
Nyhedsbrev APVU 
Januar 2018  

Kære alle 
Jeg håber, I har haft en rigtig god jul og er 

kommet godt ind i det nye år. 

Generalforsamling 
Ved generalforsamlingen var formanden, et 

bestyrelsesmedlem og en suppleant på valg. 

Da der ikke meldte sig nogen, som var 

interesseret i formandsposten, besluttede jeg på 

målstregen at genopstille – og blev valgt. 

Bente Duedahl Jensen, tidligere suppleant blev 

valgt som bestyrelsesmedlem. 

Henriette Bornæs, Roskilde Katedralskole og 

Monja Hansen, IT Center Fyn blev valgt som nye 

suppleanter.  

Landsmøde 2017                                      
Først og fremmest vil jeg – på vegne af 

bestyrelsen - sige tak til alle jer, der deltog i vores 

landsmøde. Tak for et stort fremmøde, en rigtig 

god stemning og ikke mindst alle de positive og 

konstruktive tilbagemeldinger. 

 

Vi har ved vores seneste bestyrelsesmøde 

gennemgået evalueringsskemaerne. De viser, at 

vi som tidligere år, med få undtagelser har levet 

op til jeres forventninger.  

Vi har diskuteret jeres kommentarer/forslag og 

hvor det giver mening, vil det indgå i 

planlægningen af det næste landsmøde. 

Vi har gennem flere år noteret os, at der har 

været efterlyst mulighed for erfaringsudveksling 

på kryds og tværs af arbejdsområde og geografisk 

placering. Det ønske vil vi gerne indfri. Ved 

landsmødet fik I derfor mulighed for at komme 

med jeres bud på, hvordan det kan praktiseres.  

Stor tak for at I deltog med så stor energi og 

kom med gode forslag. 

Vi vil ved det kommende landsmøde gerne gøre 

brug af et af forslagene. Det forslag vi vil arbejde 

videre med, er forslaget om, at der i slutningen af 

de enkelte workshops bliver tid til vidensdeling. 

Personalet på nogle af standene gav udtryk for, at 

der ved landsmødet 2017 desværre ikke havde 

været så stor aktivitet ved standene. Det er 

selvfølgelig rigtig beklageligt. Vi vil frem til næste 

landsmøde arbejde på en løsning, hvor det kan 

give mere mening for både os og standene, at de 

er til stede.  

Materialet fra de enkelte workshops kan I finde 

på vores hjemmeside. 

Husk at I altid er velkomne til at henvende jer til 

mig med ris og ros, samt at gode ideer til 

foredragsholdere/workshops mv. altid gerne 

modtages.  

Seminar 2018 
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at planlægge et 

seminar. Seminaret vil blive afholdt onsdag den 

28. februar 2018 i Landbrugets Hus i Horsens. 

Der vil være følgende 2 heldagskurser, SU og 

Persondataforordningen. 

Specialkonsulent Claus Nielsen vil stå for kurset 

omkring SU.  

Persondataforordningen vil Astrid Levin fra 

Gymnasiefællesskabet i Roskilde tage sig af. 

Indholdet vil hovedsagelig være hjælp til 

implementeringen af forordningen - ”hands on”. 

Prisen for kursusdagen er 700 kr.  

Så snart vi har alle detaljer på plads, sender vi en 

invitation ud. Da der er et begrænset antal 



pladser, vil vi være nødt til at prioritere efter 

”først til mølle”-princippet.   

Bestyrelsesmøde december 2017 
Vi har i bestyrelsen afholdt konstituerende møde 

i december måned og har fået fordelt de 

forskellige arbejdsopgaver. Fordelingen kan I se 

på vores hjemmeside APVU.dk under 

bestyrelsesreferater. 

 

Vi fik taget hul på planlægningen af det 

kommende landsmøde, et arbejde, som vi 

fortsætter med henover vinteren og foråret.  

 

Vi forventer, at vi ved det næste landsmøde igen 

vil udbyde forskellige workshops. I forbindelse 

med valg af workshops, forsøger vi at vælge et 

bredt udbud, som gerne skulle kunne dække alle 

jobfunktioner, der varetages af administrativt 

personale.  

Gennem årene har de funktioner gennemgået en 

stor udvikling. Vi har på rigtig mange områder 

formået at overbevise skolernes ledelse om, at 

det er fornuftigt at gøre brug af det personale, 

som er uddannet på området, til at varetage de 

administrative opgaver. 

 

Arbejder du med et område, hvor du mener, at 

det kunne være udbytterigt for dig med en 

bestemt workshop, som det ikke hidtil har været 

muligt at vælge ved landsmøderne, må du meget 

gerne sende mig en mail med forslag.   

 

 

De bedste hilsner med ønsket om et godt og 

lykkebringende nytår. 

Britta Matthiesen 

Formand 

bm@kolding-gym.dk 


