil kunne lette indmeldingen.

5. Vedtægtsændringer (Carla)
Diskussion

Vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændring (på generalforsamlingen)
Det foreslås, at ordlyden bliver:
§ 3b. Medlemskab og udmeldelse
Medlemskab gælder for et år ad gangen. Skriftlig udmeldelse kan ske
løbende, men træder først i kraft per den 31. december i opsigelsesåret.
Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den
afgørende instans, ligesom bestyrelsen tager beslutning om tab af
medlemskab.
Ordlyden til ændringsforslaget blev ændret til:
Medlemskab og kontingent gælder for et år ad gangen. Skriftlig udmeldelse
kan ske løbende, men træder først i kraft per den 31. december i
opsigelsesåret. Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er
bestyrelsen den afgørende instans, ligesom bestyrelsen tager beslutning om
tab af medlemskab.

6. Nyt fra bladudvalget (Maria)
Orientering

Tidligere numre af Vejlederen lægges fremover på vores hjemmeside. Det er
sket med numrene frem til midten af 2015.
Næste bladudvalgsmøde: 31.10.2016.

7. Ideer til Bladudvalget (Alle)
Brainstorm

8. Konferencer, udvalg m.m. (alle)
Afholdte
Orienteringspunkt

Inspireret af sin deltagelse i udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og
uddannelsesområdet forslog Carla et temanummer om køn i vejledningen. I
DK har vi en markant kønsskævhed i uddannelses- og erhvervsvalget i forhold
til andre europæiske lande.
Mulige ressourcepersoner på det område:
Lumi Zuleta fra institut for menneskerettigheder
Frida Wikstrand, Sverige
Cecilie Nørgaard, kønssociolog

Afslutningskonference i projekt Fremtidens Valg og Vejledning, Københavns
Kommune
7.6.2016: Ann og Maria deltog – virksomhedssamarbejde. Fokus på
Samarbejdet mellem skolerne og UU omkring Den Åbne Skole (samarbejde
med virksomheder i lokalområdet)

3

Møde om etablering af følgegruppe for Brug for alle unges
vejledningsindsats
23.6.2016: Ingen deltog – afbud fra Carla
22.9. næste møde
Møde i Udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet:
Første møde i arbejdsgruppen på vejledningsområdet
23.8.2016: Carla deltog
Møde i Udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet:
Fælles workshop
2.9.2016: Carla deltog
Carla/DVF medvirker til at opstille målsætninger for ligestilling på
vejledningsområdet
Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse: Høring om 95 pct.
målsætningen i Fællessalen på Christiansborg
6.9.2016: Carla og Maria deltog
Medlemmer af referencegruppen for ekspertgruppen var inviteret sammen
med øvrige interesserede fra organisationerne i referencegruppen.
Fokus på forberedende tilbud i overgangen fra folkeskole til
ungdomsuddannelse.
Ekspertgruppen spørger bl.a.:
Skal 95 %-målsætningen bibeholdes? Hvad har vi af mål for de 5 %?
Kunne vi have en målsætning, der handler om job med
uddannelsesperspektiv?
Kommende
Orienteringspunkt

Uddannelsesdebatten, VIA /Nr. Nissum
9.9.2016: Gitte deltager – Unge med særlige behov i fokus
Konferencen Hjælp ved første klik? Styrelsen for it og læring
14.9.2016 i Kolding: Elsebeth og Anette deltager
Skole og uddannelse – hvordan går det med læringen? (Knud Illeris’
afgangskonference) DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV
21.9.2016, kl. 13.00-16.30: Maria deltager måske
Følgegruppe for Brug for alle unge, 2. møde
22.9.2016: Carla deltager
UUVFs SAMBA-konference
27.-28.10.2016: Lis deltager
Efterskoleforeningens Vejlederkonference
19.-20.9. 2016: Lis, Ann og Carla deltager
Følgegruppen Brug for alle unge, 2. møde
22.9.2016: Carla deltager
DEA Vidensalon: Disruptiv innovation – hvad betyder det for fremtidens
medarbejdere? Erhvervsakademi Sydvest, Innovatoriet, Sp. Kirkevej
103, 6700 Esbjerg
28.9.2016, kl. 13.00-15.00: Alle overvejer
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Møde i Udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet:
Andet møde i arbejdsgruppen på vejledningsområdet
4..10.2016: Carla deltager
Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til
ungdomsuddannelse, 2. samling
14.10.2016: Carla deltager
Afsluttende møde i Udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og
uddannelsesområdet
27.10.2016: Carla deltager
Møde i NFSY, Helsinki
29.10.2016: Carla deltager
Møde i referencepanelet for Vejledning og Beskæftigelse, VIA, Århus:
1.11.2016: Carla deltager
Konference VIA med temaet: Bæredygtig vejledning
2.11.2016: Gitte, Carla og Anette deltager
UU-konference (tema: Konference om samarbejdet mellem UU og Jobcentre)
16. november 2016 09:30 - 15:45: Måske Maria
Følgegruppen Brug for alle unge, 3. møde
15.12.016: Carla deltager

9. Høringssvar
Orienteringspunkt

Høringssvar siden mødet 6.6.2016:
Høring over udkast til ændring af avu-bekendtgørelsens § 23 (svar sendt 20.
juni 2016: Ingen bemærkninger).
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver (svar sendt
20. juni 2015: Ingen bemærkninger).

Orientering og beslutning

Ny høring:
Høring over udkast til to lovforslag (aftale om styrkelse af gymnasiale
uddannelser).
Høringssvar skal være ministeriet i hænde 23. sept. kl. 10.00. Hvem vil være
med til at skrive høringssvar?
Lis og Gitte deltager i spørgemøde i ministeriet 14.9.2016.
Lis, Gitte og Maria sender input til høringssvar til Carla, så hun har det 19.9.

10. Evt
Det blev foreslået, at en mulighed for at logge sig på sin medlemsprofil fra
vores hjemmeside kunne optimere vores overblik over medlemmernes
vejledningsfunktion.
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Jørgen Brock har meddelt Carla, at ny formand for det nationale dialogforum
bliver Katja Munch Thorsen.
Vi sagde farvel og tak for indsatsen til Christa og Liza, der begge udtræder af
bestyrelsen ved denne generalforsamling.
Christa anbefalede bogen “Utopia for realists”, Rutger Bregman, som meget
inspirerende for demokratisk deltagelse i samfundsudviklingen.

11. Punkter til næste møde
Næste møde finder sted 10.11.2016 kl. 10-15 i Styrelsen for it og læring
Første møde i 2017 finder sted 5.1.2017 kl. 10-15 i Aarhus.
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Sammentalt opgørelse over medlemmer (foråret 2016):
UU-vejleder
Uddannelsesvejleder
Vejleder
Studievejleder
Karrierevejleder
Special-, STU- og EGU-vejl.
Skolevejleder
Kurator
Konsulent
Vejlederkonsulent/udd.konsulent
Studievalg
eVejledning
Grundskoler
Efterskoler
Ungdomsskoler
Produktionsskoler
Uddannelsesforbundet
Vejledningschef/ledere
Forstander
Sosu-skoler
Tekniske skoler/erhvervsakademi
Handelsskoler
Jobcentre
Videregående udd./AC-vejleder
Daghøjskoler og sprogskoler
Ministerier
Foreninger
Navne og uplacerbare

167
2
85
11
4
3
1
15
3
3
7
3
52
50
11
8
28
11
1
4
8
3
2
16
3
4
2
14

“Gratister” (medier, min., org.):
Kan ophøre?
Foreslås at ophøre

119
17
19
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