Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for perioden oktober 2012-oktober 2013
afgivet ved foreningens generalforsamling den 29. oktober 2013.
Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har holdt møder i februar, marts, maj, august. På mødet i februar
konstituerede bestyrelsen sig med Benny Wielandt som næstformand og Lotte Klein som
formand. UUVFs kasserer Lene Knudsen deltager i HB-møderne men er ikke HB-medlem
Hovedbestyrelsens medlemmer:
Lone Mejling og Peter Nors (Handelsskole-sektionen),
Jannie Rosendahl og Benny Wielandt, (Teknisk skole-sektionen),
Hanne-Grete Lund og Lotte Klein (Gymnasie- og VUC-sektionen) - Morten Lundberg er udtrådt
af hovedbestyrelsen pga. jobskifte.
Forårets lockout
En del af foreningens medlemmer var i foråret påvirket af statens og kommunernes lockout af
blandt andre medlemmer af Uddannelsesforbundet.
Lockouten omhandlede lærernes arbejdstid og trods det, at en del af vejledere ikke var
omfattet af lærernes arbejdstidsregler, valgte KL og staten alligevel at lockoute dem.
Lockouten havde alvorlige konsekvenser for såvel UUVF’s medlemmer som for de elever og
kursister, der i en måned ikke kunne få den vejledning de havde brug for.
Foreningens økonomi og medlemstal
Vi har pt godt 350 medlemmer, og ultimo oktober 2013 er kassebeholdningen ca 473 000 kr.
Internationale aktiviteter
a) IAEVG (Europæisk vejlederkonference i Mannheim, Tyskland – primo oktober 2012)
UUVF deltog i nævnte konference sammen med 500 deltagere fra40 lande. Temaet var
”Vejledning som element i kampen for social retfærdighed, velfærd og bæredygtig
beskæftigelse”. Se oplæg online på www.iaevg-conference-2012-mannheim.com
b) Nordisk FUE (april 2014)
UUVF arrangerede afholdelse af Nordisk FUEs generalforsamling, med støtte fra UU
København som meget velvilligt var værter.
I denne forbindelse blev UUVF og Danmarks Vejlederforening samtidig optaget som to
selvstændige foreninger i Nordisk FUE.
UU Danmarks konference om Fremtidens Vejledning i Danmark (april 2013)
UUVF var med da UU Danmark holdt sit årsmøde med temaet ”Det fremtidige
vejledingssystem i Danmark – er der brug for en reform af vejledningsindsatsen? ”
I årsmødet deltog også repræsentanter for elevorganisationerne samt
undervisningsministeren.

UUs synspunkt er at al vejledning for unge fremover skal forankres kommunalt i UU, en
holdning vi naturligvis ikke deler i UUVF.
DEA (september 2013)
Vi har haft foretræde for tænketanken DEAs Ungdomsuddannelseskommission og dér fremlagt
vores tanker om fremtidens ungdomsuddannelser
Desuden har vi været i dialog med de relevante elevorganisationer og har blandt andet
inviteret repræsentanter for organisationerne til at deltage i vores bestyrelsesmøder.
Undervisningsministeriet
UUVF har indsendt en række høringssvar i løbet af året, og har også kommunikeret med
undervisningsministeren om at blive genoptaget i Det nationale dialogforum for vejledning.
Det seneste svar fra ministeren giver os grund til at tro på, at UUVF i næste
beskikkelsesperiode 2015-18 vil få en plads.
Spørgeundersøgelse
UUVF gennemførte i begyndelsen af 2013 en spørgeskemaundersøgelse sammen med
Dagbladet Politiken . Undersøgelsens resultater er netop blevet underbygget af forskning i regi
af Center for ungdomsforskning. Undersøgelsesresultaterne blev dog først offentliggjort medio
september, desværre uden forudgående varsel til UUVF.
FUE
Ved nedlæggelsen af FUE pr 31.12.2012 blev FUEs midler fordelt på de tilbageværende
medlemsforeninger, bl a UUVF.
Samtidig oprettede Danmarks Vejlederforening og UUVF ”Forum for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning” (FUE 3.0) et samarbejdsforum der i fællesskab viderefører ejerskabet til
FUEs etiske principper for vejledning og FUEs vejledningsdeklaration ”Vejledning til alle”
Det samarbejdsforum fungerer godt. På møderne diskuterer vi blandt andet vejledningsfaglige
og -politiske spørgsmål og problematikker samt praktiske problemstillinger
Blandt andet har Danmarks Vejlederforening foreslået at UUVF bliver partner i udgivelsen af
fagbladet Vejlederen. I UUVFs hovedbestyrelse har vi diskuteret perspektiver og økonomi i den
forbindelse . Men I HB har vi en række forbehold hertil, og vi vil derfor på denne
generalforsamling vende spørgsmålet med medlemmerne inden en tilbagemelding
UUVFs hjemmeside og EMU
Vores net-tilstedeværelse er pt fordelt på to adresser, www.uuvf.dk samt www.emu.dk.
Det væsentligste og mest presserende lige nu er at finde en webmaster, der kan hjælpe med
til at gøre foreningens hjemmeside(r) til en god og meningsfuld samlende platform for såvel
vores medlemmer som for vores samarbejdspartnere, enten på én eller to flader.
Hjemmesiden fungerer i øjeblikket hovedsageligt som den primære kontaktmulighed til UUVF
og den funktion vil vi i bestyrelsen gerne supplere med andre funktioner.
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