Bestyrelsesmøde mandag 16/11 2015

Dato: Mandag 16/11 2015
Tidspunkt: kl. 10.30 – 15.30
Sted:
DGI Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

Deltagere: Bestyrelsen, afbud fra Claus og Liza
Dirigent: Lis
Referent: Anette

Referat for bestyrelsesmødet:
1. Godkendelse
Dagsorden
Referat

2. Konstituering
Næstformand
Sekretær

3. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsesseminar d. 28-29. april
2016 på Sjællands Odde
4. Konferencer m.m.
Afholdte

Dagsorden godkendt
Referat fra seneste møde 9/9 2015 godkendt

Carla, som har været konstitueret næstformand, fortsætter nu som formel
næstformand
Anette genoptager sekretærfunktionen

Seminaret flyttes til 11. og 12. 4. 16 kl 12 til 12

Et kvalificeret valg v/UU Danmark og DI.
11. september kl. 12-16.15 i Industriens Hus.
Her uddeltes Vejlederprisen 2015. Lis og Charlotte deltog.
Efterskoleforeningens Vejlederkonference
14. og 15. september. Videohilsen fra Charlotte blev ikke nået på
konferencen, men udsendes efterfølgende . Der var trykt ekstra numre af
Vejlederen, som omdeltes med indmeldingsoplysninger. Lis deltog.
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Søfartens fremme
24. september. Ingen deltog
Formaliseret samarbejde mellem Søfartens Fremme og World Career.
DVF ønsker at indtage en ny rolle, hvor vi indkaldes ved relevante
dagsordnespunkter
Møde i Det kriminalpræventive Råd
Ingen deltog
”Fællesskabets dannelse – dannelse i fællesskab” v/Højskolerne
16. september i Århus. Ingen deltog
AEU seminar for studie- og karrierevejledere på universiteterne
30.9-1.10. DVF var inviteret til paneldebat om fremtidens vejledning.
Charlotte deltog i panelet.
Møde i udvalget for Børn og Unge i Det kriminalpræventive Råd
Møde om børn og unges digitale adfærd.
Debat om den kriminelle lavalder. Opfordring til at institutionerne, der er
repræsenteret i udvalget, giver høringssvar, når der kommer lovforslag om
nedsættelse af denne. Maria deltog.
Møde i ml. UVM og Faglige foreninger
19. oktober kl. 14-17, ”Drøftelse af samarbejdet mellem de faglige foreninger
og ministeriet herunder i forhold til Fælles Mål og fælles arrangementer”,
UVMs læringskonsulenter og formænd for de faglige foreninger deltog
DVF opfordrede på mødet til, at UVM følger op på, hvordan det går med det
timeløse fag Uddannelse og Job. Carla deltog.
Ronald Sultana fra Malta på UCC
27.oktober, Temaet var vejledning i det neoliberale samfund. Carla deltog.
Søfartens fremme
28. oktober. Lis deltog
NFSY
31. oktober i Finland. Carla deltog
Næste bestyrelsesmøde afholdes 9.4.16 i rum sø i Sverige.
Efterårsmødet afholdes i Finland. I Finland og Norge findes der ingen
landsdækkende vejlederforeninger eller centralt krav om vejlederuddannelse.
Vejledningen er baseret i udddannelsesinstitutionerne her.
Der arbejdes på at baltiske vejlederforeninger evt. også kan blive medlem af
NFSY (det bør undersøges om/hvilke foreninger der kan samarbejdes med)
SAMBA 4 (UUVF)
28.-29. oktober. Tema: Vejledningen og det rummelige uddannelsesmarked.
Ingen deltog
UCC København- Fyraftensmøde om fremtiden for én vejlederforening i DK
9. november kl 16.30 – DVF er inviteret sammen med UUVF.
Charlotte, Lis, Christina og Carla deltog
UUVF og DVF blav inviteret til sparringsmøde med UCC om UCC-konference i
april (16.12.15)
Næste (interne) møde mellem de to foreninger er 1.12.15 i KBH
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Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde
12.-13. november i Nyborg – Carla deltog
Tema: Børn og unge - vi vil det bedste.
Fire udenlandske oplægsholdere parret med danske forskere, der ’oversatte’
oplæggenes pointer til danske forhold. Et godt og inspirerende greb.
Tre ministeroplæg: Ellen Trane Nørby, Karen Elleman, Bertel Haarder
Carla anbefaler, at vi deltager, hvis vi inviteres igen.
Uddannelsesdebatten Nørre Nissum
Gitte deltog for Studievalg Midt-Vest og anbefaler, at DVF sender
repræsentant næste gang det afholdes.
Kommende

Konference hos Foreningen Center for Ungdomsforskning
19. november. Tema: Problemer med motivationen – Hvordan kommer vi
videre?". Christa undersøger, om der stadig er en plads.
Konference: UU & Jobcentrene
3. december i Børkop. Tema: samarbejdet om de udsatte unge, Anette
deltager
Søfartens fremme
7. december. Ingen deltager
Møde i Undervisningsministeriet med UUVF
27. november. Carla og Charlotte deltager
Møde med Vejledningskontoret
v. Steffen Jensen, kontorchef for Vejledningskontoret d. 11. februar kl. 13-14
Generel og uformel snak om, hvad der rører sig på vejledningsområdet
politisk og i vejledningspraksis.
Charlotte og Carla fremsender forslag til emner til bestyrelsesmedlemmer.
Møde med UU Danmark
Forslag om at mødes med bestyrelsen i UU Danmark, for at kigge nærmere på
en evt. ny samlet model for vejledningen i Danmark.
Formålet vil være at give input til UUDanmark ift at tilgodese alle aktører på
vejledningsfeltet i en ny model.
Det overvejes, om Studievalg og eVejledning også skal inviteres til mødet.
Det er planen at afholde mødet i januar 2016. Charlotte og Carla tager
initiativ til dette.

5. Mødeforaer
Diskussion

Giver det mening, at vi fortsat sidder i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og i
Det blå Danmark? Hvad kunne vi ellers tilbyde dem?/hvordan ser vi vores
rolle?
Fremover vil DVF blive inviteret til udvalgte møder, når Søfartens Fremme og
dele af World Career / det Blå Danmark lægger sig sammen. DVF vurderer ud
fra den enkelte dagsorden, om vi deltager.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd:
Ingen dagsordener har omhandlet det beskæftigelsesmæssige område.
DVF vil foreslå Rådet, at vi indkaldes, når dagsordenen er relevant for
vejledningsområdet; en slags ansøgning om ’halvt’ medlemskab.
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Nyt fra Bladudvalget – Nyt forslag til en forretningsorden
Beslutning

6. Abonnementer
Status

7. Strategi for bladet
Drøftelse af VEJLEDERENs fremtid

8. Foreningens formål
Status

Christina går med i bladudvalget.
Charlotte melder tilbage, at forslaget er vedtaget.
Bladudvalget skal indstille, hvilke områder det ønsker repræsenteret, når
næste rotation foretages.

Altinget.dk –
Til orientering: Charlotte pt. adgang til uddannelsesområdet for 5.000 kr om
året.

Debatten udspandt sig omkring, hvordan vi som forening kan kommunikere
på flere platforme uden helt at opgive at udgive det fysiske blad.
Spørgsmålene var bl.a.:
Kan nogle af udgivelserne være digitale?
Kan nogle af artiklerne lægges ud digitalt?
Kan der være færre udgivelser af det printede blad?
Skal vi udgive bladet digitalt og med eller uden log-in?
Skal vi være offensive på videregående uddannelser og efteruddannelser ift
at få flere medlemmer og dermed bedre økonomi til gavn for bladet?
Skal en digital udgivelse kunne købes fra gang til gang?
Skal vi tilbyde udviklingen af en mediestrategi som projekt til en
videregående uddannelse?
Charlotte og Stig udarbejder forslag til næste møde i februar.

Tekstudkast til ’Konkretisering af Danmarks Vejlederforenings formål’ blev
gennemgået.
Carla laver et bearbejdet udkast til vores møde i februar 16. Her tager vi også
stilling til formen på teksten.
Under dette punkt kom det op, at Charlotte bør henvende sig til VIA UC og UCC
vedr. medlemskab i UCernes referencepaneler.

9. Protokollat
Beslutningspunkt

Det interne protokollat - beslutning
a. Formandens honorar. Vi ændrer beløbet 6.500 kr til 7.500 kr. gældende
for 1.11.15
Derudover tager bestyrelsen formandens og også næstformandens
honorar op i forbindelse med næste budgetlægning.
b.

Kommunikation. Særskilt telefonabonnement til formanden:
Abonnementsordningen tilføjes under afsnittet Kommunikationsbidrag
i det interne protokollat

10. EVAs kortlægning af voksenvejledning
Carla har sammen med andre interessenter været til dialogmøde i EVA den
25.8.2015 om deres rapport om voksenvejledningen for kort- og uuddannede i
Danmark. Den endelige rapport udkommet den 29. september.
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Rapporten viser, at der er manglende udbud af voksenvejledning og at det er
uigennemskueligt for voksne at finde vejledningstilbud.
DVF vil reagere på rapporten via Nyhedsbrevet, til de kommende møder i
Undervisningsministeriet og via Vejlederen.
11. Næste møde
d. 11. februar kl. 10-12.30 i eVejledning. Mødet efterfølges af møde med
Vejledningskontoret (kl. 13-14)

12. Høringssvar
Orientering om afgivne høringssvar:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om den almindelige
og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og
almengymnasiale uddannelser. (Ingen bemærkninger)
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. (Ingen bemærkninger)
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til gymnasial
undervisning til internationale eksaminer i udlandet. (Ingen
bemærkninger)
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udbud af gymnasiale
ungdomsuddannelser i udlandet. (Ingen bemærkninger)
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til gymnasial
undervisning til internationale eksaminer i udlandet. (Ingen
bemærkninger)
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved
institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Ingen bemærkninger)
Høring over Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015
(kommentar)
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved
institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Ingen bemærkninger)
Høring vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til
fjernundervisning m.v.) (I proces)

13. Evt.
Bestyrelsen takkede Lis Brok-Jørgensen for den store indsats som konstituteret
formand og overrakte hende en liden present.

14. Punkter til næste møde, opsamling
Inddragelse af de baltiske landes vejlederforeninger i Nordisk FUE
Idé om at afholde konference sammen med UU
Foreningens formålspapir fortsat samt tekstform på hjemmesiden
Bestyrelsesseminar i april – alle kommer med forslag til temaer
Medlemsstrategi og rekruttering
Strategi for at blive høringspart i Uddannelsesministeriet
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