
 

27. august 2014   

 
 
Mission, vision og målsætninger 

F.1.1 
Foreningens mis-

sion, vision og mål-
sætninger   

 
Vedtaget af hovedstyrelsen i juni 2014. 
 
Missionen 

Danmarks Lærerforening arbejder for, at medlemmerne kan udføre arbejde af 
høj kvalitet til gavn for elever, borgere og samfund, og for at medlemmerne har 
et godt arbejdsliv. 

 
Vision for Danmarks Lærerforening 

Det er Danmarks Lærerforenings vision, at medlemmerne har et godt arbejds-
liv og udfører arbejde af høj kvalitet i et uddannelsessystem og et samfund, som 
er karakteriseret ved følgende fire hovedområder: 

- Skolen for alle 

- Vi lærer for livet 

- Lærernes professionalisme 

- En fagbevægelse med stærkt samfundsengagement og frie forhandlingsmuligheder. 

 

Visionens fire hovedområder kan udfoldes således: 

 
”Skolen for alle” betyder 

- at uddannelse af høj kvalitet er offentligt finansieret og tilgængelig for alle. Der skal 
ikke kunne hentes profit ved salg af uddannelse 

- at skole og uddannelse opfattes som en investering – ikke en udgift 

- at folkeskolen er en samfundsbærende institution, hvor børn og unge med forskellige 
baggrunde og forudsætninger mødes i et forpligtende fællesskab  

- at folkeskolen er respekteret og attraktiv og det naturlige valg for forældre og elever 
og at frie skoler er et supplement til folkeskolen  

- at der er en aktiv borgerinddragende debat om formålet med at drive skole – og om 
hvilket samfund skolen skal ruste eleverne til. 

 
”Vi lærer for livet” betyder 

- at undervisningens formål er at gøre eleverne til livsduelige og dannede mennesker og 
aktive medborgere i et demokratisk samfund 
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- at fagligheden i skolens undervisning kvalificerer eleverne til at bruge deres viden og 
færdigheder i en nytænkende og kreativ sammenhæng 

- at alle elever bliver støttet til at lære, så meget de kan 

- at alle har mulighed for livslang læring. 

 
”Lærernes professionalisme” betyder 

- at lærerne har arbejdsforhold der sætter dem i stand til at levere undervisning af høj 
kvalitet  

- at lærerne er veluddannede og fagligt opdaterede, så de kan træffe velfunderede valg 
og begrunde dem 

- at lærernes indsigt og professionelle viden er bærende for skolens udvikling og for de 
politiske løsninger og valg, deri alle led træffes for skolen  

- at lærerarbejdet er attraktivt med løn- og arbejdsvilkår, der tiltrækker de dygtigste 
og mest engagerede til faget. 

 
”En fagbevægelse med stærkt samfundsengagement og frie forhand-
lingsmuligheder” betyder 

- at den danske model er respekteret på alle niveauer og anvendes i frie forhandlinger 
hvor parterne søger fælles løsninger 

- at fagbevægelsen tager ansvar for at sikre et bæredygtigt samfund, der er præget af 
social retfærdighed, ligeværd, plads til alle, hjælp til dem, der har behov og ansvar og 
frihed til den enkelte borger. Fagbevægelse skal spille en aktiv rolle i forhold til sam-
fundets udfordringer. 

 
Målsætninger frem mod 2019 

For at Danmarks Lærerforening kan arbejde hen mod visionen, der er beskre-
vet ovenfor, skal følgende målsætninger for Danmarks Lærerforening som 
organisation være opfyldt i 2019.  

 

Danmarks Lærerforening er i 2019: 

- en central aktør i en stærk fagbevægelse 

- en respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 

- en troværdig aftalepartner 

- et stærkt professionsfællesskab 

- præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne 

- økonomisk velfunderet 
 
Mission, vision og målsætningerne, er gældende for hele foreningen. De enkelte 
led i foreningen er forpligtet til at udarbejde strategier og handleplaner for, 
hvordan de vil understøtte, at de bliver indfriet.  
  
Målsætningens enkelte punkter kan udfoldes således:  
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Foreningen er i 2019 en central aktør i en stærk fagbevægelse 
For bedst muligt at kunne varetage medlemmernes interesser er foreningen en 
central spiller i en stærk fagbevægelse. Foreningen vil aktivt arbejde for at fast-
holde og styrke den særlige tradition for at regulere arbejdsmarkedet gennem 
aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Foreningen indgår centralt og 
lokalt aftaler, der fremmer den professionelle opgaveløsning og medlemmernes 
arbejdsforhold.  
  
Gennem medlemskab af FTF, LC, forhandlingsorganisationerne og i nye samar-
bejder skal vi bidrage til, at fagbevægelsens indflydelsesmuligheder og sammen-
holdet i fagbevægelsen styrkes. Foreningen vil kæmpe for at styrke den danske 
model og for at arbejdsforhold på skolerne reguleres ved aftaler indgået ved frie 
forhandlinger med medlemmernes valgte repræsentanter.   

  
Foreningen er i 2019 en respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør   
Foreningen opleves som en respekteret skole- og uddannelsespolitisk  
aktør, der agerer som elevernes, lærernes og ledernes talerør i uddannelses-
spørgsmål. Foreningen er derfor på alle niveauer modig, uundværlig og troværdig 
i samarbejdet om udvikling af skolen og i uddannelsesspørgsmål. Foreningen er 
sammen med forskere og eksperter en integreret del af de betydningsfulde net-

værk og alliancer, der sætter rammerne for folkeskolen og dens vilkår. 

    
Foreningen er i 2019 et stærkt professionsfællesskab  
Foreningens styrke er et stærkt professionsfællesskab, hvor undervisere og vej-
ledere oplever, at foreningen er medlemmernes fagprofessionelle talerør i rela-
tion til omverdenen og samtidig understøtter den fagprofessionelle dialog og 
debat internt. Professionsfællesskabet omfatter alle medlemmer fra uddannel-
sesinstitutioner, vejledning og andre områder, hvor en pædagogisk didaktisk 
uddannelse er den bærende uddannelse. 

  
Foreningen er i 2019 præget af sammenhold, engagement og opbakning 
blandt medlemmerne   
Foreningen har fastholdt og styrket medlemsengagement- og opbakning fra et 
bredt spektrum af undervisere, som er involveret gennem relevante debatter, 
tilbud og services. I 2019 er der ejerskab og forståelse for professionsstrategien 

blandt medlemmer og alle tillidsvalgte.  

  
Foreningen er i 2019 økonomisk velfunderet 
Foreningen har i 2019 en sund økonomi og foretager løbende prioriteringer, så 
medlemmernes penge bruges optimalt. 

 
Strategi og valg  

Realisering af visionen forudsætter, at foreningen på alle niveauer er i stand til 
at træffe de rigtige strategiske valg i forhold til disse målsætninger. Det gøres 
ikke èn gang for alle. Enhver beslutning om en aktivitet, politik mv, bør princi-
pielt kunne begrundes ud fra en afvejning af de forskellige hensyn til realisering 
af visionens målsætninger. 


