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Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for perioden november 2013-oktober 2014
afgivet ved foreningens generalforsamling den 3.november 2014.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har holdt møder i januar, marts, maj, august og september, alle i 
København. På mødet i januar konstituerede bestyrelsen sig med Lotte Klein som formand og 
Benny Wielandt som næstformand. Kasserer Lene Knudsen kan deltage i HB-møder, men er 
ikke HB-medlem.

Hovedbestyrelsens medlemmer i den seneste valgperiode har været:

 Lone Mejling og Peter Nors (Handelsskole-sektionen),

 Janni Rosendahl og Benny Wielandt, (Teknisk skole-sektionen),

 Hanne-Grete Lund og Lotte Klein (Gymnasie- og VUC-sektionen) 

Sektionsbestyrelserne

Sektionsbestyrelserne har i årets løb afholdt møder omhandlende emner af særlig interesse for
de enkelte sektioner. Det har især omhandlet reformerne på vejledningsområdet og EUD med 
særlig vægt på udarbejdelse af høringssvar til udkast til love og bekendtgørelser.

Ønske om ændring af foreningens vedtægter

I forbindelse med årets møder er der fra flere bestyrelsesmedlemmers side fremsat ønske om 
en reduktion af mødeaktiviteterne. På baggrund heraf fremsættes senere, som det fremgår af 
dette mødes dagsorden, et forslag til vedtægtsændring fra HB om afskaffelse af 
sektionsbestyrelserne, men ikke om en afskaffelse af sektionerne. 

Samtidig hermed foreslås en § om oprettelse af et eller flere arbejdsudvalg med deltagelse fra 
én eller flere sektioner. 

Konsekvensen bliver samtidig at hovedbestyrelsen erstattes af en bestyrelse, såfremt 
vedtægtsændringerne vedtages.

Endvidere fremsættes en § om at foreningen ansætter og honorerer en kasserer, en 
medlemssekretær og en webmaster.

Foreningens økonomi og medlemstal

Foreningens medlemstal er faldende. Vi har en teori om at det blandt andet skyldes at flere og 
flere vejledere bliver vejledere på fuld tid, og at andre pensioneres eller endog forfremmes.     
Hermed bliver det samlede antal af vejledere på landsplan mindre. Vi monitorerer dog 
situationen og sætter nu en egentlig hvervekampagne i gang. Der ligger derfor hvervefoldere 
ved indgangen til de af jeres kolleger der ikke måtte være medlemmer endnu

Siden generalforsamlingen 2013 har vi skiftet bankforbindelse fra Nørre Sundby Bank, så vi nu
har en arbejdskonto og en reservekonto, begge konti i Arbejdernes Landsbank. 



Internationale aktiviteter

a) IAEVG (Europæisk vejlederkonference i Montpellier november 2013).                           
UUVF deltog i nævnte konference sammen med 500 deltagere fra 40 lande.               
Se oplæg online på http://ciom2013.ac-montpellier.fr/rep_1/index.php/en/ 

b) Nordisk FUE (www.nfsy.org)                                                                                      
Pga. flystrejke var det ikke muligt for os at deltage i NFUEs årsmøde og 
generalforsamling i Oslo i april, hvor formandsskabet for 2014-17 overgik til Finland. 

c) I februar deltog UUVF, repræsenteret ved Janni Rosendahl og Peter Nors, i de Finske 
Studiehanledarne Konference i Seinäjoki Finland.

d) Og sidst, men ikke mindst, deltog UUVF ved Janni Rosendahl i IEAVG-konferencen i 
Quebec, se linket http://aiosp-congres2014-quebec.ca/

Undervisningsministeriet

UUVF har indsendt en række høringssvar i løbet af 2014, og har også kommunikeret med 
undervisningsministeren om at blive genoptaget i Det nationale dialogforum for vejledning.

Høringssvarene har drejet sig om lovgivning og bekendtgørelser i forbindelse med EUD-
reformen og Vejledningsreformen, hvor begge får stor indflydelse på medlemmernes 
arbejdsopgaver.

FUE 3.0 

1.januar 2013 oprettede Danmarks Vejlederforening og UUVF ”Forum for Uddannelses- og 
Erhvervsvejledning”  (FUE 3.0). Dette samarbejdsforum viderefører i fællesskab 
tilgængeligheden til, og fastholder ejerskabet til FUEs Etiske principper for Vejledning og til 
FUEs vejledningsdeklaration ”Vejledning til alle”.

Det samarbejdsforum fungerer fortsat godt. På ½-årlige møder diskuterer vi blandt andet 
praktiske problemstillinger i forbindelse med vejledningsrelateret politik og lovgivning og om 
temaer til det nordiske vejledersamarbejde (NFUE), hvor begge foreninger er medlemmer.

Danmarks Vejlederforening foreslog i 2013 at UUVF blev medansvarlig for udgivelsen af 
fagbladet Vejlederen. På generalforsamlingen 2013 vendte vi spørgsmålet med medlemmerne.
Vi meldte tilbage til Danmarks Vejlederforening med et pænt nej tak, da vi i UUVF ønskede 
mere fleksible og hurtigere veje (= digitale veje) til at formidle informationer til medlemmerne.

UUVFs hjemmeside

På generalforsamlingen i 2013 fik vi medlemmernes opbakning til at opsige Gymnasie-
sektionens web-flade på www.emu.dk og til samtidig at ansætte og lønne en webmaster.

I foråret 2014 indgik vi en aftale med Medieskolen i Lyngby om design af vores ny hjemmeside
som blev afleveret i juni. I august har vi indgået honoraraftale med en dygtig webmaster, som 
nu har overført alle filer fra den gamle UUVF-side og fra EMU-siden. Resultatet kan nu ses på 
www.uuvf.dk . Vi opfordrer alle medlemmer til at bruge siden flittigt i det daglige arbejde, da 
siden indeholder meget materiale fra tidligere medlemskonferencer, samt links til ministerier 
og samarbejdspartnere

3. november 2014

På hovedbestyrelsens vegne: Lotte Klein, formand
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