Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden november 2015-oktober 2016,
(afgivet ved foreningens generalforsamling den 27. oktober 2016.)
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har holdt møder i januar, marts, maj, juni og september, alle i København bortset fra
juni. På mødet i januar 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Lotte Klein som formand og Benny Wielandt som
næstformand.
Bestyrelsens medlemmer i den seneste valgperiode har været:





Lone Mejling og Peter Nors (Handelsskole-sektionen),
Niels Søndergaard og Benny Wielandt, (Teknisk skole-sektionen),
Hanne-Grete Lund, Ulla Lindberg og Lotte Klein (Gymnasie- og VUC-sektionen)
Janni Rosendahl (sektionen øvrige)

Arbejdsudvalg
Udvalget udveksler materialer til brug for foreningens udarbejdelse af høringssvar til udkast til love og bekendtgørelser.
Udvalget fortsætter sit arbejde
Foreningens økonomi og medlemstal
Vi har pt ca. 330 medlemmer, og primo oktober 2015 var kassebeholdningen ca. 330.000 kr. fordelt på en arbejdskonto
og en reservekonto. For regnskabsåret 2015 er der et større underskud. Dette skyldes først og fremmest
ekstraordinære udgifter i forbindelse med Samba 4.
Vores økonomiske engagement ligger i Arbejdernes Landsbank, hvor vi har en arbejdskonto og en reservekonto. Dette
fungerer upåklageligt og vores beslutning om at ansætte en ny lønnet kasserer Bente Bech har vist sig at være rigtig.
Udover Bente har vi en lønnet medlemssekretær (Ole Wedel-Brandt) og en lønnet webmaster (Nikolaj Christensen).
Internationale aktiviteter
Vi har i 2016 deltaget i følgende internationale aktiviteter
a)

Nordisk FUE. Vi har i 2016 deltaget i NFUE-styrelsesmøde og årsmøde i Finland. I forbindelse med de nordiske
møder oplever vi en meget stor interesse i det nordisk samarbejde og muligheder for udveksling af studerende
mellem de nordiske lande - især formandskabet fra Finland ønsker og arbejder for denne udvikling

b) Deltagelse i Euroguidance seminar i Vilnius, delvis finansieret af Euroguidance Danmark.
Vi vil i 2017 bl.a. gennem forskellige digitale tiltag styrke information til medlemmer om de mange forskellige
internationale muligheder for elever og vejledere
Undervisningsministeriet
UUVF har i årets løb indsendt en række høringssvar til Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Vores
høringssvar har bl. a. drejet sig om Gymnasiereformen og til ”Bedre veje til uddannelse”-ekspertgruppen nedsat af
Undervisningsministeriet.
Lærerforeningerne
I et samarbejde med Uddannelsesforbundet mødtes vi i 2015 med en privat udbyder omkring etablering om et ”Kom i
gang-kursus” i vejledning. Kurset, der løber over tre gange har været en stor succes og det tænkes nu udbudt også på
Fyn og i Jylland.

Vi er meget opmærksomme på at understrege, at kurset ikke erstatter DUEK-uddannelsen, men er også bevidste om at
medarbejdere på nogle institutioner bliver bedt om at påtage sig vejlederopgaven uden at have nogen som helst
forudsætninger, og vi ser derfor kurset som det første skridt og meget bedre end ingenting.
DUEK-uddannelsen
UUVF deltager i DUEK-udbydernes referencepaneler oprettet i øst (UCC) og vest (VIAUC). Fra de halvårlige
referencepanel-møder har vi videreformidlet diverse materialer fra udbyderne og fra andre panel-medlemmer
FUE3.0 og samarbejde med Danmarks Vejlederforening
1.januar 2013 oprettede Danmarks Vejlederforening og UUVF ”Forum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning”
(FUE 3.0). Dette samarbejdsforum viderefører ejerskabet til FUEs etiske principper for vejledning og FUEs
vejledningsdeklaration ”Vejledning til alle”.
Det samarbejdsforum fungerer fortsat godt.
Vi har sammen med Danmarks vejlederforening i 2016 afholdt to møder
1) Møde i Uddannelsesforbundet i april sammen med repræsentanter for UU Danmark, Studievalg og
Undervisningsministeriet digitale styrelse STIL ( STIL er ansvarlige for ug.dk og optagelse.dk)
2) Møde i Odense i juni, hvor de to foreningsbestyrelser fik hilst på hinanden og diskuterede styrker og svagheder
og trusler og muligheder for de to foreninger i vejen mod større samarbejde og fælles aktiviteter. På mødet
blev vi enige om at arbejde videre med tanker om en konstruktion der kan rumme begge foreninger
I november 2015 deltog vi sammen med Danmarks Vejlederforening i et debatarrangement hos UCC om betydningen af
de vejledningsfaglige foreninger. Der blev her rejst og diskuteret spørgsmål om hvad foreningerne kan gøre for at
understøtte vejlederarbejdets professionalisering . Det blev diskuteret hvor vigtigt det er at vi har foreningerne og ikke
mindst om vi kan få større gennemslagskraft, hvis vi arbejder tættere sammen og evt. slår os sammen. Det var et godt
arrangement med en livlig debat. Vi takker UCC for at facilitere den debat.
UUVFs hjemmeside (www.uuvf.dk)
I UUVF har vi prioriteret mere fleksible og hurtigere veje (= digitale veje) til at formidle informationer til medlemmerne.
Det har heldigvis vist sig, at vores prioritering i forhold til at ansætte en webmaster og en medlemssekretær har været
rigtig. Det har vi også fået adskillige positive tilbagemeldinger fra medlemmerne om.
Ikke mindst den kontaktformular vi har på siden, har gjort det nemt for medlemmer at komme i kontakt med
bestyrelsen.
Det sidste vi lige nåede i år
I forbindelse med de forskellige reformer på uddannelses- og beskæftigelsesområderne har vi oplevet i, at der qua
reformerne samtidig foregår en udskilning af unge, der ikke kan rummes i vores uddannelsessystem. Vi lovede på sidste
års generalforsamling at arbejde med emnet og vi har diskuteret dette på flere møder. Dette mundede ud i en
konference på Christiansborg den 13. oktober 2016. Det var Uddannelsesforbundet, der stod for konferencen. UUVFs
medlemmer har efterfølgende modtaget materialer fra konferencen
Det vi desværre ikke nåede i år
Vi håber på, at vi i 2017 kan finde en model for at få iværksat regionale aktiviteter på tværs af sektionerne. Det
forudsætter dog at disse aktiviteter tager udgangspunkt i lokal forankring med lokale eller regionale tovholdere, og dem
er det desværre ikke lykkes os at finde i det forgangne år.
27. oktober 2016 På bestyrelsens vegne: Lotte Klein, formand

