Bestyrelsesmøde mandag 11/2 2016

Dato: 11. februar 2016
Tidspunkt: kl. 10-13: ordinært bestyrelsesmøde
Sted: eVejledning, Vester Voldgade 123 , Kbh K

Deltagere: /afbud: Liza, Ann og Christina
Dirigent: Carla
Referent: Anette

Referat:
1. Godkendelse
Dagsorden
Referat

Dagens dagsorden godkendt
Revideret referat fra sidst godkendt

2. Nyt fra formanden, siden sidst
Orientering

Charlotte holder barselsorlov fra juni måned; næstformand Carla træder til
som formand i barselsperioden. Konstituering af næstformand tages op på
senere møde. Desuden skal Facebookansvarlig findes.
Orientering fra kasseren, Stig:
Webmaster Stine Valgreen nu får 145 kr i timen
Scannede bilag skal sendes til både Stig og Lise (revisor) fremover. Stig sender
Lises emailadresse til os.
Bilag fra DSB kan sendes direkte til email fra telefonen.
Udmeldelse fra Sektionen Vejledere og læreruddannede konsulenter ved den
offentlige beskæftigelsesforvaltning i Uddannelsesforbundet. Udmeldelsen
kommer efter udmeldingsfristen for i år (31.12.15), og Stig kontakter
sektionsbestyrelsen.

3. Foreningens formålspapir fortsat samt tekstform på hjemmesiden (Carla)
Optakt til færdiggørelse på
Kommentarer til det videre arbejde med formålspapiret:
seminaret
Problematisering af ordet ’formål’, da dokumentet handler om vores
konkrete virke. Endvidere fremstår ordet ’mål’ som omfattende synlighed og
rekruttering.
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Muligheden for punkt på hjemmesiden ’Relevante links’.
Relevansen af indledende afsnit med baggrunden for dokumentet.
Vi sletter sætningen vedr. vores ønskede medvirken ved revidering af de
etiske retningslinjer, da den kan misforståes som et forslag om påkrævet
revidering.
I afsnittet om jobcentrene kunne vejledningsopgaven for medlemsgruppen
voksenvejledere med fordel præciseres.
Sætningen om, at høringssvarene skal omkring hele bestyrelsen, slettes.
Øvrige kommentarer til dokumentet sendes til Carla med frist en uge inden
aprilseminaret.
4. Strategi for bladet (Stig og Charlotte)
Orientering og forslag om videre
Tages op på seminaret i april.
proces
Survey til medlemmerne ang. Vejlederen udsendes med næste nyhedsbrev.
Udkast til surveyspørgsmål sendes til bestyrelsen til kommentering.
5. Bestyrelsesseminar i april – forslag til temaer (Alle)
Brainstorm
11. og 12. april Hotel Den Gyldne Hane, Yderby, Sjælland Odde.
Maria og Carla forbereder seminaret, der har temaet Medlemsrekruttering.
6. Møde om fremtidens vejledning
Mandag d. 14. marts kl. 13-16 er DVF og UUVF værter for et møde mellem
UU-Danmark, Studievalg og eVejledning.
Tema: Fremtidens vejledning
De inviterede parter fortæller, hvilke problemer vejledningen skal løse, og
hvordan det bedst gøres set fra de respektive vinkler, samt giver et bud på,
hvad næste skridt kunne være for at løse dem.
Sted: Uddannelsesforbundet
Efter dette møde vurderes det, om andre organisationer skal inviteres til
lignende møder.
7. Bestyrelsesmødet i juni – fælles med UUVF (Charlotte og Carla)
Diskussion
Næste bestyrelsesmøde d. 6.6.16
Forslag om at mødet afholdes i Odense (UCL) sammen med bestyrelsen i
UUVF.
Charlotte og Carla arbejder videre med ideen.
8. Idé om at afholde konference sammen med UU (Lis og Charlotte)
Diskussion
Punktet udskydes til bestyrelsesmødet i aril på seminaret.
9. Ideer til Bladudvalget (Alle)
Brainstorm

Charlotte har kontaktet redaktør Torben vedr billedsiden i Vejlederen.
Billederne vælges fra offentligt tilgængelige billeddatabaser, da vi ikke har
egen fotograf eller illustrator. Det giveruheldige bindinger på
valgmulighederne. Gitte undersøger muligheden for, at Torben kan få
tilladelse til at bruge af Studievalgs billeddatabase.
Deadline for tilbagemeldinger på kommende nummer af bladet er generelt
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alt for kort.
Foreningen er blevet kontaktet af medlemmer, der tilbyder at repræsentere
DVF ved konferencer mod, at de skriver en artikel til Vejlederen om samme.
Bladudvalget forelægger ideen på næste bladsudvalgsmøde.
10. Konferencer m.m. (alle)
Afholdte
Orienteringspunkt

Møde med Steffen Jensen, Jørgen Brok og UUVF
27. november, Carla og charlotte deltog
Møde med UCC og UUVF, brainstorm om UCC-konference (tema: vejledningen under
pres 19.-20. maj 2016), 1. december, Charlotte deltog
Møde mellem DVF og UUVF om mulige samarbejdsfelter,
16. december, Carla og Charlotte deltog
Nationalt dialogforum.
Ny formand på vej; Noemi Katznelson konstitueres indtil videre. Forummet har
udarbejdet notat til Undervisningsministren (se udsendt bilag)
19. januar, Charlotte deltog
Udsyn i udskolingen,
Rapport afventes, men der synes umiddelbart at være flest tiltag på
undervisningssiden.
27. januar, Kbh., Charlotte deltog
Søfartens Fremme v/ Lis
Nyt formål fremover: Udbrede kendskab til det maritime Danmark. Vi genopstiller ikke
til bestyrelsen. De uddannelsesmæssige aktiviteter overgår til World Career.

Kommende
Orienteringspunkt

Satspulje om fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression
Målgruppen er produktionsskoleunge. Mental sundhed gennem fælles
undervisningsprojekt i udvalgte kommuner landet over. Projektet støder dog på
barrierer pga lokale forskelle i målgruppe, skoleprofil mm.
Lis deltog.
Efterskoleforeningens årsmøde og generalforsamling
5.-6. marts, Charlotte og Lis deltager
Næste møde i NFSY – Nordisk vejlederforening
9. april, Carla deltager
Møde i referencepanel, DUEK, UCC
29. marts, Charlotte deltager
UU-konference (tema: ledelse i det offentlig, vejlederprofessionens udfordninger)
18.-19. april, Charlotte deltager
Møde i referencepanelet for Vejledning og Beskæftigelse, VIA, Århus
9. maj, Charlotte deltager
Møde i referencegruppe for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse
Carla medlem – 1. møde fastlagt efter bestyrelsesmødet: 14. april 2016
UCC-konference med temaet: Vejledningen under pres, 19.-20. maj 2016, Carla
deltager
Konference VIA 31.8. – Bærdedygtig vejledning – Gitte deltager
Det kriminalpræventive Råd – Maria med til at planlægge udvalgsmøde fx ang. unge
der ikke er uddannelsesparate til eud
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Politiet er generelt bekymret over den gruppe unge, der ikke optages eller falder fra
eud, da der ikke rigtigt er tilbud til dem.

11. Høringssvar
Orienteringspunkt

Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver (30. november)
Høring vedr. udkast til ændret bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (den almene
eksamensbekendtgørelse) (7. december)
Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til
mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) til
eventuelle bemærkninger (25. oktober)
Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. (19. januar)
Høring over udkast til ny optagelsesbekendtgørelse (28. januar)
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige
andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter til
Udbetaling Danmark m.v.) (16. februar)

12. Evt
Charlotte:
DVF finansierer nu abonnement på Vejlederforum til redaktør Torben.
13. Punkter til næste møde
Seminar:
Alle bedes medbringe forslag til relevante links til vores hjemmeside.
Tema: Medlemsrekruttering samt Vejlederens fremtid (digitalisering helt eller
delvis).
Færdiggørelse af formålspapiret.
Strategi for at blive høringspart i Uddannelsesministeriet (brainstorm).
Inddragelse af de baltiske landes vejlederforeninger i Nordisk FUE
(ddiskussion).
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