Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, Danmark

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har holdt møder i januar, marts, maj, august og november, i København og
Odense. På mødet i januar 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Lotte Klein som formand og Benny Wielandt som
næstformand.
Bestyrelsens medlemmer har i denne 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)
Vakant pga Janni Rosendals dødsfald (sektionen øvrige)

Foreningens økonomi og medlemstal
Vi har pt ca. 250 betalende medlemmer, og primo oktober 2017 (inden afholdelsen af Samba 6) var
kassebeholdningen ca. 330.000 kr, fordelt på en arbejdskonto og en reservekonto.
For regnskabsåret 2016 var der et underskud. Dette skyldes først og fremmest ekstraordinære udgifter i forbindelse
med UUVF-bestyrelsens deltagelse i IAEVG-konferencer i Canada og Madrid.
Vores økonomiske engagement ligger i Arbejdernes Landsbank, hvor vi har en arbejdskonto og en reservekonto.
Kasserer Bente Bech og medlemssekretæren holder styr på økonomien.
Vores medlemssekretær er fra 1.marts næstformand Benny Wielandt. Vores webmaster er Nikolaj Christensen.
Internationale aktiviteter
Vi har i 2017 deltaget i følgende internationale aktiviteter
a) Nordisk FUE. Vi har i april 2017 deltaget i NFUEs årsmøde i Finland hvor formandsskabet overgik til Island for
perioden 2017-20. Gennem NFUE har vi haft en repræsentation i IAEVGs bestyrelse , indtil dette år ved
Raimo Vuorinen fra Finland (afgående efter 5 år, UUVFs repræsentant i NFUE er næstformand Benny
Wielandt. I november 2017 deltog vi i NFUE bestyrelsesmøde i Reykjavik
b) Det Tyske Vejlederforbunds årsmøde i Berlin i maj.
c) NVL konference om voksenlæring i Lund i september
d) EU-konferencen ”Lifelong guidance” afholdt i Tallinn i september under Estlands EU-formandsskab
e) NVLs konference om vejledning i Malmø i november
Vi har videreformidlet materialer til medlemmerne fra møderne i Berlin, Lund ,Tallinn og Malmø.
Vi vil separat men om muligt gennem vores plads i NFUE søge et større samarbejde med Tyskland og med de baltiske
landes vejlederorganisationer
DUEK-diplomvejlederuddannelsen

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
panel-medlemmer.
Samba 6
Vi afviklede vores årlige Samba-konference i Nyborg i november, bl. a med Marius Martinez som keynote. Der vear
275 deltagere
Undervisningsministeriet
UUVF har i årets løb indsendt en række høringssvar til Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Vores
høringssvar har bl. a. drejet sig om ændringer af Vejledningsloven , ændring af Lov om Erhvervsuddannelse, og om
ændrede eksamensregler for de gymnasiale uddannelser
Regionale aktiviteter
Vi har i foråret støttet et arrangement for østjyske medlemmer, hvor vi har dækket udgifter til oplægsholder
FUE 3.0 og samarbejde med Danmarks Vejlederforening
1.januar 2013 oprettede vi og Danmarks Vejlederforening ”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 fint , med åben dialog om det der samler os og det der deler os.
Formandsskabet har afholdt tre møder i maj , oktober og december med Danmarks Vejlederforenings formandsskab.
Vi her bl. a. diskuteret spørgmål i forhold til en mulig etablering af en fælles vejlederforening.
UUVFs vidensdeling og hjemmeside (www.uuvf.dk)
I UUVF har vi fravalgt at have et medlemsblad. Vi har i stedet prioriteret mere fleksible og hurtigere (= digitale) veje
til at formidle relevante informationer og materialer til medlemmerne, dette gennem medlemssekretæren..
Vores beslutning om at ansætte en webmaster og en medlemssekretær er vi meget tilfredse med. Det har vi også
fået løbende positive tilbagemeldinger fra medlemmerne om.
De forberedende forløb og Stefan Hermann-udvalget
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 nuværende uddannelsessystem.
Vi indsendte en høringsskrivelse til Ekspertgruppen for ”Bedre veje til uddannelse ”(Stefan Hermann-udvalget)
Ekspertgruppens rapport blev præsenteret på en konference på Christiansborg i marts, arrangeret af
Uddannelsesforbundet.
UUVFs medlemmer har efterfølgende modtaget materialer fra konferencen, og formandskabet har indgået i
debatter om de forberedende forløb på sociale medier og ved konferencer fx hos tænketanken DEA.
Det kommende år:
På bestyrelsens to do- liste står der NEETs, Den Forberedende Grunduddannelse, Gymnasiereformens
implementering, samarbejde/evt fusion med Danmarks Vejlederforening, og styrket internationalt samarbejde,
sociale medier-strategi.
På bestyrelsens vegne: Lotte Klein, formand og Benny Wielandt

