Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden november 2017- oktober 2018 til foreningens
generalforsamling den 25.oktober 2018

Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har holdt møder i februar, maj, og august, i København og Odense.
På mødet i januar 2018 konstituerede bestyrelsen sig med Lotte Klein som formand og Benny Wielandt som
næstformand.
Bestyrelsens medlemmer har i den seneste valgperiode 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)
• Lisbeth Wagner (sektionen øvrige)
Foreningens økonomi og medlemstal
Vi har i 2018 ca. 210 betalende medlemmer, og primo oktober 2018 var kassebeholdningen ca. 330.000 kr.
fordelt på en arbejdskonto og en reservekonto. For regnskabsåret 2017 foreligger der et overskud, bl.a.
pga. mange deltagere på Samba 6. Vi introducerede i januar kvartal mulighed for brug af Mobile Pay
Vores økonomiske engagement ligger i Arbejdernes Landsbank, hvor vi har en arbejdskonto og en
reservekonto. Vores kasserer Bente Bech har sammen med medlemssekretæren styr på økonomien.
Udover vores kasserer har vi som nævnt en medlemssekretær (næstformand Benny Wielandt) og en
webmaster (Nikolaj Christensen).
Internationale aktiviteter
Vi har i 2018 deltaget i følgende internationale aktiviteter:
a. Nordisk FUE. Vi har i april 2018 deltaget i NFUE- årsmøde i Island og i oktober i et ordinært
styrelsesmøde i Gøteborg. Formandskabet for Nordisk FUE overgik i april 2017 fra Finland til Island for
perioden 2017-20. Gennem NFUE har vi repræsentation i den internationale vejlederorganisation
IAEVG’s bestyrelse, ved professor Gudbjørg Vilhjalmsdottir fra Island.
b. Studieture til Baltikum i april og i oktober til Balkan vedr. landenes NEET-programmer (= FGUlignende programmer). Disse ture har været medfinancieret af Uddannelsesforbundet (Baltikum)og
gennem Erasmus + programmet (Balkan).
c. Sammen med TEC stod vi i april for gennemførelse af et ACADEMIA-studieophold i København for
udenlandske vejledere.
d. I juni deltog et medlem i en vejlederkonference i Warzawa, finansieret af Euroguidance.
e. I begyndelsen af oktober har 5 bestyrelsesmedlemmer deltaget i IAEVG-konferencen i Gøteborg.
Vi vil i og udenfor NFUE arbejde for et styrket samarbejde med vejlederorganisationerne i Tyskland og de
baltiske lande.
Høringssvar til Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet
UUVF har indsendt en række høringssvar til Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

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 DUEK-udbyderne og fra andre panelmedlemmer.
FUE 3.0 og samarbejdsmøder med Danmarks Vejlederforening med henblik på fusion
Danmarks Vejlederforening og UUVF oprettede ved FUEs opløsning ”Forum for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning” (FUE 3.0). Dette forum viderefører ejerskabet til FUEs etiske principper for vejledning
og FUEs vejledningsdeklaration ”Vejledning til alle”. Det samarbejdsforum fungerer fortsat godt.
UUVF-Formandsskabet har afholdt to møder i marts og september med Danmarks Vejlederforening.
Ud over generelle vejledningspørgsmål har vi diskuteret spørgmål i forhold til etablering af en fælles
vejlederforening. Dette på baggrund af 2017-generalforsamlingens mandat til bestyrelsen herom
Der er stadig en række uafklarede forhold . En egentlig fusion med Danmarks Vejlederforening vil dog være
sandsynlig pr 1.01.2020 under forudsætning af de to foreningers medlemmers opbakning hertil, og at de
udeværende forhold falder på plads. Foreløbigt fusionsnavn er ”Vejlederforeningen”.
Formandskabet har afholdt to møder i marts og september med Danmarks Vejlederforening.
I april mødtes de to foreningers bestyrelser i Fredericia til et bestyrelsesseminar, hvor vi sammen arbejdede
på et fælles værdigrundlag i forhold til en mulig fusion. Der er stadig en række forhold som skal afklares.
UUVF’s hjemmeside og medlemsorientering (www.uuvf.dk)
I UUVF har vi i stedet for et medlemsblad prioriteret mere fleksible og hurtigere (= digitale) veje til at
formidle relevante informationer og materialer til medlemmerne. Disse medlemsudsendelser fra
medlemssekretæren har omfattet rapporter, lovforslag, præsentationer fra konferencer m.m.
Kontaktformularen på hjemmesiden har gjort det nemt for medlemmer at komme i kontakt med
bestyrelsen. Ligeledes melder flere medlemmer tilbage til medlemssekretæren med konkrete ønsker om
materialer eller med ønske om kontakt til vejlederkolleger.
Møder med UVM og vejledningsinteressenter
Vi har i 2018 deltaget i forskellige møder med LO/DA om fremtidens erhvervsuddannelser, med
Rockwoolfonden om projekt om mere praksis i udskolingen, med Psykiatrifonden om
mentorordningsforsøg på EUD, med UU Danmark vedr professionalisering af vejledningen, med DEA om
mentorordninger på ungdomsuddannelserne, DCUM-workshop om antimobbepolitik på
ungdomsuddannelserne, DEA-rapport om Fremtidens Arbejdsmarked, udvalgsmøder i Kriminalpræventivt
Råd om Ghettoplanen og om bander og radikalisering mmm
Det kommende år:
På bestyrelsens to do-liste for 2019 står der implementering af FGU, herunder konkretisering af
samarbejdet mellem vejledere på FGU-institutionerne og medarbejderne i den kommunale ungeindsats,
desuden justeringer af EUD-reform, møder om fusion med Danmarks Vejlederforening og ikke
mindst styrket internationalt samarbejde. Vi vil også stå for værtsskab for et Academia-besøg i uge 19.
Endelig vil vi holde øje med implementeringen af gymnasiereformen, og med særlig vægt på de nye regler
for optag på de gymnasiale uddannelser.
25.oktober 2018
På bestyrelsens vegne: Lotte Klein, formand

