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Vi har afholdt to formelle bestyrelsesmøder d. 1/3 og 8/6 2010. Resten er klaret pr. mail og på
Roskilde Handelsskoel.
Bestyrelsen startede med at konstituere sig på første bestyrelsesmøde. Janne Mikkonen blev
formand, Lone Mejling fortsatte som kasserer, Lone Stærke blev FUE repræsentant og Vibeke
Sandau blev web ansvarlig.
Vejledningsreform.
Janne deltog på foreningens vegne i konference om vejledning på Christiansborg. Det var første
store møde om en stor omlægning af vejledningen.
Lone M deltog senere i foretræde for folketingets uddannelsesudvalg sammen med repræsentanter
fra gymnasiet og teknisk skole. Vi understregede et fortsat behov for vejledning på
ungdomsuddannelserne og prøvede at overbevise udvalget om, at der ikke er tale om
dobbeltvejledning af elever. Gennemførselsvejledning er en anden sag end overgangsvejledning.
Lone S skrev på foreningens vegne høringssvar omkring afskaffelse af vejledningsbegrebet på
ungdomsuddannelserne. Vi beskrev vores store betænkeligheder ved at afskaffe et professionelt
vejledningskorps med fast beskrevet uddannelseskrav til noget skolerne selv kan vælge.
Vi støttede også op om FUEs høringssvar, selv om FUE havde svært ved at mene noget, da de
forskellige interesser i organisationen kom tydeligt frem.
Endelig deltog Janne til møde i undervisningsministeriet, hvor alle indbudte igen fremlagde store
betænkeligheder ved at nedlægge vejledningen.
Vi fik lov at beholde vejledningen på EUD uddannelserne.
Fusion
Vi har deltaget i to møder omkring fusion med FUETS ( teknisk skoles vejlederforening) og
Studievejlederforeningen ( gymnasiets vejlederforening) samt SOSUs vejlederforening. Der har
været en særdeles god stemning og stor åbenhed og enighed omkring en fusion. SOSUs
vejlederforening har efterfølgende ikke ønsket en fusion men gerne et tæt samarbejde. Vi arbejder
videre og håber på en fusion i 2011. Generalforsamlingen i 2009 gav os mandat til en fusion og med
ny lovgivning in mente, har vi i bestyrelsen arbejdet for en fusion.
Indtil en fusion bliver mulig har vi lavet en samarbejdsaftale mellem foreningerne kaldet SAMBA.
Den er vedlagt årsberetningen.
FUE
Vi har også deltaget i alle FUE møder. Det har været et omtumlet arbejde. Der har været fremsat
forslag om at nedlægge FUE, vi valgte at stemme imod sammen med de andre
gennemførselsvejlederforeninger. Det har ført frem til at arbejde om at omformulere hele FUEs
grundlag. Der har været afholdt et møde efter mødet om nedlæggelse af FUE.
Janne og Lone S trådte ud af bestyrelsen i juni. Janne har fået andet arbejde og Lone S ønskede ikke
at fortsætte som vejleder.
Vibeke og Lone M har deltaget i arbejdet omkring Nyborgkonferencen og holdt foreningens
bestyrelse i live.
Lone Mejling, 24/10 2010.

