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Så er vi i fuld gang med planlægningen af det næste landsmøde, som finder sted mandag den 4. og tirsdag
den 5. november. I kan godt glæde jer. Vi har igen en masse spændende workshops, foredragsholdere og et
debatpanel, som vi glæder os til at præsentere for jer. Temaet er jo som tidligere nævnt ”Fremtiden! Er vi på
rette vej? ”. Vi har været så heldige at få nogle kompetente mennesker til at deltage i et debatpanel, hvor vi
stiller skarp på vores fremtid i undervisnings-verdenen. De vil komme med et oplæg, og bagefter bliver der
mulighed for at stille dem spørgsmål. I den forbindelse vil jeg rigtig gerne have, at I forbereder jer ved at
tænke på spørgsmål, som I kunne tænke jer blive debatteret med 3 stærke kvinder fra uddannelsessektoren.
Vi håber rigtig meget på, at vi kan få en livlig debat.
SIDEN SIDST
Vi har haft 2 bestyrelsesmøder i år. Det første var i Tørring, hvor vi, udover at vi fik rigtig meget gang i
planlægningen for det kommende landsmøde, havde besøg af John fra Sampension. Han gav os en status
over vores pensioner og vi fik en snak om, hvad Sampension skulle bidrag med ved det næste landsmøde. Vi
blev enige om, hvilke foredragsholdere, der skulle kontaktes, vi diskuterede hvem der skulle underholde og
hvilke stande, der er relevante for vores medlemmer.

1.april (og det var ikke en aprilsnar) var næstformand Gitte Bjørn og jeg på tur til København. Målet var et
møde med Danske Gymnasier og Danske HF og VUC. Ved ikke om I kan huske det, men lige den dag havde
togførerne besluttet at strejke, så jeg måtte sadle om, bilen stod heldigvis i garagen. Jeg tænkte, der måtte
være andre end mig der havde den udfordring, så jeg meldte mig på banen i Gomore. Det var en go´ ide, jeg
fik en rigtig hyggelig køretur med bilen fyldt op med unge mennesker, der havde gode historier at berette, og
samtidig gjorde turen lidt sjovere.
Vi fik rigtig meget ud af de to møder. Danske Gymnasier var meget imødekommende og villige til at stille op
med kompetente personer der kunne berette om, hvad vi skal forberede os på fremadrettet. Læs senere om
Bettinas møde med dem vedr. deres forslag til videreuddannelse.
Hos Danske HF og VUC blev det til et spændende men også lidt trist møde med Kirsten Pleisner.
Også de var villige til at være med i vores debat vedr. vores fremtid. Det triste var, at der i lokalet hang et
landkort, hvor der var en række afdelinger, der var markeret med en klips. Da jeg spurgte ind til det, var det
de lukningstruede VUC-er, desværre pænt mange. Dette har vi også mærket på vores medlemstal. Vi er
blevet ca. 100 færre medlemmer.

Det næste bestyrelsesmøde i år var på Katedralskolen i Roskilde. Desværre fik vi en uges tid før mødet en
udmeldelse af bestyrelsen fra Lene fra Svendborg Gymnasium, da hun ikke længere havde tid til at bidrage til
arbejdet i bestyrelsen.

Godt vi har sådan en arbejdsom gruppe mennesker i bestyrelsen, der straks bidrager til at alle opgaver bliver
løst alligevel.
Det betyder, at vi skal have et nyt medlem til vores næste generalforsamling. Så hvis du har lyst til at have
indflydelse på landsmødet og det seminar, vi holder hvert andet år, så tøv ikke med at melde dig. Du er også
velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for flere oplysninger om, hvad posten som suppleant i
bestyrelsen kræver.
På mødet i Roskilde fik vi udarbejdet skitsen til landsmødet, fik styr på foredragsholderne, og fik de forskellige
workshops fordelt over de to dage. Vi bliver klar til at sende vores program ud i september, og I kan godt
glæde jer.
Vi er så småt gået i gang med planlægning af et seminar i februar næste år. Vi har et bud på et emne, som vi
mener kan hjælpe jer i dagligdagen. Vi byder på en lille teaser til landsmødet, hvor vi gerne vil have jeres
tilkendegivelse i forhold til, om det kunne være interessant.

Har du en kollega, som ikke kender APVU, så husk at fortælle om os – og henvis meget gerne til www.apvu.dk.
Vi findes også på facebook – vi tager gerne imod nye medlemmer, som så modtager vores nyhedsbreve – og
har mulighed for at deltage i vores seminarer og landsmøder.

Har du gjort dig overvejelser om, hvilke kompetencer der er centrale for dig på fremtidens arbejdsmarked? Og
hvordan gør du dig klar til at møde de udfordringer, der kommer på dit felt?
Arbejdsgivere og de faglige organisationer drøfter – både sammen og hver for sig - i disse år, hvilke
udfordringer der er, og hvilke kompetencer, der er nødvendige og relevante for fremtidens administrative
medarbejdere.
APVU vil gerne bidrage til at formidle information til medlemmerne om muligheder for videreuddannelse mm.
F.eks. har HK Stat København på deres generalforsamling i 2019 udarbejdet en vision om, at medlemmerne i
2025 som min. Skal have påbegyndt en akademiuddannelse. Ifølge HK Stat København er der forventninger til
fremtidens administrative medarbejdere om: Sikker drift og kvalitet i håndtering af data og studerende,
digitalisering og innovative medarbejdere.
APVU’s møde med Danske Gymnasier og Via University College vedr. videreuddannelse med økonomisk
tilskud fra Omstillingsfonden
I forlængelse af det kommende års tema på landsmødet har APVU afholdt møde med Sine Dreyer Skjoldan fra
Danske Gymnasier og Søren Boy Larsen fra professionshøjskolen Via University College for at høre om tilbud
til administrative medarbejdere, som gerne vil videreuddanne sig.
Via University College er en blandt flere professionshøjskoler i Danmark, som kan tilbyde APVU’s medlemmer
videreuddannelse – f.eks. akademiuddannelse.
Mødets fokus var primært på videreuddannelse med økonomisk tilskud fra Omstillingsfonden, som tilbydes
administrative medarbejdere med kort erhvervserfaring (faglært) = f.eks. kontoruddannelse/butiksuddannelse
eller ingen erhvervserfaring (ufaglært).
Omstillingsfonden giver dig mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at du
skal have penge op af lommen. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og
længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.
Bliv klogere på din egen videreuddannelse på landsmødet i november.
APVU har indgået aftale med Via University College, som vil være repræsenteret på APVU’s landsmøde i
november. Her kan du f.eks. booke en studievejleder, hvis du har brug for individuel kompetenceafklaring
eller deltage i en workshop, hvor der vil være gruppevejledning.

Links til relevante udbud samt info om kompetencefondsmuligheder:
Hvis du allerede nu vil i gang med at undersøge dine muligheder for videreuddannelse, kan du finde links til
forskellige udbydere i referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Så er den første landsdækkende optagelsesprøve i hus, og der har været forskellige oplevelser med opgaven.
Da Vi får besøg af Søren Vagner fra UVM til landsmødet, vil det måske være en god ide, hvis i kommer med
tilbagemeldinger til Søren ud fra de erfaringer i har gjort.

Næste møde i bestyrelsen er fredag den 13. september 2019. Hvis du har noget, du synes vi skal tage fat i, så
kontakt os gerne.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.

Susanne Elida Jensen
Formand

