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Indledning        
Den danske folkeskole befinder 
sig i en historisk ny situation. 
Det samme gør Danmarks Læ-
rerforening. Folkeskolereformen 
og Lov 409 betød, at foreningen 
skulle gentænke sine strategier 
for at sikre fremskridt. Både i 
forhold til foreningens traditi-
onelle indflydelse på skolepo-
litikken i Danmark og i forhold 
til foreningens muligheder for 
at aftale rammer, der sikrer læ-
rerne muligheder for at kunne 
udføre det bedst mulige arbej-
de i den daglige undervisning 
af eleverne. Den nye situation 
betyder, at foreningen gennem 
de seneste to år har fokuseret 
på at udvikle nye måder at søge 
indflydelse og varetage med-
lemmernes interesser.

Gennem flere år har folkeskolen 
været udsat for massive bespa-
relser. Besparelser, som sætter 
hele diskussionen om nulvækst 
i den offentlige sektor i markant 
relief: Der har på skoleområdet 
været tale om decideret minus-
vækst. Siden 2002 er udgifterne 
pr. elev i folkeskolen faldet med 
13 %. Fra august 2009 til august 
2014 faldt antallet af lærere med 
6.524 svarende til 12 %, mens 
elevtallet i samme periode kun 
faldt med 4 %. Dertil kommer 
kravet om, at skolen skal inklu-
dere langt flere elever med sær-
lige behov end tidligere.

Danmarks Lærerforening forsøg-
te forud for folkeskolereformens 
vedtagelse at gøre opmærksom 
på uoverensstemmelsen mel-
lem de massive besparelser og 
den øgede opgavemængde, re-
formen ville medføre. Det var 

En organisation i udvikling 
under nye vilkår
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svært at vinde lydhørhed for 
den dagsorden, men efter det 
første år med folkeskolerefor-
men er der en spirende erken-
delse både blandt Folketingets 
politikere og i kommunerne af, 
at der var hold i Danmarks Læ-
rerforenings indvendinger mod 
centrale dele af reformen. Fore-
stillingen om, at de problemer, 
som er opstået i kølvandet på 
reformen, alene skyldes indkø-
ringsvanskeligheder, afløses i 
stigende grad af overvejelser 
om et ”serviceeftersyn”. 

Erkendelsen af, at folkeskolen 
står overfor alvorlige udfordrin-
ger, styrker ønsket om at ind-
drage Danmarks Lærerforening. 
Lokalt betragtes foreningen 
fortsat oftest som en vigtig 
samarbejdspartner. Mange kom-
muner har valgt at indgå aftaler 
eller forståelser med den lokale 
lærerkreds. Aftaler, som både 
påvirker den konkrete introdukti-
on af dele af folkeskolereformen 
og giver medlemmerne bedre 
vilkår for at lykkes i det daglige 
arbejde.

De nye vilkår har også betydet, 
at foreningen har øget sit fokus 
på at hjælpe de medlemmer, 
der ikke har udsigt til at blive 
omfattet af en lokal aftale. Der 
arbejdes med materialer og 
kursusvirksomhed, som kan 
understøtte medlemmer, TR og 
kredse i kommuner, som enten 
notorisk nægter at indgå aftaler, 
eller som har afsluttet forhand-
lingerne uden indgåelse af en 
aftale, men hvor parterne har 
fået fælles ideer til den videre 
udfoldning af Bilag 1.1 om ar-
bejdstid på skoleniveauet. Ved 

indgåelse af OK15 har forenin-
gen med Bilag 1.1 fået en række 
nye redskaber til at understøtte 
dialogen om arbejdets tilrette-
læggelse helt ude på den enkel-
te arbejdsplads.

Foreningen har i mange år for-
fulgt en professionsstrategi. 
Efter folkeskolereformen og Lov 
409 har professionsstrategien 
været vigtigere end nogensinde. 
Derfor har foreningen ønsket 
at relancere professionsidealet 
med det mål at fastholde med-
lemmernes traditionelle stolthed 
ved deres fag, og for at kræve 
omverdenens respekt for lære-
rens vigtige indsats. Strategien 
indebar også etablering af nye 
politiske alliancer og øget fokus 
på samarbejdet med politiske 
kontakter for at sikre lydhørhed i 
hele det politiske spektrum. Der 
har været fokus på at udnytte 
alle tilgængelige muligheder, 
store som små, for at arbejde på 
at sikre medlemmernes interes-
ser.

Konkurrencestatens indtog på 
uddannelsesområdet koncentre-
rer sig ikke alene om medlem-
mernes løn- og arbejdsforhold, 
hvor den rå udgave af New 
Public Management-bølgen 
med stor brutalitet blev mast 
igennem på lærerområdet med 
lovindgrebet i 2013. Også selve 
indholdet og dannelsestradi-
tionen i det danske uddannel-
sessystem – og ikke mindst i 
folkeskolen – er på spil. De tre 
seneste reformer af folkeskole-
loven, som er gennemført siden 
2003, er i overvejende grad 
udsprunget af argumenter om, 
at Danmark klarer sig for dårligt 

i internationale testsammen-
ligninger – ikke mindst PISA. 
Fokus har ensidigt været rettet 
mod det, som kan testes og 
måles, og mod at uddannelses-
systemets væsentligste formål 
er at levere kvalificeret råstof 
til arbejdsmarkedet. Den dan-
nelsestradition, som har været 
bærende i den danske skoletra-
dition, hvor vi uddanner ”for livet 
ikke for skolen”, synes trådt helt 
i baggrunden. Foreningen kæm-
per fortsat for, at folkeskolen kan 
bevare et langt bredere fokus på 
dannelse end det målstyret un-
dervisning tillader.

Danmarks Lærerforenings 
situa tion kan ses som en kon-
sekvens af en generel udvikling 
i velfærdssamfundet. I krisens 
kølvand har regeringen ført en 
politik begrundet i ønsket om at 
sikre samfundets konkurrence-
evne i en stadigt mere globalise-
ret virkelighed. Med argumentet 
om ” nødvendighedens politik” 
blev dialog og demokratisk sam-
tale overflødiggjort.

Selv om Danmarks Lærer-
forening med en meget høj 
organisationsprocent og en 
medlemsskare der deltager 
aktivt i foreningens demokrati, 
umiddelbart har haft et godt ud-
gangspunkt for at møde udfor-
dringerne, er foreningen blevet 
klemt under det massive pres. 
Udviklingen på folkeskoleområ-
det ses af mange som en forlø-
ber for, hvad andre faggrupper 
kommer til at stå over for i de 
kommende år. 
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Foreningens mission,  
vision og målsætning er        
På Danmarks Lærerforenings 
kongres i 2014 fremlagde hoved-
styrelsen en række målsætning-
er for foreningens arbejde frem 
mod 2019. Målsætningerne lød, 
at Danmarks Lærerforening i 
2019 er: 

•  en central aktør i en stærk 
fagbevægelse

• en respekteret skole- og ud-
dannelsespolitisk aktør

• en troværdig aftalepartner

• et stærkt professionsfælles-
skab

• præget af sammenhold, 
engagement og opbakning 
blandt medlemmerne

• økonomisk velfunderet.

Kongressen pålagde hovedsty-
relsen at sikre, at diskussionen 
om målsætningerne bliver leven-
de i alle foreningens led.

Fem politiske indsats-
områder                      
Foreningen har endvidere siden 
efteråret 2014 haft et fælles 
fokus på fem politiske indsats-
områder. Det har affødt, at der 
er iværksat og gennemført en 
række fælles aktiviteter i det før-
ste år med reform og Lov 409. 
Formålet med indsatsområder 
og aktiviteter er at understøtte 
sammenholdet i foreningen og 
at skabe en bevidsthed om at ar-
bejde i samme retning. De fem 
politiske indsatsområder er:

1. Fastholde og styrke sam-
menholdet blandt medlem-
merne 

2. Få politikerne til at tage an-
svar for, at skolerne og insti-
tutionerne kan lykkes med 
opgaven

3. Konkrete forbedringer af 
medlemmernes arbejdssitu-
ation

4. Forsvare medlemmernes 
ytringsfrihed og mulighed for 
at påpege problemer over 
for ledelsen

5. Sikre TR’s og AMR’s vilkår 
for at kunne løse opgaven.

Med OK15 har foreningen op-
nået nye muligheder for indfly-
delse, som skal tænkes ind i det 
videre strategiske arbejde med 
indsatsområderne. 

Fokus på mindre med-
lemsgrupper                           
Siden den ekstraordinære kon-
gres i maj 2013 har foreningen 
gennemført en række initiativer 
for at styrke solidariteten og for-
ståelsen mellem de forskellige 
medlemsgrupper. Foreningen 
gennemførte i januar-februar 
2014 en spørgeskemaundersø-
gelse blandt medlemmer uden 
for folkeskolen. Det skete som 
led i arbejdet med initiativer og 
anbefalinger som følge af kon-
gresvedtagelsen fra maj 2013 
om fokus på de forskellige med-
lemsgrupper. Formålet var at 
kortlægge medlemsgruppernes 
behov og ønsker til foreningen. 
Mere end 1700 medlemmer 
deltog i undersøgelsen, som 

afdækkede behovet for nye ind-
satsområder i serviceringen af 
medlemmer uden for folkesko-
len. 

Hovedstyrelsen har nedsat en 
”bevågenhedsgruppe” med et 
koordinerende ansvar, og de 
forpligtende kredssamarbejder 
har fået til opgave at iværksætte 
netværk på PPR, UU, SOSU og 
evt. andre ansættelsesområder 
med mindre medlemsgrupper 
som f.eks. voksenspecialunder-
visningen. Der er endvidere dan-
net et landsdækkende UU-forum 
med regionale og centrale re-
præsentanter. 

1. januar 2015 blev KC (Kommu-
nale Chefer) nedlagt. Dermed 
ophørte den hidtidige dobbeltor-
ganisering af en række medlem-
mer. Chefer og direktører i af-
delinger med udelukkende eller 
overvejende skole-, fritids-, og/
eller kulturmæssigt indhold for-
handles af Danmarks Lærerfor-
ening. Foreningen er i færd med 
at etablere et samarbejde, så 
disse chefer fortsat kan betjenes 
professionelt som enkeltperso-
ner og som gruppe.

Foreningen har lanceret et elek-
tronisk nyhedsbrev til medlem-
merne, som giver mulighed for 
langt mere målrettet at henven-
de sig til mindre medlemsgrup-
per på særlige områder. Dette 
blev f.eks. udnyttet i forbindelse 
med formidlingen af de indgå-
ede aftaler ved OK15. Det er 
planen at fortsætte og udbygge 
denne målrettede kommunika-
tion til medlemmerne, så alle 
medlemmer uanset beskæfti-
gelsessted har en oplevelse af 
at blive set og serviceret af for-
eningen.
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TR i en ny rolle                              
Over 1.800 medlemmer af for-
eningen har sagt ja til hvervet 
som tillidsrepræsentant. De er 
talspersoner for medlemmerne i 
samarbejdet med ledere og ar-
bejdsgivere. De er en hjørnesten 
i den danske model – dem, der 
på arbejdspladserne repræsen-
terer den ene part i en mange-
årig samarbejdskultur. Mange 
andre lande siges at være 
misundelige på denne samar-
bejdstradition. Men den danske 
model er ikke noget naturgivet. 
Hvis ikke arbejdsmarkedets par-
ter forstår at værdsætte værdien 
i samarbejdet og fremme en så-
dan kultur, bliver den langsomt 
udhulet.

Opgaven som formand for faglig 
klub på arbejdspladsen er ikke 
blevet nemmere at varetage for 
den valgte TR de seneste år. Det 
er vanskeligt at få tid til at afhol-
de klubmøder, og opgaven med 
at bevare og styrke sammenhol-
det på arbejdspladsen er kom-
pleks. Medlemmer, der arbejds-
mæssigt er under pres, fristes til 
at søge løsninger, så deres egen 
hverdag kan hænge sammen. 
Det udfordrer sammenholdet 
og en kollektiv tilgang til at løse 
problemerne.

Efter lovindgrebet i form af Lov 
409 og ændringerne af folkesko-
leloven fandt mange ledere, at 
TR’s opgaver var blevet enklere.  
Det har vist sig ikke at være til-
fældet i praksis. Tværtimod. Be-
hovet for et godt og tillidsfuldt 
samarbejde har aldrig været 
større. Tillid opbygges over tid 
ved hyppige kontakter og prak-
tisk løsning af opgaver, der frem-
mer det professionelle arbejde 

og trivslen på en arbejdsplads. 
TR er sammen med arbejdsmil-
jørepræsentanten nøgleperso-
ner i dette samarbejde.

Vilkårene for at være TR og 
AMR er generelt forringede. Og 
kommunale strukturændringer 
reducerer antallet af tillidsvalgte. 
Altså færre til at repræsentere 
flere - ofte på geografisk adskilte 
arbejdspladser og med mindre 
tid til opgaven. Den danske 
model udhules og afvikles, hvis 
denne udvikling ikke stoppes. 
Det kan være svært at se sam-
menhængen mellem, at KL 
roser samarbejdskulturen på 
arbejdspladsen, samtidig med at 
KL’s medlemmer er ved at afvik-
le den.

Ved OK15 blev der aftalt nye til-
tag, hvor TR og samarbejds- og 
arbejdsmiljøorganisationen er 
tiltænkt væsentlige roller. På ar-
bejdstidsområdet blev der aftalt 
15 punkter, som skal resultere i 
bedre vilkår for medlemmernes 
muligheder for at kunne levere 
god undervisning og fremme 
trivslen. Aftalen indeholder des-
uden en væsentlig indsats for at 
forbedre det psykiske arbejds-
miljø på de enkelte arbejdsplad-
ser. Hvis parterne skal lykkes 
med indsatsen, kommer TR og 
AMR til at spille en afgørende 
rolle.

Foreningens kompeten-
ceudviklingsvirksomhed 
efter OK13 
Perioden siden kongressen 2013 
har – også kursusmæssigt – i høj 
grad været præget af situationen 
efter OK13. Stort set alle kur-

susaktiviteter har derfor på den 
ene eller anden måde haft fokus 
på at geare organisationen på 
alle niveauer til at få maksimal 
viden om - og indflydelse på - de 
nye vilkår. Det har bl.a. betydet, 
at en del kurser mv. er blevet 
udbudt ”uden om” de faste 
kursusplaner, så de har kunnet 
målrettes de helt aktuelle behov. 
Dele af kursusvirksomheden har 
dermed været målrettet andre 
end tillidsvalgte. 

Der er f.eks. udbudt en me-
ningsdanneruddannelse for 
medlemmer. Formålet med 
uddannelsen har været at udvi-
de antallet af aktive menings-
dannere, så flere medlemmer 
– kvalificeret og velunderbygget 
– kan deltage aktivt i den skole-
politiske debat. Der har desuden 
været afholdt ekstraordinære 
medlemsseminarer, hvor ho-
vedpunkterne fra meningsdan-
neruddannelsen har været om-
drejningspunktet. Formålet med 
disse seminarer har også været 
at understøtte fællesskabet i 
foreningen. 

Tidligere var organisationsud-
dannelsen målrettet alle nye 
tillidsvalgte i foreningen. Ud-
dannelsen er blevet nyudviklet, 
så der fra august 2015 udbydes 
en egentlig TR-uddannelse for 
alle nyvalgte TR’er og en politisk 
lederuddannelse til kredssty-
relsesmedlemmer og kredsfor-
mænd. Formålet med ændrin-
gen af uddannelsen er primært 
at styrke deltagernes strategiske 
kompetencer. I den forbindelse 
lægges der særlig vægt på et 
tættere og mere koordineret 
samspil mellem kredsenes og 
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hovedforeningens uddannelse af 
de tillidsvalgte. Kredsenes kur-
susansvarlige og kredsformæn-
dene er løbende blevet oriente-
ret om de konkrete ændringer.

Hovedstyrelsen har gennemført 
et fælles uddannelsesforløb – 
en såkaldt ”lederskabscamp”. 
Formålet med dette forløb har 
været at styrke hovedstyrelsens 
samlede strategiske kapacitet 
og lederskab – herunder at 
identificere omstillingsmæssige 
udfordringer og øge handle-
kraften i forhold til at løse disse 
udfordringer. Efter forløbet har 
hovedstyrelsen indarbejdet de 
væsentligste læringspointer i det 
daglige politiske arbejde, lige-
som der er udarbejdet en række 
anbefalinger til den kommende 
hovedstyrelse.
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Kampagnen ”Fremtiden 
starter i skolen”                   
”Fremtiden starter i skolen” var 
overskriften på den kampagne, 
foreningen lancerede i juni 2014.
Afsættet var situationen efter 
konflikten, hvor foreningen vur-
derede, at der var behov for en 
ny start, der kunne genrejse 
medlemmernes stolthed og 
bringe foreningen tilbage i ind-
flydelsesrummet. Samtidig var 
der tegn på, at andre aktører på 
skoleområdet varmede op til at 
give foreningen og medlemmer-
ne ansvaret for de problemer, 
som uundgåeligt måtte opstå i 
forbindelse med implemente-
ringen af folkeskolereformen og 
Lov 409. Det var derfor også en 
målsætning at modvirke denne 
skyldsplacering ved at under-
strege medlemmernes faglighed 
og professionalisme.

Kampagnen skulle sætte fokus 
på lærernes faglighed og den 
værdi, som skolen og lærerne 
tilfører både det enkelte barn 
og samfundet som helhed. In-
tentionen var, at omverdenen 
forstår betydningen af at inve-
stere i folkeskolen. Konkret var 
kampagnen udformet som fire 
forskellige undervisningssitua-
tioner, der skulle vise bredden 
af lærernes opgaver og alt det, 
medlemmerne kan – hvis de vel 
at mærke har ordentlige rammer 
for arbejdet. Dermed var kam-
pagnen en del af foreningens 
arbejde for at sikre ordentlige 
arbejdsvilkår gennem et øget 
kendskab til lærernes arbejde 
og faglighed samt folkeskolens 
potentialer. 

Forud for lanceringen gik en 
længere politisk proces, som 
også indebar en fokusgruppe-
test blandt medlemmer. Om-
kring lanceringstidspunktet blev 
der afholdt en række regionale 
TR-møder, hvor formandskabet 
orienterede om tankerne bag 
kampagnen. Det var dog ikke 
alle TR-møder, som var afvik-
let inden lanceringen, og set 
i bakspejlet havde det været 
hensigtsmæssigt, at alle til-
lidsvalgte var blevet mundtligt 
orienteret på forhånd og havde 
fået en nuanceret udlægning af 
formålet med kampagnen. Da 
kampagnen blev lanceret i mid-
ten af juni 2014, fulgte nemlig 
negative reaktioner fra nogle af 
medlemmerne. Reaktionerne 
blev primært foranlediget af, at 
medierne valgte at vinkle det 
nye tiltag fra foreningen som 
”Lærerne smider nej-hatten”, for-
stået som om lærerne droppede 
deres skepsis over for reformen. 
Overskriften overskyggede den 
nuancerede fortælling om kam-
pagnens formål – at fremhæve 
medlemmernes betydning og 
professionalisme. Den skarpe 
vinkling i medierne betød dog 
samtidig en massiv eksponering 
af kampagnen, som dermed 
blev set af store dele af befolk-
ningen, og der blev i offentlig-
heden skabt en fortælling om, 
at Danmarks Lærerforening ser 
fremad. Kampagnen blev også 
bemærket af interessenter på 
skoleområdet, som kvitterede 
for tiltaget med invitationer til 
samarbejde. Samlet set bidrog 
kampagnen således til et op-
gør med nogle fordomme om 
foreningen og til at åbne for 
nogle samarbejdsrelationer, som 

havde båret præg af uoverens-
stemmelserne i forbindelse med 
lockouten i 2013.
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Forhandlinger med ud-
gangspunkt i et 0-punkt                                      
Lov 409 fjernede lærernes pro-
fessionelle råderum og sikringen 
af, at der var en rimelig sam-
menhæng mellem mængden af 
opgaver og tiden til at løse dem. 
Medlemmerne har i overens-
komstperioden stået med den 
massive udfordring, at de er ble-
vet bedt om at undervise flere 
timer på bekostning af den tid, 
der skulle bruges til at forberede 
og efterbehandle undervisnin-
gen. Lov 409 betyder, at læreren 
alene har krav på en opgave-
oversigt, der overordnet angiver 
de arbejdsopgaver, som skal 
løses i skoleåret. Medlemmer 
er mange steder blevet pålagt 
tilstedeværelsespligt på arbejds-
pladsen. Nogle kommuner har 
endda indført regler om, at der 
skal stemples ind og ud som på 
traditionelle industriarbejdsplad-
ser. Lærernes arbejdstid skal 
gøres op fra tidspunktet, hvor 
læreren møder på arbejde, til 
læreren igen kan forlade arbejds-
stedet, og opgaverne skal løses 
i det tidsrum.

Lov 409 har haft stor indflydel-
se på lærerens mulighed for at 
udvikle undervisningen og tage 
initiativer til nye undervisnings-
former, der kan understøtte 
målsætningerne i folkeskolere-
formen. Forberedelsestiden er 
mange steder endt med at blive 
den tid, der er tilbage, når alle 
undervisningstimer, praktiske 
opgaver og møder er afholdt. 
Det har tvunget læreren til at 
fokusere på den tidsmæssige 
rammesætning af undervisnin-
gen frem for på indholdet. I sko-
lens hverdag har det åbnet en 

række nye spørgsmål som følger 
af Lov 409: Hvordan sikres det, 
at forberedelsestiden er samlet 
i blokke af en vis varighed? Skal 
læreren droppe forberedelsen 
for at løse akut opståede vikar-
opgaver? Svarene er ikke klare. 
Og politikerne, der står med an-
svaret for reformen og Lov 409, 
har nægtet at tage ansvar for, 
at læreren kan lykkes med sin 
vigtige opgave; nemlig at sikre, 
at alle børn lærer så meget, de 
kan, gennem en undervisning, 
der tager udgangspunkt i den 
enkelte elev.

Rekrutteringsproblem er 
og sygefravær
Efter implementeringen af 
Lov 409 i 2014 forværredes ar-
bejdsmiljøet betydeligt på langt 
hovedparten af skolerne. Flere 
lektioner og for mange opgaver 
i forhold til den tid, der var til 
rådighed, påvirkede foreningens 
medlemmer markant. Sygefra-
været har været stærkt stigen-

de, og tal fra kommunerne tyder 
på, at langtidssygefraværet er 
steget mest. Dette billede be-
kræftes af foreningens egen 
spørgeskemaundersøgelse i 
september-oktober 2014 blandt 
medlemmer, som underviser i 
folkeskolen.  I denne vurderer 
60 pct. af respondenterne, at 
sygefraværet på deres skole 
er steget i skoleåret 2014/2015 
sammenlignet med skoleåret 
2013/2014. 

Det markant højere sygefravær 
har betydet, at et øget antal 
medlemmer er blevet afskediget 
på grund af sygdom, hvor forhol-
dene på arbejdspladsen er årsa-
gen. Det samme billede tegner 
sig for nyansatte lærere. Her har 
sekretariatet kortlagt udviklingen 
i opsigelse af prøveansatte i sko-
leårets 3 første måneder over 
en årrække. Kortlægningen viser, 
at der i 2011 blev afskediget 6 
medlemmer i prøveperioden, 
mens tallet for 2014 er 61. 80 
% af medlemmerne giver ud-

Lov 409 og arbejdstiden
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tryk for, at opsigelsen skyldes 
rammevilkår eller andre forhold 
på arbejdspladsen. Der er tale 
om menneskelige tragedier, når 
man mister sit arbejde på grund 
af forholdene på arbejdsstedet.  

Det er i mange kommuner i 
dag svært at tiltrække kvali-
ficerede ansøgere til ledige 
lærerstillinger. I 2014 viste en 
KL-undersøgelse, at 41 ud af 
96 kommuner i høj eller i nogen 
grad oplever rekrutteringsproble-
mer på skolerne. Indberetninger 
fra kredsene i starten af 2015 
bekræfter et billede af stigende 
lokale rekrutteringsproblemer. 
Dertil kommer, at de nyeste op-
gørelser fra KRL (Kommunernes 
og Regionernes Løndatakontor) 
har vist, at der i folkeskolerefor-
mens første halvår har været en 
stigende tendens til, at lærerne 
forlader folkeskolen. Det gælder 
både for lærere i en alder, hvor 
pensionering er en mulighed, og 
for yngre lærere. Dette har na-
turligvis været med til at forstær-
ke rekrutteringsproblemerne. 

De aktuelle ledighedstal fra 
Lærernes a-kasse bekræfter bil-
ledet af, at ledighedsproblemet 
mange steder er ved at blive 
erstattet af rekrutteringsproble-
mer. Ledighedsprocenten er 
generelt på vej under 1 % og 
er meget lav især uden for de 
store byer. Endvidere oplyser 
Lærernes a-kasse, at der er sket 
et stort fald i ledigheden blandt 
dimittender.

Der er betydelig risiko for, at 
rekrutteringsproblemerne vil 
fortsætte og muligvis blive stør-
re i de kommende år. Risikoen 
forstærkes af, at der både i 2013 

og 2014 er sket markante fald i 
optaget på læreruddannelsen.

Lokalaftaler trods mod-
stand                       
Danmarks Lærerforening og KL 
har en årelang tradition for at 
lave aftaler om de mangeartede 
facetter af lærerarbejdet. Både 
centralt og lokalt mellem kom-
muner og kredse. Men efter Lov 
409 har kredsene stået i en ny 
situation i forhold til kommuner-
ne. Arbejdsgiverorganisationer-
ne og regeringen har målrettet 
arbejdet for at forhindre, at der 
efter lockouten blev indgået 
lokale arbejdstidsaftaler, som 
kunne sikre rammerne om un-
dervisningen.

Umiddelbart efter regerings-
indgrebet skrev KL i et brev til 
borgmestrene, at det nu var 
vigtigt for kommunerne at tale 
med lærerne, men at ”de frem-
meste lærere” ikke var de valgte 
organisationsrepræsentanter. 
Foreningen oplevede, at arbejds-
giverne og regeringen gjorde alt 
for at forhindre, at der blev ind-
gået lokalaftaler med udgangs-
punkt i lovbemærkningen om, 
at adgangen til lokalaftaler ikke 
skulle bruges til at genindføre 
de bindinger på arbejdstiden, 
som Lov 409 havde fjernet. 
Regeringen nedsatte f.eks. et 
implementeringssekretariat med 
deltagelse af KL. Implemente-
ringssekretariatet skal bl.a. sik-
re, at regeringens mål med Lov 
409 bliver indfriet.  Danmarks 
Lærerforening mener, at det er 
helt uhørt, at en regering på den 
måde indfører politiske målsæt-
ninger gennem et lovindgreb i 

en konflikt på arbejdsmarkedet. 

Foreningen har de seneste to 
år haft som målsætning at ind-
gå lokale arbejdstidsaftaler i de 
kommuner, hvor det er politisk 
muligt og samtidigt understøtte 
medlemmerne de steder, hvor 
dette ikke har været muligt. 
Mange kommuner har som føl-
ge af KL’s indsats afvist at indle-
de forhandlinger om aftaler, der 
kan sikre kvaliteten i undervis-
ningen samt sikre samarbejdet 
om folkeskolen efter lovindgre-
bet. Men allerede i efteråret 
2013 lykkedes det i Aarhus at 
komme i hus med en lokal ar-
bejdstidsaftale. At dette kunne 
lade sig gøre så hurtigt i landets 
næststørste by, var et strategisk 
gennembrud.

Sidenhen fulgte en lang række 
andre kommunale aftaler og 
”fælles forståelser” mv. Der var 
meget stor forskel på de loka-
le aftaler indgået for skoleåret 
2014/2015. I alt blev 34 kommu-
ner omfattet af en eller anden 
form for aftale med den lokale 
kreds for skoleåret 2014/2015. 
Paradoksalt nok blev selve ordet 
”aftale” mange steder en hin-
dring for at genetablere det loka-
le samarbejde efter lockouten. I 
mange kommuner valgte parter-
ne derfor at kalde deres skriftli-
ge resultat for noget andet end 
aftale, f.eks. ”lokal forståelse” 
eller ”fælles administrations-
grundlag”. 

Ved begyndelsen af skoleåret 
2015/2016 er der indgået aftale 
eller fælles forståelse på bag-
grund af Lov 409 og/eller på 
baggrund af Bilag 1.1 i 53 kom-
muner, og i flere kommuner er 
kredsene fortsat i forhandling.
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Interessevare tagelse  
 anno 2015               
Kollektive aftaler, der regulerer 
arbejdet, er et fundament på ar-
bejdsmarkedet. Aftaler kan sikre 
rimelige og retfærdige arbejds-
vilkår med effektivitet i arbejdets 
tilrettelæggelse. Men det er ikke 
i alle kredse, at en aftale er en 
politisk mulighed. Foreningen 
har efter lovindgrebet sammen 
med kredsene arbejdet for at 
genskabe det aftalerum, der 
før lockouten skabte rammerne 
for arbejdet i skoler og andre 
undervisningsinstitutioner. Med 
Bilag 1.1 i OK15 er grundlaget 
for det arbejde blevet stærkere. 
Foreningen arbejder stadig for at 
understøtte kredsene i deres ar-
bejde for at indgå lokale aftaler. 

Dér, hvor det ikke lykkes – hvor 
det ikke er muligt på grund af 
den konkrete politiske og/eller 
økonomiske situation – arbejder 
foreningen målrettet for at bruge 
de muligheder, Bilag 1.1 giver for 
at bidrage til, at medlemmerne 
oplever konkrete forbedringer 
af deres arbejdssituation. En-
kelte steder er der helt særlige 
udfordringer med overhovedet 
at få kommunen i tale. Her er 
samarbejdet mellem foreningen 
centralt og kredsene lokalt me-
get intensivt med det formål, at 
medlemmerne også de steder 
skal understøttes bedst muligt i 
deres arbejde.  Med de 15 initia-
tiver i Bilag 1.1 om arbejdstid har 
kredse, TR og medlemmer ved 
vedtagelsen af OK15 fået et sæt 
nye muligheder i overenskomst-
perioden for at få et bedre sam-
arbejde med kommunerne, og 
de centrale parter har forpligtet 
sig på at understøtte dette. 

OK15 forløbet, resulta-
tet, perspektiverne 
Op til de kommunale og regio-
nale overenskomstforhandlinger 
i efteråret 2014 og foråret 2015 
iværksatte 34 faglige organisa-
tioner under KTO og Sundheds-
kartellet en fælles kampagne un-
der overskriften ”Vores aftaler, 
din styrke”. De 34 organisationer 
repræsenterer tilsammen mere 
end 525.000 offentligt ansatte, 
og dermed sendte kampagnen 
budskabet om en samlet fag-
bevægelse op til de offentlige 
overenskomstforhandlinger. 
Formålet var samtidig at sætte 
fokus på værdien af stærke af-
taler mellem arbejdstagere og 
arbejdsgivere, aftaler der forud-
sætter tillid og prioriterer med-
bestemmelse. Kampagnen blev 
lanceret via to små film, som 
kan ses på www.voresaftaler-
dinstyrke.dk. Den blev ledsaget 
af nyhedshistorier baseret på en 
fælles medlemsundersøgelse 
og en række debatindlæg fra 
formændene i medierne. Dan-
marks Lærerforening har været 
en af de drivende kræfter bag 
arbejdet med den fælles kam-
pagne.

Ved OK15-forhandlingerne var 
der efter to overenskomstperi-
oder indgået i den økonomiske 
krises tegn forsigtig udsigt til 
bedre tider for samfundets 
økonomi. På det private arbejds-
marked blev der i 2014 indgået 
et 3-årigt forlig med udsigt til lidt 
større lønstigninger.

På den kommunale/regionale 
lønmodtagerside blev et nyt 
forhandlingsfælleskab dannet 
8. oktober 2014 af det tidligere 

KTO og Sundhedskartellet. DLF 
havde arbejdet aktivt for denne 
sammenlægning i flere år. Fæl-
lesskabet skulle stå sin prøve for 
første gang ved OK15. På læ-
rerområdet var forhandlingerne 
de første efter arbejdsgivernes 
lockout og Folketingets efterføl-
gende lovindgreb i 2013. Derfor 
havde dette års forhandlinger 
på lærerområdet bevågenhed 
fra alle andre organisationer. 
Det er foreningens vurdering, 
at Forhandlingsfællesskabets 
opbakning i forbindelse med for-
handlingerne mellem Lærernes 
Centralorganisation, LC, og KL 
havde positiv indflydelse på, at 
der til sidst blev opnået et resul-
tat af forhandlingerne.

Overenskomstforhandlingerne 
mellem LC og arbejdsgiverne 
primo 2015 adskilte sig markant 
fra tidligere forhandlinger. Ef-
ter lovindgrebet om arbejdstid 
i 2013 stod foreningen i den 
situation, at der ikke skulle for-
handles ud fra en gældende 
fælles aftale, men med Lov 409 
som udgangspunkt. Foreningen 
forhandlede ud fra et 0-punkt 
om arbejdstid, hvilket påvirkede 
både kravopstillingsproces og 
forhandlinger.

Kort tid efter lovindgrebet be-
gyndte foreningens interne drøf-
telser til de kommunale OK-for-
handlinger. Fra starten var der 
fokus på dilemmaet: Skulle der 
opstilles arbejdstidskrav, som 
blev vurderet som meget van-
skelige at få gennemført, eller 
skulle man undlade at opstille 
arbejdstidskrav og derved risi-
kere at skabe indtryk af en form 
for accept af lovindgrebets ar-
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bejdstidsregler? Dette dilemma 
blev bl.a. drøftet på foreningens 
OK-konference for hovedstyrel-
se og kredsformænd i april 2014. 
I hovedstyrelsens forslag til krav, 
der blev udsendt til medlemsde-
bat i maj 2014, blev kravforslaget 
formuleret således:

”Rammer der sikrer 
lærerne og børne-
haveklasselederne 
mulighed for profes-
sionelt at forberede, 
gennemføre og evaluere 
undervisningen samt 
at løse øvrige opgaver i 
tilknytning til undervis-
ningen, herunder have 
et godt samarbejde med 
forældrene.”

Kravet blev vedtaget på kongres-
sen og indgik senere i LC’s krav 
til organisationsforhandlingerne 
med KL.

Under forhandlingerne blev det 
klart, at KL ikke kunne eller måt-
te indgå en ny aftale, der kunne 
sikre ordentlige rammer. Det var 
tydeligt, at den politiske styring 
fra finansministeren var udtalt. I 
stedet aftalte parterne en række 
initiativer i forhold til tilrettelæg-
gelsen af arbejdstiden under 
Lov 409. Parterne forpligtede 
sig med aftalen til at fremme 
initiativerne i kommunerne og 
på skolerne. Udover de konkrete 
initiativer aftalte parterne også 
en tæt opfølgning og evaluering 
af målsætningen om kvalitet i 
undervisningen, godt arbejdsmil-

jø og styrket social kapital samt 
en evaluering af 15 konkrete 
initiativers udmøntning på sko-
lerne, som skal ”bidrage til, at 
lærere og ledere kan lykkes med 
deres vigtige opgave”. Punkterne 
er beskrevet nærmere nedenfor.

Foreningen stillede en række 
andre krav, som blev opnået i 
den endelige OK15-aftale. Det 
drejer sig om lønforbedringer 
til LC-gruppen, forhandling af 
midlerne i specialundervis-
ningstillæggene, grundløn til 
professionsbachelorer i ernæring 
og sundhed, ret til afvikling af 
6. ferieuge som på det øvrige 
arbejdsmarked samt overens-
komstdækning af USB/STU.

Den aftalte lønforbedring til 
LC-gruppen betyder, at alle 
medlemmer – herunder tjene-
stemænd – der er aflønnet på 
løntrin 44 eller derunder, stiger 
et løntrin. Medlemmer, der er af-
lønnet på løntrin 45 eller højere, 
får lønforbedringen som tillæg. 
I finansieringen af lønforbedrin-
gen indgår en række tillæg, som 
derfor bliver afskaffet samtidigt 
med lønforbedringen. Det er 
f.eks. 60-årstillægget, tillægget 
for enkeltintegrerede special-
undervisningselever og special-
klassetillægget, hvor der dog er 
aftalt en personlig ordning. Den 
personlige ordning er således, at 
dem, der i skoleåret 2014/2015 
modtog specialklassetillægget, 
og som i skoleåret 2015/2016 
fortsat underviser i special-
klasser, får omregnet tillægget 
fra skoleåret 2014/2015 til et 
personligt tillæg, som viderefø-
res for den enkelte, så længe 
vedkommende varetager spe-

cialundervisning i specialklasser. 
Tillægget procentreguleres som 
alle andre tillæg.

Undervisningstillægget over 750 
timer for lærere og over 835 
timer for børnehaveklasselede-
re blev ændret til et fast årligt 
undervisertillæg, som er lidt 
større end de hidtidige undervis-
ningstillæg. De høje undervis-
ningstillæg bibeholdes som et 
timebaseret tillæg med en lidt 
højere sats. Lønnen for børne-
haveklasseledere med ancien-
nitetsløn hæves, hvilket løste et 
lønstrukturproblem.

For (skole)konsulenter og sko-
lepsykologer havde foreningen 
bl.a. et krav om at indføre et 
lønforløb. Desværre lykkedes 
det ikke at gennemføre kra-
vet. I stedet fik hele gruppen 
en lønforbedring. Kravene om 
grundløn til professionsbache-
lorer i ernæring og sundhed og 
overenskomstdækning af lærere 
ved Ungdomsuddannelsen for 
Unge med Særlige Behov er en-
deligt blevet gennemført denne 
gang. Det var to vigtige knaster, 
der blev løst, hvor der tidligere 
har været blanke afvisninger fra 
arbejdsgiverne. 

Før, under og efter overens-
komstforhandlingerne blev der 
afholdt regionale møder for TR 
og kredsstyrelsesmedlemmer 
med det sigte, at hele forenin-
gen blev holdt orienteret om 
udfordringerne i forhandlingerne 
og om foreningens overvejelser 
undervejs. Der blev i den forbin-
delse udsendt materiale, som 
TR kunne anvende i faglig klub 
for at holde medlemmerne tæt 
informerede. Erfaringerne fra 
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rækken af regionale TR-møder 
er meget positive. Foreningen 
vurderer, at møderne har spillet 
en væsentlig rolle for at styrke 
sammenholdet og oplevelsen af 
demokrati og gennemsigtighed i 
forbindelse med forhandlingerne 
om OK15 og i forbindelse med 
afstemningen om aftalen, hvor 
både ja- og nejsigere udviste 
gensidig anerkendelse af hinan-
dens holdninger.

Generelle forhandlinger 
– kommuner og regioner
De krav, der vedrører hele det 
kommunale og regionale ar-
bejdsmarked, blev forhandlet af 
det nye Forhandlingsfællesskab. 
Resultatet blev et 3-årigt forlig 
med bl.a. generelle lønstignin-
ger på i alt 5,42 % i kommuner-
ne og 5,39 % i regionerne, inkl. 
skønnet fra reguleringsordnin-
gen. Det skønnes, at det som 
minimum sikrer reallønnen i 
perioden. Reguleringsordningen 
videreføres – dog med arbejds-
givernes krav om et privatløns-
værn, som betyder, at en even-
tuel lavere lønudvikling på det 
private arbejdsmarked i forhold 
til lønudviklingen på det offentli-
ge arbejdsmarked reguleres ned 
med 100 % i stedet for de hidti-
dige 80 %. 

Til organisationsforhandlingerne 
blev afsat 0,4 % af lønsummen. 
Arbejdsgivernes ønske var, at de 
særligt ”interessante” områder 
skulle have midler til organi-
sationsforhandlingerne, mens 
andre områder ikke skulle have 
midler – eller i hvert tilfælde 
ikke i samme omfang. Et stærkt 
sammenhold i Forhandlingsfæl-

lesskabet og en insisteren på 
en mere solidarisk vej gjorde, 
at forhandlingerne blev afsluttet 
med ensartede midler til organi-
sationsforhandlingerne.

Desuden blev der aftalt et om-
fattende projekt i overenskomst-
perioden, der skal forbedre 
det psykiske arbejdsmiljø på 
arbejdspladserne. Et centralt 
element vil være et rejsehold, 
der kan understøtte arbejdsplad-
ser og kommuner i at håndtere 
problemstillinger i forhold til det 
psykiske arbejdsmiljø. Projektets 
succes skal måles på, om de 
ansatte på de berørte arbejds-
pladser oplever, at indsatsen gør 
en positiv forskel.

Der iværksættes desuden et 
projekt om værdien af den dan-
ske model, hvor både visionen 
om fremtidens MED-system og 
det lokale partssystem (TR–le-
der) skal være i fokus.

Af andre aftalte forbedringer 
skal nævnes:

• fædreorloven forlænges med 
en uge med løn 

• ATP-satserne forhøjes 

• retten til frihed ved børns 
hospitalsindlæggelse øges

• der indføres ret til frihed 
med løn til vejledning i a-kas-
se/fagforening, når ansatte 
opsiges pga. arbejdsmangel.

Generelle forhandlinger 
– staten
De krav, der vedrører hele det 
statslige arbejdsmarked, blev 

forhandlet mellem Finans-
ministeriet og Centralorga-
nisationernes Fællesudvalg, 
CFU.  Der blev aftalt generelle 
lønstigninger (inkl. skøn over 
reguleringsordningen) på 4,5 % 
i den kommende 3 års overens-
komstperiode. Hertil kommer 
en forventning om, at reststig-
ningen giver 0,7 % hvert af de 
3 år. En sikring af parallelitet til 
det kommunale resultat kræver, 
at en stor del af reststigningen 
samles op i løndannelsen.

Ligesom på det kommunale og 
regionale område besluttede 
parterne at videreføre regule-
ringsordningen. Arbejdsgiverne 
pressede dog i den afsluttende 
fase et ultimativt krav om et nyt 
privatlønsværn igennem, som 
CFU modstræbende måtte ac-
ceptere for at lande et resultat. 
Privatlønsværnet betyder, at 
en eventuel lavere lønudvikling 
på det private arbejdsmarked i 
forhold til lønudviklingen på det 
offentlige arbejdsmarked regule-
res ned med 100 % i stedet for 
de hidtidige 80 %. Kravet blev 
stik mod al god forhandlings-
skik først præsenteret ved den 
afsluttende forhandling. LC har 
i evalueringen af overenskomst-
forløbet klart markeret, at LC 
ikke fremover vil acceptere et 
tilsvarende forhandlingsforløb.

Arbejdsgiverne har også for-
pligtet sig til i deres rådgivning 
at henvise til en henstilling i 
fællesoverenskomsten om, at 
institutionerne i forbindelse med 
ansættelse af personale over-
vejer at genansætte personer, 
som uden egen skyld er blevet 
afskediget, f.eks. på grund af 



15

rationaliseringer, omlægninger 
eller udflytning. Der blev ikke 
afsat særskilte midler til forhand-
lingerne på de enkelte organisa-
tionsområder.

Organisationsforhand-
linger – staten
Forhandlingerne mellem Moder-
niseringsstyrelsen og de enkelte 
underviserorganisationer blev 
blokeret af Moderniserings-
styrelsens manglende vilje til 
overhovedet at drøfte arbejds-
tid. Det blev derfor besluttet 
at gøre et forhandlingsforsøg 
med deltagelse af formæn-
dene fra de organisationer i 
LC- og CO10-grupperne, som 
organiserer undervisere, og 
Moderniseringsstyrelsen. Den-
ne politiske deltagelse var med 
til at samle betydelige kræfter 
i den afsluttende forhandling. 
Forløbet viser, at den type fælles 
politisk handling og samarbejde 
er en måde at løse op for den 
stramme politiske styring fra 
Finansministeriet. Den politiske 
forhandling resulterede i et fæl-
les forlig for LC- og CO10-organi-
sationerne.

Foreningen har stort fokus på de 
statslige forhandlinger – både af 
hensyn til de mindre statslige 
medlemsgrupper, som det blev 
vedtaget på den ekstraordinære 
kongres i maj 2013, og generelt 
for at kunne lægge et større 
pres på Finansministeriet, der 
denne gang har spillet en alt 
for dominerende rolle på de øv-
rige forhandlingsområder. Ved 
de kommende overenskomst-
forhandlinger er det vigtigt at 
modstå det paradigmeskifte, 

der er sket, hvor arbejdsgiver 
forsøger at bevæge sig væk fra 
det kollektive aftalesystem over 
til mere individuelle aftaler mel-
lem arbejdsgiver og den enkelte 
medarbejder. 

Arbejdstidsforhandling-
erne
Ved overenskomstforhandlinger-
ne forsøgte foreningen at rejse 
kravet om

”Rammer der sikrer 
lærerne og børne-
haveklasselederne 
mulighed for profes-
sionelt at forberede, 
gennemføre og evaluere 
undervisningen samt 
at løse øvrige opgaver i 
tilknytning til undervis-
ningen, herunder have 
et godt samarbejde med 
forældrene”.

Foreningens forhandlere for-
søgte at få arbejdsgiverne til at 
forstå, at det ved OK15 var by-
dende nødvendigt at ændre på 
arbejdstidsreglerne. Foreningens 
strategi var at beskrive for KL, 
hvordan lærerne oplever arbejds-
tidsreglerne i arbejdsdagen. I 
den situation kunne der drages 
nytte af de mange konkrete 
beskrivelser fra lærernes sko-
lehverdag, som foreningen har 
indsamlet. Det var vigtige kort 
at spille. Foreningen kunne un-
der forhandlingerne fortælle om 
lærere, som får forberedelsestid 

på ned til 15 minutter klemt ind 
som små huller i skemaet, om 
lærere, som i praksis ikke kan 
mødes, om skemalagt forbere-
delse, som ikke altid giver god 
undervisning, og om, hvor svært 
medlemmerne har ved få rettet 
elevernes skriftlige opgaver. De 
nævnte eksempler er kun et lille 
udpluk af medlemmernes man-
ge tilbagemeldinger. Medlem-
mernes hverdagseksempler var 
meget værdifulde i foreningens 
argumentation og presset på 
KL. 

Men hverken på det statslige, 
det regionale eller det kommu-
nale område ønskede arbejdsgi-
verne at ændre på Lov 409 hvad 
angår arbejdstid. Forhandlerne 
– særligt ved det statslige bord 
– gav udtryk for, at de var af den 
opfattelse, at regeringen havde 
lavet en lov, der fungerede ef-
ter hensigten. I de kommunale 
forhandlinger blev resultatet 
hjulpet i hus af, at Forhandlings-
fællesskabet, FF, lagde pres på 
KL ved at vente med at indlede 
de generelle overenskomstfor-
handlinger. Presset fra Finans-
ministeriet på KL resulterede i, 
at KL’s forhandlere var nødt til at 
tage deres egen bestyrelse i ed, 
før de kunne indgå en aftale.

Resultatet af forhandlingerne 
blev på det kommunale og re-
gionale område en aftale om 
15 initiativer – Bilag 1.1. om ar-
bejdstid – der skal ”bidrage til at 
ledere og lærere kan lykkes med 
deres vigtige opgave.”

Som overordnet mål skal aftalen 
give mulighed for, at lærerne kan 
skabe kvalitet i undervisningen, 
understøtte et godt arbejdsmiljø 
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og styrke den sociale kapital. 
Det påhviler både de centrale 
og de lokale parter at arbejde 
for at realisere intentionerne og 
følge op på implementeringen af 
de 15 punkter. Bilag 1.1 skal ud-
møntes inden for rammerne af 
Lov 409, og parterne anerkender 
det fælles ansvar for, at læreren 
har mulighed for at leve op til 
folkeskolelovens bestemmelser 
om velforberedt undervisning 
blandt andet via en ”drøftelse 
af det forventede tidsforbrug til 
forberedelsen og de øvrige op-
gaver.” 

På det statslige område lykke-
des det ikke at opnå samme 
resultat, men skoler og instituti-
oner har via aftalerne opnået, at 
der skal tages en række initiati-
ver, der indholdsmæssigt lægger 
sig op ad de kommunale og regi-
onale pejlemærker.

Det fælles kommunale arbejds-
tidspapir indeholder – ud over 
målsætningen og de 15 konkre-
te punkter – en evaluerings- og 
opfølgningsdel samt en be-
stemmelse om kommunernes 
forpligtelse til at redegøre for 
den kommunale ”ressourceal-
lokering og prioritering for folke-
skoleområdet.” De punkter, der 
handler om planlægning, tilrette-
læggelse og opgørelse af lære-
rens arbejdstid, implementeres 
af de lokale parter, kreds og 
kommune, og er tænkt anvendt 
på hver enkelt skole. 

Allerede i skoleåret 2015/2016 
vil de centrale parter på de kom-
munale og regionale områder 
evaluere effekten af det fælles 
arbejdstidspapir og de lokale 
indsatser, der iværksættes på 

baggrund heraf. Evalueringen 
skal anvendes til en løbende op-
følgning på behovet for nye og 
supplerende initiativer – herun-
der aftalebaserede løsninger.

Det lokale arbejde med forhand-
linger mellem kreds og kommu-
ne forløber meget forskelligt. 
Nogle kommuner har på bag-
grund af aftalen indbudt til dialog 
og forhandling med kredsene, 
mens andre med et nærmest 
ideologisk udgangspunkt afviser 
enhver form for reel forhandling. 

Punkt 3 i Bilag 1.1 har givet sær-
lig anledning til problemer. Punk-
tet lyder: 

”I drøftelserne af 
opgave oversigten, 
 Und erbilag 2.1 § 5 stk. 
1 og stk. 2, indgår en 
drøftelse af det for-
ventede tidsforbrug 
til forberedelsen og de 
øvrige opgaver. Opgave-
oversigterne skal være 
udtryk for retfærdighed 
og udarbejdet ud fra 
forståelige, gennem-
skuelige og saglige krit-
erier.”

Netop dette punkt var under 
de meget lange forhandlinger 
genstand for grundige drøftelser. 
For LC var det helt afgørende, 
at tiden til forberedelse ikke blot 
er den tid, der er til rest, når 
andre opgaver er løst. Derfor 
var det afgørende, at det for-

ventede tidsforbrug bliver gjort 
til genstand for drøftelse, når 
opgaveoversigten drøftes, som 
det også fremgår af aftaletek-
sten. For KL var det vigtigt, at 
der med formuleringen ikke blev 
bundet tid til bestemte opgaver. 
Danmarks Lærerforening har 
loyalt viderebragt aftalen ved at 
citere ordret fra teksten, men i 
marts blev det alligevel klart, at 
KL ikke stod ved formuleringen 
”drøftelse af det forventede 
tidsforbrug”, hvilket blev bekræf-
tet på et møde med politikere 
og forhandlerne fra KL. 

KL har anført at ”…læreren skal 
have mulighed for at forberede 
sig. Men det er ikke det samme 
som, at kommunerne er forplig-
tet til at sætte et konkret timetal 
på forberedelsesopgaven – hver-
ken dele af denne eller den sam-
lede opgave.”

Foreningen mener, at formu-
leringen ”drøftelse af det for-
ventede tidsforbrug til forbere-
delsen” er entydig, og på den 
baggrund er sagen fremsendt 
til LC med henblik på fremsen-
delse af sagen til Arbejdsretten 
med påstand om brud på det-
te ene – men meget centrale 
punkt.
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Det lange træk
Hvis Bilag 1.1 og dets 15 punk-
ter skal betyde en positiv forskel 
for medlemmerne, kræver det 
en stor indsats både fra for-
eningen og fra arbejdsgiverne. 
Kredse og kommuner har været 
i gang med at implementere 
initiativerne allerede fra over-
enskomstaftalens indgåelse og 
senere vedtagelse. Alligevel ser 
det ud til, at der også i indevæ-
rende skoleår vil være kommu-
ner og skoler, der har svært ved 
at finde en fornuftig fælles løs-
ning på lærernes arbejdstid.

Arbejdet med at sikre de bedst 
mulige rammer for medlem-
mernes arbejde fortsætter. Der 
vil være behov for stadig lokal 
udfoldning af bilagets intentio-
ner for planlægning og tilrette-
læggelse af lærernes arbejdstid, 
så der overalt vil blive skabt et 
bedre grundlag for, at lærere og 
ledere kan lykkes med deres 
opgave.
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Det kræver et langt sejt træk. 
Det er altafgørende, at der er 
en tæt sammenhæng mellem 
alle led i foreningen og direkte 
til medlemmerne på hver enkelt 
skole. Målet er, at hvert enkelt 
medlem skal kunne mærke 
effekten af foreningens arbej-
de på baggrund af bilaget om 
arbejdstid. Derfor er der i Bilag 
1.1 også indlagt en forpligtelse 
til – for begge sider af bordet 
på alle niveauer – at evaluere 
konsekvenserne af bilagets in-
tentioner og de 15 punkter. Når 
disse evalueringer samles af 
de centrale parter, vil de også 
få betydning for de kommende 
overenskomstforhandlinger. 
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Kvalitet i undervisnin  g-
en kræver tid
Folkeskolereformen trådte i 
kraft 1. august 2014. Det første 
år med reformen har været en 
grundlæggende udfordring for 
både lærere og ledere. Sam-
menfaldet mellem en reform 
med mange nye opgaver og 
elementer og Lov 409, som be-
tyder flere undervisningstimer 
og mindre tid til forberedelse, 
har presset lærere og ledere i en 
helt urimelig grad. 

Noget af det, der går igen i hen-
vendelser fra medlemmer og 
kredse, er, at der mangler tid 
til at forberede undervisningen 
og tid og mulighed for at sam-
arbejde med kollegaerne om 
klassen, fagene og udvikling af 
undervisningen. Der er mange 
eksempler på lærere, som har 
fået langt mere end de påståede 
2-3 ekstra undervisningslektio-
ner. Der rapporteres om både 28 
og 30 ugentlige undervisnings-
lektioner fra flere kommuner. 
Et så højt timetal giver meget 
begrænset tid til forberedelse 
af undervisningen, hvilket både 
har konsekvenser for kvaliteten 
af undervisningen og for lære-
rens professionelle stolthed. 
Det betyder samtidig, at det er 
nærmest umuligt at leve op til 
reformens krav i forhold til nye 
fælles mål, tilrettelæggelse af 
en anderledes og mere prak-
sisnær undervisning samt større 
inddragelse af lokalsamfundet. 
Foreningen har løbende og i en-
hver mulig sammenhæng gjort 
opmærksom på disse centrale 
problemstillinger: i partnerska-
bet for folkeskolen, til møder 
med undervisningsministeren 

og i medierne. Og foreningen vil 
fortsat fremføre problemerne, 
så længe vilkårene med udtalt 
misforhold mellem politikernes 
ambitioner og lærernes mulig-
heder for at imødekomme dem 
ikke er markant afhjulpet. Det 
er afgørende for kvaliteten af 
elevernes undervisning og med-
lemmernes arbejdsmiljø.

Fokus på målstyret und-
ervisning
Fælles mål skulle være trådt 
i kraft allerede fra skoleåret 
2014/2015, men det lykkedes, 
bl.a. efter pres fra foreningen, 
at få det udskudt et år, så må-
lene i stedet trådte i kraft fra 
1. august 2015. Med de nye 
fælles mål er målene for fagene 
ændret fra undervisningsmål 
til læringsmål. Foreningen er 
alvorligt bekymret for denne ud-
vikling, fordi sammenkoblingen 
mellem fælles mål, elevplaner 
og kvalitetsrapporter vil medføre 
en indsnævring af fagligheden 
og en fragmentering af fagene 
i folkeskolen. Samtidig er der 
risiko for, at det ensidige fokus 
på resultaterne i de to fag dansk 
og matematik i forhold til refor-
mens overordnede mål betyder, 
at andre fag, kompetencer og 
fagligheder vil blive nedpriorite-
ret. Det er et udtryk for en indi-
vidualisering at ændre målene 
fra de brede undervisningsmål 
til læringsmål for den enkelte 
elev. Undervisningens fælles-
skab og det brede dannelses-
begreb, som fortsat er en del af 
folkeskolens formålsparagraf, er 
alvorligt i fare for at blive glemt 
i jagten på opfyldelsen af refor-
mens mål. 

Målstyret undervisning er et 
begreb, som Undervisningsmini-
steriet for alvor har introduceret 
i forbindelse med folkeskolere-
formen. Begrebet optræder dog 
hverken i aftaleteksten, i selve 
loven eller i bekendtgørelsen. 
Foreningen har gentagne gange 
spurgt ministeriet, hvad der me-
nes med begrebet, da folkesko-
len har haft mål for undervisnin-
gen i fagene siden 1993, altså 
i mere end 20 år. Spørgsmålet 
blev aktualiseret i foråret 2015, 
hvor bekendtgørelsen for lærer-
uddannelsen skulle justeres. I 
det høringsmateriale, som blev 
sendt ud, var læringsmålsstyret 
undervisning skrevet ind som 
et overordnet kompetencemål 
for en række af læreruddannel-
sens fag. Foreningen har i den 
forbindelse været i dialog med 
Uddannelsesministeren, og det 
lykkedes efter fælles indsats fra 
LL og DLF at få bekendtgørel-
sen ændret. 

Med den ændrede folkeskolelov 
oplever foreningen, at folkesko-
lens styring er ensidigt fokuse-
ret på det, der relativt enkelt kan 
måles, hvilket foreningen finder 
er en helt forkert udvikling. Alle 
skolens fag samt folkeskolelo-
vens brede formålsparagraf bør 
ligge til grund for en vurdering af 
folkeskolens resultatopfyldelse. 
Skolens kvalitet kan ikke alene 
vurderes ud fra testresultater 
i læsning og matematik samt 
trivselsmålinger. Internationalt 
er der flere forskere, der advarer 
mod et meget stærkt fokus på 
resultatopfyldelse. Det er meget 
betænkeligt, at internationale 
erfaringer og forskning er blevet 
tilsidesat i forbindelse med udar-

Den skolepolitiske udvikling
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bejdelse af den danske folkesko-
lelov. Foreningen har uden held 
gjort ministeriet og ministeren 
opmærksom på problemstillin-
gen.

Utilstrækkelige mulig-
heder for inklusion
Regeringen og KL har en mål-
sætning om, at 96 % af alle 
elever skal rummes i den almin-
delige undervisning. Det mål er 
næsten opfyldt, idet folkeskolen 
i dag rummer 95,6 % af elever-
ne. Men faktum er, at der stadig 
er mange udfordringer på om-
rådet, hvilket er dokumenteret i 
flere undersøgelser. Målsætnin-
gen indeholder intet om sikring 
af kvalitet af undervisningen for 
de inkluderede elever.

Foreningen henvendte sig i 
foråret 2014 til undervisningsmi-
nisteren og KL’s formand for at 
foreslå et ”nationalt kompromis”, 
der skulle sikre bedre inklusion 
til gavn for eleverne. Henvendel-
sen indeholdt forslag om fem 
fælles indsatsområder, som alle 
er baseret på forskning og viden 
inden for området – herunder en 
plan for efteruddannelse af lære-
re, inklusionsvejledere, handle-
planer og kommunale strategier. 
Forslaget blev godt modtaget, 
men det var ikke muligt at få op-
bakning til at arbejde videre med 
en fælles, national indsats.

I efteråret 2014 gennemførte 
foreningen en medlemsun-
dersøgelse, som viste, at støt-
temulighederne i forbindelse 
med inklusion fortsat er meget 
dårlige. Det blev bekræftet i april 
2015, hvor SFI offentliggjorde en 

undersøgelse, der viste, at kun 
4 ud af 10 tilbageførte elever 
får støtte. Disse tal viser med 
stor tydelighed, at der er behov 
for en målrettet indsats og en 
resursemæssig understøttelse, 
hvilket foreningen fortsat vil ar-
bejde for.

Reform af erhvervsud-
dannelser og UU-vejled-
ning
Med reformen af erhvervsud-
dannelserne er kriterierne for 
optagelse på EUD inkl. SOSU 
blevet skærpet, bl.a. med kra-
vet om karakteren 2 i dansk 
og matematik. Overgangen fra 
folkeskolen til ungdomsuddan-
nelserne er udfordret markant, 
da UU-vejledningen er ændret 
betydeligt, og UU-centrene 
samtidig er pålagt en voldsom 
besparelser på ca. 160 mio. kr. 
via Ungepakke 2. Den indivi-
duelle vejledning er beskåret 
så voldsomt, at ikke alle unge 
bliver vejledt tilstrækkeligt i valg 
af uddannelse. Et nyt tilbud om 
en erhvervsrettet 10. klasse 
skal få flere elever til at vælge 
EUD. Foreningen er meget op-
mærksom på, at nye tilbud ikke 
må forringe den almindelige 10. 
klasse, der fortsat skal være et 
bredt og almendannende tilbud.

Foreningen har sammen med 
UU Danmark i december 2013 
haft foretræde for Folketingets 
Uddannelsesudvalg, hvor vi 
fremlagde vores synspunkter 
på reformerne. Det brede sam-
arbejde mellem UU Danmark, 
Danmarks Vejlederforening, 
Landsforeningen af 10. klasse 
skoler og DLF har bl.a. medført 

afholdelse af to stormøder for 
TR’er om reformerne i april 
2014. Foreningen har etableret 
et UU-Forum via de forpligtende 
kredssamarbejder, så TR-vejle-
derne har et formelt organ i DLF 
at samles i. Leder- og læreror-
ganisationer afsluttede et fælles 
projekt om ”Lærerprofessions-
rollen under forandring i et eks-
perimentelt læringsrum” med 
udgivelsen af et idekatalog på 
en konference på Christiansborg 
i december 2014.

God skoleledelse
I august 2014 præsenterede 
Danmarks Lærerforening et de-
batoplæg om skoleledelse. Op-
lægget består af 4 målsætninger 
og 7 bud på god skoleledelse 
og blev udarbejdet i samarbejde 
med den tidligere Irma-direktør 
Alfred Josefsen. Omdrejnings-
punktet er den nærværende 
leder, som understøtter lærings-
processer og fungerer som 
en faglig sparringspartner for 
lærerne. Debatoplægget blev 
præsenteret for en stor kreds 
af interessenter – herunder 
KL, Undervisningsministeriet, 
Skolelederforeningen og forske-
re på området. Formålet med 
debatoplægget var at bidrage 
til en diskussion af, i hvilken 
retning skoleledelse skal udvikle 
sig. Debatoplægget blev godt 
modtaget og en række samar-
bejdspartnere, herunder KL og 
Skolelederforeningen, blev efter-
følgende inviteret til at deltage 
i en arbejdsgruppe for at drøfte, 
hvordan grundtanken i oplægget 
kan understøttes gennem fælles 
tiltag. Målet er at skabe en afkla-
ring og fælles opfattelse af, hvad 
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man forstår ved god skoleledel-
se. For Danmarks Lærerforening 
er det afgørende, at god skolele-
delse bygger på klare værdier og 
tager udgangspunkt i, hvordan 
læreren har mulighed for at 
skabe kvalitet i undervisningen. 
Arbejdet med god skoleledelse 
vil spille en central rolle i forenin-
gens arbejde de kommende år. 
Der er behov for klare og fælles 
prioriteringer af ledelsesopga-
ven, så fokus samles om at sik-
re skolens kerneopgave: kvalitet 
i undervisningen.

Lærerrollen under 
forand ring
Reformen og de nye arbejds-
tidsregler har påvirket lærerrol-
len markant. Lærerne har som 
udgangspunkt fuld eller delvis 
tilstedeværelsespligt og lægger 
således al eller hovedparten af 
deres arbejdstid på skolen. Men 
mange lærere oplever, at de 
ikke har tid og mulighed for at 
forberede deres undervisning 
tilstrækkeligt inden for den fast-
lagte arbejdstid. Der er alt for 
mange opgaver til den tid, der er 
til rådighed, hvilket går ud over 
kvaliteten af den undervisning 
eleverne får. Det skaber store 
frustrationer og påvirker mange 
læreres opfattelse af dem selv 
som lærere og dermed deres 
professionalisme.

Derfor var vurderingen, at der 
var brug for igen at sætte fokus 
på kernen i lærerarbejdet og på 
at få defineret professionen. I 
foråret 2014 blev der afholdt en 
række fyraftensmøder om læ-
rerprofessionen med udgangs-
punkt i foreningens professions-

ideal. Den islandske professor 
Hafdís Ingvarsdóttir lagde sam-
men med Anders Bondo Christ-
ensen op til debat på møderne, 
som var velbesøgte og gav stor 
mening for de deltagende lære-
re.

Formålet med at relancere pro-
fessionsidealet var at øge lærer-
nes professionelle selvrespekt 
oven på konflikten i 2013 og på 
den måde at øge bevidstheden 
om lærerarbejdets fælles værdi-
grundlag og fremsyn hos med-
lemmerne. Relanceringen skulle 
med dens fokus på lærernes 
faglighed og professionalisme 
bidrage til at øge respekten for 
og anerkendelsen af lærernes 
arbejde.

Afsættet for relanceringen var 
en medlemsbaseret diskussi-
on af lærernes faglighed med 
udgangspunkt i spørgsmålene 
”hvorfor blev vi lærere?” og 
”hvad er vores opgave i forhold 
til elever og samfund?”. En ræk-
ke lærere fortalte i et indstik 
i Folkeskolen om, hvordan de 
ser på og bruger professionsi-
dealet. ”Idealet bekræfter min 
faglighed” sagde en af dem. 
Medlemmerne blev også mødt 
af professionsidealet på plaka-
ter på lærerværelserne og på 
forsiden af lærerkalenderen for 
skoleåret 2014/2015.

Initiativerne fik begrænset 
gennemslag, da hele medlems-
gruppen på samme tidspunkt 
var hængt op af de mange foran-
dringer som følge af reform, Lov 
409, inklusion, strukturændrin-
ger mm.

Fokus på dannelse
Dannelsesaspektet i uddannel-
sen er et centralt og til stadig-
hed aktuelt tema i Danmarks 
Lærerforening. I sommeren 
2013 præsenterede Danske Un-
derviserorganisationers Samråd, 
DUS, et debatoplæg om dannel-
se på Folkemødet på Bornholm. 
Formålet var at sætte dannelse i 
form af livsoplysning og livsdue-
lighed på den uddannelsespoliti-
ske dagsorden. DUS har fulgt op 
på temaet på en velbesøgt kon-
ference om kvalitet i uddannel-
sessystemet på Christiansborg i 
maj 2014.  

Demokratisk dannelse blev et 
centralt emne i mediedebatten i 
kølvandet på terrorhandlingen i 
København i foråret 2015. Mens 
nogle talte om nye fag og emner 
i folkeskolen, holdt foreningen 
fast i, at der i høj grad er brug 
for en grundlæggende debat 
om, hvordan man styrker den 
demokratiske dannelse samt 
en grundlæggende debat om, 
hvorfor vi holder skole. Med fol-
keskolereformens formulerede 
kvalitetsmål er der kommet et 
ensidigt stort fokus på læsning 
og matematik, og her har for-
eningen en vigtig opgave med til 
stadighed at bringe demokratisk 
dannelse og livsoplysning ind 
i debatten om folkeskolen og 
dens udvikling.

Samarbejde om ”Frem-
færd”
Projektet ”Fremfærd” blev 
etableret som en del af overens-
komstfornyelsen i 2013. Sam-
arbejdet, der er aftalt mellem 
KL og KTO, har også deltagelse 
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af Sundhedskartellet. Frem-
færds formål er at samarbejde 
om at udvikle de kommunale 
kerneopgaver og en effektiv 
opgaveløsning. Fremfærd ar-
bejder bl.a. med forsøgs- og 
udviklingsprojektet ”Udsyn i 
udskolingen”, som handler om 
at klæde eleverne i 7.-9. klasse 
på til at træffe kvalificerede stu-
die- og livsvalg. Projektet er et 
samarbejde mellem Danmarks 
Lærerforening, Kommunernes 
Landsforening, Aarhus Univer-
sitet og VIA University College. 
Projektet skal bidrage til, at der 
udvikles metoder og rammer, 
som kan give eleverne i 7.-9. 
klasse mulighed for at opleve 
ungdomsuddannelserne og give 
dem mulighed for at reflektere 
over mødet og foretage et mere 
kvalificeret uddannelsesvalg ved 
udgangen af 9. klasse. Skoler 
og UU-centre har kunnet søge 
støtte til at deltage i projektet. 
Projektet afsluttes i sommeren 
2016, og resultaterne udbredes 
til alle skoler i Danmark. 

Ny viden og udvikling af 
fagene
På efter- og videreuddannelses-
området er der de senere år lagt 
mange midler i det almenpæda-
gogiske område. Mange lærere 
har været på kurser i inklusion, 
LP-modellen, klasserumsledelse 
mv., men har savnet kurser og 
uddannelse i deres fag. I for-
længelse af det succesfulde læ-
seprojekt ”Vi læser for livet” er 
foreningen gået videre med to 
andre udviklingsprojekter, som 
genererer ny, praksisorienteret 
viden om undervisning i fagene. 
Det drejer sig om VIS-projektet 

og foreningens A.P. Møller pro-
jekt. 

VIS-projektet (Viden-Instruk-
tion-Strategier), som blev 
afsluttet i foråret 2015, er et 
samarbejdsprojekt mellem 
Danmarks Lærerforening og Un-
dervisningsministeriet med IUP, 
Aarhus Universitet, som faglig 
projektansvarlig. VIS-projektet 
har fokus på elevernes faglige 
læsning, repræsenteret ved 
faget historie, og på samarbejds-
strukturer på skoleniveau i for-
hold til undervisning i faglig læs-
ning. VIS-projektet er afprøvet i 
ti 7. klasser i samarbejde med en 
række historielærere, læsevejle-
dere og skoleledere i Hvidovre 
Kommune. Som afslutning på 
projektet har der været afholdt 
en række møder, hvor projektets 
forskningsresultater og praktiske 
handleanvisninger er blevet præ-
senteret for historielærere, læ-
sevejledere og læreruddannere.

I foråret 2014 fik foreningen be-
villiget 5 mio. kr. fra A. P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal 
til et stort efteruddannelsespro-
jekt. Projektet er fag-fagligt og 
giver ca. 1500 lærere mulighed 
for at blive opdateret på den 
nyeste forskning og viden inden 
for seks forskellige fag. Projek-
tet gennemføres i samarbejde 
med Professionshøjskolen UCC, 
der står for selve undervisnin-
gen, Undervisningsministeriet, 
de faglige foreninger og Fagbla-
det Folkeskolen, der spiller en 
rolle i forhold til formidling og 
faglig refleksion. Kurserne har 
været et stort tilløbsstykke. Der 
er afholdt fem kurser i foråret 

2015, og de øvrige 13 kurser 
afholdes i efteråret 2015. Alle 
kurser er fyldt op og har lange 
ventelister. Den store interesse 
for kurserne viser med stor ty-
delighed, at lærere har behov for 
løbende faglig og professionel 
udvikling og efterspørger inspi-
ration og kompetenceudvikling i 
deres fag.
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Sporene efter OK13 og 
Lov 409
Udviklingen på arbejdsmiljø-
området har været præget af 
konflikten tilbage i 2013 og ikke 
mindst af dens konsekvenser 
for lærernes muligheder for at 
lykkes med undervisningen i 
skoleåret 2014/2015 (i forlængel-
se af realiseringen af folkesko-
lereformen og Lov 409). De nye 
forhold har sat sig direkte spor i 
medlemmernes egen oplevelse 
af lærerprofessionen og mulig-
hederne for at levere undervis-
ning af høj kvalitet. Og det har 
desværre ikke overraskende haft 
afgørende betydning for det psy-
kiske arbejdsmiljø i form af mere 
stress og et markant stigende 
antal sygemeldinger.

Men også arbejdspladsernes fy-
siske indretning har haltet bagef-
ter i en tid med pres på kommu-
nernes økonomi. Indeklimaet er 
fortsat ringe, og nogle arbejds-
givere har stadig den tilgang, at 
der bruges for mange penge på 
bygninger, at indeklimaproble-
met bare løses ved, at vinduet 
lukkes op, og at trivsel ikke er et 
arbejdsmiljøanliggende.

Foreningens samlede indsats 
for rimelige lærerarbejdspladser 
har dog på nogle områder båret 
frugt. Det udsendte inspirations-
materiale og opmærksomheden 

på arbejdsmiljølovens regler i 
relation til de stigende krav om 
mere tilstedeværelse på arbejds-
pladserne er blevet brugt, og på 
mange arbejdspladser er man 
nået i mål på området.

Psykisk arbejdsmiljø
I erkendelse af, at der fortsat er 
store problemer med det psy-
kiske arbejdsmiljø, blev der ved 
OK15 aftalt en partsindsats og 
afsat hele 25 mio. kr. Indsatsen 
skal være udover de forpligtel-
ser, der allerede er på området, 
og hvad der er aftalt om trivsel 
og sundhed. Indsatsen kommer 
foreløbig til at virke i 2016 og 
2017.

Danmarks Lærerforenings 
arbejdsskaderådgivning har 
gennem mange år modtaget 
et svagt stigende antal sager. I 
2004 modtog foreningen cen-
tralt 256 arbejdsskadesager. I 
2014 var det steget det til 410 
sager, hvilket er det højeste 
nogen sinde. Stigningen skyl-
des primært sager om psykisk 
arbejdsmiljø, hvilket også kan 
aflæses i antallet af henven-
delser til Danmarks Lærerfor-
enings rådgivning om psykisk 
arbejdsmiljø. Antallet af psykiske 
erhvervssygdomssager steg 
således i 2014 til 171. I 2004 var 
det tilsvarende tal 66.

Foreningen har indenfor arbejds-
skadesager måttet anvende 
mange kræfter på spørgsmålet 
om kvaliteten af Arbejdsska-
destyrelsens sagsbehandling, 
som efter pres fra blandt andre 
Danmarks Lærerforening har 
medført en undersøgelse ved 
Kammeradvokaten. Det stigen-
de antal sager og et øget antal 
civilretslige erstatningssager har 
også betydet, at området er ble-
vet tilført ekstra resurser.

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
har en meget vigtig funktion i 
foreningens arbejdsmiljøindsats. 
Pt. er det næsten 1.700 lærere, 
der har påtaget sig opgaven. 
Som for TR er arbejdet her un-
der pres, og oplysninger peger 
på, at vilkårene for at udføre 
AMR-arbejdet forringes om mu-
ligt mere end for TR. Foreningen 
har fortsat arbejdsmiljø som fag-
politisk satsningsområde. 

Arbejdsmiljø i modvind
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Kommunernes økonomi 
og den danske model
Europa har de seneste otte år i 
efterskælvet fra finanskrisen væ-
ret udsat for en dagsorden præ-
get af afholdenhed, mådehold 
og begrænsning af de offentlige 
budgetter. Overalt har recepten 
på, hvordan finanskrisen skulle 
håndteres, indeholdt krav om 
reduktion af offentlige udgifter. 
I Danmark har det blandt an-
det betydet, at staten i form af 
Finansministeriet har kørt en 
til stadighed strammere kurs 
over for kommunerne og deres 
mulighed for at agere i forhold 
til egne budgetter. Kommuner, 
der overskrider det, som er 
aftalt i de årlige budgetaftaler, 
sanktioneres hårdt, uanset hvad 
baggrunden for overskridelsen 
har været. Resultatet er, at tal-
rige kommuner de seneste år 
ikke bare lever op til de aftalte 
budgetkrav, men også under-
forbruger i forhold til, hvad der 
er mulighed for. Under alle 
omstændigheder ville budget-
kravene betyde en særdeles 
stram styring af udgifterne til 
blandt andet folkeskole og ud-
dannelse i øvrigt, men med det 
kommunale underforbrug bliver 
denne tendens forstærket. Det-
te gælder ikke bare på skole- og 
uddannelsesområdet, men i 
hele den resterende del af den 
kommunale service. Velfærden i 
kommunerne er presset – også 
mere end det er nødvendigt.

Finansministeriet har iværksat 
et nyt initiativ i forhold til at have 
aktiv kontrol med anvendelsen 
af offentlige resurser. Som op-
følgning på de seneste års refor-
mer på undervisningsområdet – 

herunder folkeskolereformen og 
Lov 409 – har man etableret et 
”implementeringskontor” i Un-
dervisningsministeriet, der har 
til opgave at sikre, at reformen 
og Lov 409 implementeres i for-
hold til ikke mindst arbejdstid og 
øvrig resursestyring. Implemen-
teringskontoret har fået en sty-
regruppe med repræsentation 
fra arbejdsgiversiden, både på 
det statslige og det kommunale 
område, men ingen fra lønmod-
tagersiden. 

Presset på den danske model på 
det offentlige område er således 
på ingen måde blevet mindre 
siden lockouten i 2013.

Klage til ILO
Efter lovindgrebet i 2013 indgav 
foreningen sammen med FTF 
en klage til FN’s faglige organ for 
arbejdsmarkedsspørgsmål, ILO, 
over regeringens indgriben i de 
kollektive forhandlinger. Klagen 
drejede sig især om regerin-
gens direkte indblanding i selve 
forhandlingerne og om sam-
menblandingen af de to roller, 
som regeringen udfylder som 
henholdsvis lovgiver og arbejds-
giver. Armslængdeprincippet har 
ikke stået uantastet. Desuden 
klagede foreningen over ikke at 
være blevet hørt i forbindelse 
med lovindgrebet overhovedet, 
mens modparterne var inddra-
get i selve udformningen. Ud-
over klagen havde næstforman-
den mulighed for at fremlægge 
foreningens synspunkter på 
ILO’s årlige møde i 2013. 

Klagen blev behandlet på ILO’s 
møde i november 2014. Ved 
ILO’s behandling blev der også 

indhentet forklaringer fra rege-
ringen, der alle var i modstrid 
med foreningens og FTF’s for-
klaringer. 

ILO understregede i sin afgø-
relse, at det er vigtigt, at rege-
ringer understøtter og fremmer 
frie, reelle forhandlinger. ILO 
beklagede, at regeringen ikke 
havde fundet det nødvendigt at 
konsultere Danmarks Lærerfor-
ening i udformningen af lovind-
grebet, og endelig udtrykte ILO 
forventning om, at der ville blive 
ført frie og fair forhandlinger 
om arbejdstid på underviserom-
rådet, og ILO ønskede på den 
baggrund at blive orienteret om, 
hvordan forhandlingerne ved 
OK15 forløb.

Den 27. maj 2015 fremsendte 
foreningen sammen med FTF 
den ønskede beskrivelse til ILO. 
Foreningen forventer, at rege-
ringen gør det samme, og når 
de to beskrivelser er fremsendt, 
forventes det, at ILO vil følge op 
på sin afgørelse.

Indberetningen til ILO har fire 
hovedelementer:

1) Regeringen har ikke fulgt op 
på ILO’s kritik af, at regeringen 
ved lovindgrebet i konflikten i 
2013 inddrog arbejdsgiverne 
men undlod at inddrage lønmod-
tagernes organisationer. Rege-
ringen har således gennem to 
år nægtet at gennemgå bereg-
ningerne bag lovindgrebet med 
lønmodtagerorganisationerne.

2) Regeringen tillod ikke reelle 
og frie forhandlinger om arbejds-
tid i undervisningssektoren i 
2015. Arbejdsgiverne meddelte 

Velfærd under pres
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fra starten af forhandlingerne, at 
lovindgrebet, Lov 409, ikke kun-
ne ændres.

3) Regeringen har ikke over-
draget lovindgrebet, Lov 409, 
til parterne, men fastholder en 
politisk styring af den del af læ-
rernes overenskomst.

4) Regeringen har fastholdt en 
procedure, hvorefter arbejds-
giverne bliver inddraget, mens 
lønmodtagernes organisationer 
holdes ude. Det er senest sket, 
da regeringen nedsatte et imple-
menteringsudvalg med fokus på 
lærernes nye arbejdstidsregler. 
Her er det udelukkende KL, 
Moderniseringsstyrelsen og 
forskellige ministerier, som er 
repræsenteret.

ILO blev grundlagt i 1919 efter 1. verdenskrig og efter revolutionen i Rusland. Ønsket var at følge en vision om, at ved-
varende fred i verden kun kan opnås gennem social retfærdighed. ILO blev en del af FN’s specialkontor i 1946. ILO’s 
trepartsstruktur giver lige stor vægt til organisationerne, arbejdsgiverne og regeringerne for at sikre, at arbejdsmarke-
dets parters synspunkter kan findes i den fastlagte politik, standarderne og programmerne.

 The Governing Body er ILO’s styrelse, der arbejder med et sekretariat i Genéve. Styrelsen (komitéen) mødes 3 gange 
om året i marts, juni og november. Styrelsen fastlægger dagsordenen for den store ILO-konference, behandler forskel-
lige programmer, implementerer beslutninger taget på konferencen og behandler klager over overtrædelser af konven-
tionerne. Den beslutter politikken, fastlægger budgetter og vælger generaldirektør.

Rekommandationer er anbefalinger, der er mindre bindende end konventioner – men dog stadig et udtryk for, hvad 
ILO er blevet enig om.

Danmark har ratificeret kernekonventionerne om organisationsret og kollektive forhandlinger, men ikke konvention 
154, der handler om fremme af kollektive forhandlinger.

Faktaboks
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Arbejdsmarkedet i kon-
kurrencesamfundet
I perioden efter finanskrisens 
indtog i 2008 er en tendens ble-
vet forstærket; tendensen til at 
anskue uddannelse som et red-
skab til vækst og beskæftigelse 
fremfor uddannelsessystemets 
mere traditionelle formål: at 
uddanne og danne til livsduelig-
hed og aktivt medborgerskab. 
Som konsekvens af dette æn-
drede fokus er grundlaget for 
uddannelsespolitikken flyttet fra 
pædagogisk forskning og viden-
skab, der betragter uddannelse 
og dannelse i bred pædagogisk 
forstand, til den såkaldte uddan-
nelsesvidenskabelige tilgang, 
der primært fokuserer på isole-
rede og oftest kvantificerbare 
enkeltelementer eller selektiv og 
fragmenteret anvendelse af in-
ternationale undersøgelser som 
f.eks. OECD’s PISA-undersøgel-
se. ”Uddannelsesforskningen” 
bedrives i stadig stigende om-
fang af økonomer.

Tidligere kunne man langt skar-
pere anskue uddannelsespolitik, 
velfærdspolitik og arbejdsmar-
kedspolitik som separate om-
råder. Tendensen de seneste år 
har været en øget sammenblan-
ding. Arbejdsmarkedspolitikken 
er blevet omdøbt til beskæfti-
gelsespolitik, hvilket klart sig-
nalerer, hvor fokus skal være. 
Velfærdspolitikken er blevet til et 
område, der i substans handler 
om, hvorledes personer på kan-
ten af arbejdsmarkedet – men-
nesker, som er syge mv. – kan 
bringes ind på arbejdsmarkedet. 
Uddannelsespolitikken er blevet 
til et beskæftigelsespolitisk red-
skab, der skal sikre, at borgerne 

kommer hurtigt og billigere gen-
nem uddannelsessystemet og 
ud på arbejdsmarkedet. Sektor-
politikken, som bygger på faglig 
viden inden for området, er med 
andre ord blevet erstattet af 
en politik, der alene skal skabe 
vækst og beskæftigelse, og hvor 
målet helliger midlet. Det er den 
samme tendens, vi ser i EU-regi, 
hvor store dele af uddannelses-
politikken nu er beskæftigelses-
kommissærens ansvarsområde.

Konsekvensen er, at Danmarks 
Lærerforenings opgave de 
kommende år på den ene side 
bliver at fastholde kravet om en 
folkeskole i verdensklasse med 
et højt fagligt indhold, hvor højt 
kvalificerede lærere med gode 
muligheder for at levere kvalitet 
i undervisningen er den grund-
læggende sikring af elevernes 
udbytte af undervisningen. Og 
på den anden side at sikre for-
ståelse for, at skolens opgave 
er langt bredere end det meget 
snævre faglighedsbegreb, som 
er ved at vinde indpas. Sam-
arbejdet i DUS har af samme 
grund de seneste år haft fokus 
rettet meget direkte mod, hvor-
dan vi også fremover sikrer 
dannelsesbegrebets grundlæg-
gende placering i uddannelses-
systemet.

Det internationale per-
spektiv
Internationalt spiller både EU 
og OECD en stadig større rolle 
i forhold til at påvirke udform-
ningen af mål og retning for 
uddannelse på alle niveauer. Se-
nest har OECD med Education 
Policy Outlook 2015 undersøgt 

OECD-landenes uddannelsesre-
former og giver anvisninger og 
anbefalinger til, hvordan de bør 
udformes og opfølges. Således 
taler OECD direkte ind i den na-
tionale uddannelsespolitik både i 
forhold til indhold og rammer. 

På trods af, at OECD’s egne 
undersøgelser ofte peger på det 
modsatte, ser vi stadigt flere 
lande - herunder Danmark - som 
ensidigt baserer deres skole- og 
uddannelsespolitik på standar-
diseringer som nationale test, 
eksterne målinger af skoler 
samt lærere og elevers resul-
tater inden for enkeltområder 
som de såkaldte grundlæggende 
færdigheder. Dette sker frem for 
at skabe grundlag for et højt pro-
fessionelt niveau, der fremmer 
en sammenhængende skole 
med fokus på alle færdigheder 
og kompetencer. Derfor har for-
eningen haft og har fortsat fokus 
på, hvordan de internationale 
tendenser kommer til udtryk i 
den danske skole- og uddannel-
sespolitik, og hvordan internatio-
nale undersøgelser og politikker 
bliver brugt og misbrugt i for-
skellige politiske dagsordener. 

Foreningen er gået aktivt ind i 
den store kampagne mod priva-
tisering, som den globale sam-
menslutning af lærerorganisatio-
ner, Education International (EI), 
har iværksat. Kampagnen har til 
formål at bremse den stigende 
tendens til, at multinationale 
private aktører overtager funk-
tioner i de nationale offentlige 
uddannelsessystemer samt de 
mere indirekte privatiserings- 
og standardiseringstendenser. 
Specielt i lande med meget 
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svage nationale institutioner har 
man svært ved at sige fra over 
for disse nye aktører, som i stor 
stil opretter ”low-fee-schools” 
som erstatning for de offentlige 
skoler, hvor eleverne klarer sig 
dårligt i de nationale tests. De 
konkrete udfordringer, vi møder 
i den danske uddannelsespolitik, 
hænger sammen med disse 
internationale tendenser. Derfor 
har foreningen lagt og vil fortsat 
lægge kræfter i kampagnen og 
samarbejdet inden for rammen 
af EI. I den sammenhæng vil 
vi arbejde for at tydeliggøre, 
hvordan internationale undersø-
gelser og politikker kan og ikke 
kan fremme høj kvalitet i skolen. 
Vi vil endvidere arbejde for at 
nedbryde de internationale my-
ter om standardiseringer og test 
som kvalitetssikring. 

Danmarks Lærerforening har 
fortsat samarbejdsprojekter 
med lærerforeningerne i 12 af 
verdens fattigste lande (Mala-
wi, Burundi, Rwanda, Uganda, 
Kenya, Tanzania, Liberia, Sierra 
Leone, Egypten, Myanmar, 
Mongoliet og Bolivia), hvor 
hovedformålet er at styrke or-
ganisationerne i deres bestræ-
belser på at sikre medlemmerne 
bedre løn- og arbejdsforhold og 
herunder at arbejde for, at kvali-
tetsuddannelse bliver en gratis 
ret for alle. Foreningens indsats 
har været medvirkende årsag til 
succesfuld udvikling af lærerfor-
eningerne i flere lande (Tanzania, 
Uganda og Rwanda) de senere 
år. Andre lande har været ramt 
af udefrakommende katastrofer 
(især ebola i Liberia og Sierra 
Leone) og vil derfor få behov for 
endnu mere støtte via forenin-
gen de kommende år.

Udsigt til medlemstil-
bagegang
En af ambitionerne for Dan-
marks Lærerforening er at være 
en fagforening i verdensklasse 
for undervisere i Danmark. An-
delen af medlemsberettigede, 
der rent faktisk vælger at støtte 
op om Danmarks Lærerforening 
gennem medlemskab, kan ses 
som en målestok for, i hvilken 
udstrækning ambitionen bliver 
indfriet.

Ved to tidligere undersøgelser 
i 2010 og 2013 lå organisati-
onsgraden stabilt på mellem 
95 % og 96 %. Foreningen 
gennemførte i foråret 2015 en 
ny undersøgelse, som viser et 
svagt fald i organisationsgra-
den. Foreningen har dog stadig 
en organisationsgrad på 95 %. 
Sammenlignet med øvrige fagli-
ge organisationer på det danske 
arbejdsmarked er det en meget 
høj organisationsprocent.

Men selvom foreningen har en 
høj organisationsgrad, er der 
en anden tendens, der påvirker 
medlemstallet. Siden 2008 er 
antallet af medlemmer i fraktion 
1-3, de såkaldt aktive medlem-
mer, faldet med 8.000. Faldet 
hænger i høj grad sammen med 
et tilsvarende stort fald i beskæf-
tigelsen i folkeskolen.
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Foreningen forbereder sig på 
yderligere medlemstilbagegang. 
For det første vil antallet af børn 
i skolealderen ifølge Undervis-
ningsministeriets seneste pro-
gnose fortsætte med falde, så 
langt prognosen rækker, hvilket 
pt. er skoleåret 2024/25. For 
det andet er der en risiko for, at 
den nuværende udvikling, hvor 
en stigende andel af eleverne 
bliver indskrevet i frie grundsko-
ler, fortsætter de kommende år. 
Tendensen forstærkes mulig-
vis af forældrenes reaktion på 
folkeskolereformen og på de 
udfordringer, folkeskolen oplever 
med øget inklusion og konse-
kvenserne af Lov 409. Samlet 
set vil dette betyde færre elever 
i folkeskolen.

Færre elever betyder alt andet 
lige færre lærere, hvis ikke ud-
viklingen opvejes af et højere 
serviceniveau målt på antallet 
af elever pr. lærer. Forudsat 
uændret organisationsgrad vil 
det i sig selv medføre markant 
færre aktive medlemmer på 
sigt. Og da organisationsgraden 
i forvejen er høj, er der grænser 
for, hvad en indsats for at øge 
organisationsgraden vil kunne 
betyde. 

Antallet af pensionerede med-
lemmer i fraktion 4 er steget år 
for år i en længere periode.  Der 
er dog tegn på, at antallet af 
pensionerede medlemmer vil 
stagnere og begynde at falde. 
Det skyldes aldersfordelingen 
blandt de nuværende aktive 
medlemmer. Desuden er der en 
tendens til, at færre medlemmer 
fastholder medlemsskabet efter 
pensionering. 

Dertil kommer, at det lavere 
optag på læreruddannelsen i 
2013 og 2014 med tiden vil be-
tyde færre lærerstuderende og 
formodentligt som konsekvens 
heraf færre medlemmer i frakti-
on 5.

Det faldende medlemstal be-
tyder, at foreningen både på 
lokalt og nationalt plan løbende 
må tilpasse organisationen til 
de nye og mere begrænsede 
økonomiske muligheder. I lyset 
af de økonomiske udfordringer, 
foreningen står over for, pålagde 
kongressen i 2014 hovedstyrel-
sen at udarbejde forslag – her-
under evt. vedtægtsændringsfor-
slag – der reducerer udgifterne 
til hovedstyrelse og kongres. 
Hovedstyrelsens forslag er sat 
til behandling på dette års kon-
gres.

De senere års medlemsudvik-
ling har medført en faldende 
formue i hovedkassen. For at få 
balance i de årlige indtægter og 
udgifter har det derfor også væ-
ret nødvendigt at finde besparel-
ser på driften i sekretariatet. Der 
er i den forbindelse iværksat en 
række initiativer. De største æn-
dringer i sekretariatsbetjeningen 
er sket på lønområdet, hvor de 
foreløbige stillingsændringer har 
medført et fald i normeringen 
på 13 stillinger. Der er desuden 
gennemført besparelser på kur-
susområdet på gennemsnitligt 
1,19 mio. kr. årligt, og nedlæg-
gelsen af lærerkalenderen har 
bidraget med 0,84 mio. kr. årligt. 
Dertil kommer, at fagbladet Fol-
keskolens økonomiske balance 
er forbedret med ca. 1 mio. kr. 
årligt.

Der er oprettet en idebank til 
indsamling af forslag til bespa-
relser i og indtægtsforbedringer 
på driften i sekretariatet. I takt 
med at idebankens forslag kva-
lificeres, bliver de forelagt til 
politisk eller administrativ god-
kendelse.

LO / FTF samarbej-
de - Sammen skaber vi   
værdi 
Som optakt til folketingsvalget i 
2015 gik FTF og LO sammen om 
at formulere 22 politiske forslag. 
Målsætningen med valgoplæg-
get og den tilhørende kampagne 
var at skabe opmærksomhed 
om lønmodtagerne og få indfly-
delse på regeringsgrundlaget. 
Samtidig sendte man signalet 
om en samlet fagbevægelse. 
Danmarks Lærerforening spille-
de en aktiv rolle i udarbejdelsen 
af kampagnen, som fik stor me-
diedækning og kom til at sætte 
dagsorden i den politiske debat. 

De 22 politiske forslag i det fæl-
les valgoplæg er et meget tyde-
ligt resultat af et tættere sam-
arbejde mellem FTF og LO. I 
efteråret 2013 satte de to hoved-
organisationer gang i et udred-
ningsarbejde, der for det første 
skulle analysere fagbevægel-
sens udfordringer og muligheder 
set i et såkaldt 2020-perspektiv, 
for det andet afprøve konkrete 
samarbejdsmuligheder politisk 
og organisatorisk samt for det 
tredje afdække perspektiver i et 
fremtidigt tættere samarbejde 
mellem de to hovedorganisatio-
ner – herunder eventuel etable-
ring af en ny fælles hovedorga-
nisation.
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Baggrunden for etableringen af 
LO-FTF’s 2020-projekt var en 
fælles oplevelse af, at fagbevæ-
gelsen helt generelt gennem 
de senere år er blevet udfordret 
kraftigt. Den danske model er 
under massivt pres. Med et tæt-
tere samarbejde mellem LO og 
FTF er der mulighed for at øge 
ikke bare hovedorganisationer-
nes, men hele fagbevægelsens 
indflydelse.

Danmarks Lærerforening har i 
processen været fortaler for et 
tættere samarbejde og - hvis 
der er enighed i begge organi-
sationer - etablering af en ny 
fælles hovedorganisation. Det 
vil dels styrke fagbevægelsen i 
de konkrete forhandlinger med 
arbejdsgiverne, dels vil det give 
en ny hovedorganisation resur-
serne til at være en væsentlig 
spiller i samfundsdebatten, hvor 
fagbevægelsen også skal kom-
me med løsningsforslag på sam-
fundsudfordringer. Det videre 
arbejde med en ny fælles hoved-
organisation vil blive drøftet på 
hhv. LO’s og FTF’s kongresser i 
efteråret 2015.
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Fra papir til internet
Fagbladet Folkeskolen er blevet 
meget mere digitalt. Det trykte 
blad udkommer med 60 sider 
22 gange om året, hvilket svarer 
til hver anden uge i skoleperi-
oden.  Denne ordning har nu 
fungeret i tre år. I den periode 
er der samtidig opgraderet på 
internettet, så der i 2014 blev 
publiceret 5,9 artikler om dagen 
på folkeskolen.dk. Der har været 
gennemført en læserundersø-
gelse i efteråret 2014, hvor med-
lemmer udtrykker tilfredshed 
med det nye blad, som har fået 
mere magasinpræg.  Flere og 
flere bruger også folkeskolen.dk, 
som også har fået ny struktur 
og nyt design. Men halvdelen af 
medlemmerne ser dog stadig 
ud til kun at komme sjældent på 
folkeskolen.dk.

Læsertallene er faldet på det 
trykte blad fra 175.000 i 2011 til 
154.000 i 2014. På folkeskolen.
dk er besøgstallet steget fra ca. 
110.000 til ca. 230.000 besøg 
pr. måned i samme periode. 
Der kommenteres livligt på fol-
keskolen.dk – omkring 20 kom-
mentarer om dagen hver dag 
året rundt i 2014. 62 gange har 
andre medier citeret Folkeskolen 
i 2014.

Medlemmerne har altid i alle 
undersøgelser efterspurgt mere 
stof om deres eget fag. Derfor 
begyndte redaktionen for to år 
siden – i nogle tilfælde i samar-
bejde med de faglige foreninger 
– at oprette faglige netværk for 
alle folkeskolens fag på folke-
skolen.dk. Her kan læsere følge 
deres eget netværk og få nyhe-
der, anmeldelser og debat, som 

er målrettet deres fag. I 2014 
fik alle fag et fagligt netværk, 
og de har nu tilknyttet flere end 
100 frivillige bloggere inden for 
de enkelte fag. Foruden folke-
skolens fag er der også netværk 
for specialpædagogik, for it i 
undervisningen og for projektet 
lærerprofession.dk, hvor de bed-
ste bachelor- og diplom-opgaver 
præmieres. Redaktionen samar-
bejder med DLF om formidling 
af de kurser, som DLF afholder 
for midler fra A. P. Møller og Hu-
stru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal.

Anerkendelse og øko-
nomi
I 2012 modtog Folkeskolen 
Bordings Mediepris for det nye 
netmedie og blad. Begrundel-
sen lød: „Prisen gives for en 
forbilledlig stærk og sammen-
hængende fornyelse af både 
fagblad og web-side med en klar 
målsætning om dagsordensæt-
tende temaer og udvidelse af 
debatten med medlemmerne“. I 
2013 vandt Folkeskolen Bordings 
Digitale pris for udviklingen af 
de faglige netværk. Og i 2014 fik 
Folkeskolen Organisationsblads-
gruppens pris fra Dansk Jour-
nalistforbund. Den blev givet til 
en nyskabelse, hvor redaktionen 
i 2013 og 2014 har udviklet et 
journalistisk årsregnskab, hvor 
alle kan kigge mediet i kortene.

Folkeskolens økonomi har siden 
2010 udviklet sig positivt. Dels 
fordi der er gennemført bespa-
relser på bladdriften, dels fordi 
der har været ekstraordinært 
mange stillingsannoncer samt 
flere indtægter fra folkeskolen.

dk som følge af mersalg og høj-
ere besøgstal. 

Som tidligere redigeres Fol-
keskolen efter journalistiske 
principper, og lederen i bladet 
udtrykker ikke nødvendigvis 
DLF’s politik. Den fremgår, når 
formanden eller andre politisk 
valgte udtaler sig. Debatten på 
især folkeskolen.dk overvåges, 
men modificeres yderst sjæl-
dent af hensyn til medlemmer-
nes mulighed for at udtrykke sig 
og debattere frit.

I de kommende år vil redaktio-
nen især koncentrere kræfterne 
om at få endnu flere medlem-
mer over på folkeskolen.dk – 
blandt andet ved at markedsføre 
de faglige netværk og sikre, at 
der hele tiden er nyt og kvalifice-
ret indhold her.

Folkeskolen
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Kongresresolutioner og                   
-vedtagelser

Resolutioner 2013

Demokratiet skal styr-
kes
Danmarks Lærerforening vil 
fremme en demokratisk sam-
fundsudvikling.  
Foreningen vil arbejde for, at 
borgere og organisationer aktivt 
inddrages i de politiske beslut-
ningsprocesser på alle niveauer i 
vores samfund. 

Der er behov for, at tilliden til 
den demokratiske beslutnings-
proces styrkes.  
I kølvandet på den økonomiske 
krise bliver stadig flere politiske 
beslutninger udelukkende be-
grundet i en økonomisk nødven-
dighed. 

Afgørende politiske reformer 
besluttes i realiteten af få magt-
fulde politikere på baggrund af 
embedsværkets beregninger 
uden forudgående åben politisk 
debat og social dialog.

Folkevalgte deponerer i vidt 
omfang deres politiske ansvar 
og beslutninger i partitoppen 
og undviger derved den åbne 
politiske dialog. Politisk debat er 
erstattet af kampagner.

Den demokratiske nødvendig-
hed indebærer, at folkevalgte 
politikere på alle politiske ni-
veauer har et personligt ansvar 
for at deltage i en åben debat, 
hvor uenigheder og forskellige 
synspunkter bliver brugt til at 
kvalificere stillingtagen og be-
slutninger.

Danmarks Lærerforening vil der-
for fortsat arbejde aktivt for at 
styrke de demokratiske princip-

per i den polit iske beslutnings-
proces. I under visningen vil 
lærerne fremme en demokratisk 
forståelse hos de kommende 
generationer.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.

Regeringen spiller ha-
sard med den danske af-
talemodel
Regeringen bør anerkende vær-
dien af den danske aftalemodel.

En helt grundlæggende forud-
sætning for den danske aftale-
model er, at ligeværdige parter 
mødes til reelle forhandlinger. 
Derfor und erminerer regerin-
gens ageren i forhold til over-
enskomstforhandlingerne på 
uddannelsesområdet den dan-
ske aftalemodel.

Aftaler og overenskomster er 
ikke en trussel mod velfærds-
samfundet eller Danmarks kon-
kurrenceevne i en globaliseret 
verden. Tværtimod giver den 
danske aftalemodel, hvor demo-
kratisk valgte forhandler, en unik 
mulighed for at tage fælles an-
svar for at løse de udfordringer, 
vi står overfor. I bestræbelserne 
på at hente en her-og-nu-gevinst 
spiller regeringen hasard med 
en af Danmarks unikke styrke-
sider.

Danmarks Lærerforening opfor-
drer lønmodtagere og arbejds-
givere til at stå sammen om at 
forsvare den danske model.

Vedtaget på Danmarks Lærer-

forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.

Kvaliteten af de specia-
liserede undervisnings-
tilbud skal sikres
Danmarks Lærerforening opford-
rer regeringen til at foretage en 
analyse af kvaliteten i de specia-
liserede undervisningsområder 
før og efter kommunalreformen. 
Der skal i denne analyse også 
sættes fokus på den ændrede 
finansierings betydning for om-
fanget og kvaliteten af de tilbud, 
som borgerne får. 

Vi kan se, at kommunernes 
stramme økonomi og de økono-
miske styringsinstrumenter for-
ringer und ervisningstilbuddene 
og begrænser muligheden for at 
fastholde og udvikle disse tilbud. 
Vidensmiljøer, opbygget gen-
nem mange år og med høj faglig 
ekspertise, er ved at gå tabt. 
Dette har negative konsekven-
ser for kvaliteten af den hjælp 
og undervisning, som borg erne 
tilbydes.

En beslutning om overflytning af 
de mest specialiserede under-
visningstilbud på de lands- og 
landsdelsdækkende skoler til 
beliggenhedskommunerne bør 
afvente en analyse af kvalitets-
udviklingen efter reformen. Det 
er vigtigt, at kvaliteten og eks-
pertisen i disse tilbud kan fast-
holdes og udvikles fremover.

Den evaluering, der er foretaget 
af kommunalreformen, er for det 
specialiserede undervisnings-
område helt utilstrækkelig. Fo-
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kus er kun lagt på styringsdelen.

Den forholder sig ikke til kvalite-
ten af de specialiserede under-
visningstilbud, borgerne får efter 
reform en, eller om der ydes de 
tilbud, der er behov for.

Det er en samfundsmæssig op-
gave at sikre, at såvel børn som 
voksne, der kæmper med funk-
tionsnedsættelser, får det kvali-
ficerede undervisningstilbud, de 
har behov for.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.

Tyveri ved højlys dag 
- 300 millioner kr. eks-
proprieret fra lærerne
Danmarks Lærerforening op-
fordrer regeringen til straks at 
indgå i drøftelser med Lærernes 
Centralorganisation om, hvordan 
lærerne kan kompenseres for de 
fjernede overenskomstmidler.

Med lovindgrebet, der stoppede 
arbejdsgivernes månedlange 
lockout mod lærerne, fjernede 
regeringen samtidig ca. 300 
mio. kr. årligt af de hidtidige 
overenskomstmidler. Det svarer 
til tvungen afskaffelse af formu-
erettigheder eller ekspropriation 
uden erstatning.

Lærernes Centralorganisation 
har flere gange anmodet rege-
ringen om mulighed for at drøfte 
dette forhold, hvilket regeringen 
konsekvent har ignoreret.

Under behandlingen af Lov 
215 i Folketinget bekræftede 

beskæftig elsesministeren, at 
regeringen i forbindelse med 
indgrebet havde inddraget ar-
bejdsgiverne. Det er uhørt, at re-
geringen kun inddrager den ene 
part. Gennem lovindgrebet væl-
ger man at fjerne overenskomst-
midler fra en lønmodtagergrup-
pe, og i samme forbindelse 
afviser man en anmodning om 
en drøftelse af forholdet. Det er 
en krænkelse af demokratiet, og 
det underminerer tilliden til afta-
lesystemet og folkestyret.

Giv lærerne pengene tilbage!

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.

Vi kæmper for skolens 
fremtid
Skolen har afgørende betydning 
for samfundsudviklingen.

Det danske samfund står over 
for en række udfordringer. 
Skolen skal styrke samfundets 
mulighed for at møde disse ud-
fordringer i fremtiden.

Skolen skal uddanne alle elever, 
så de kan bruge deres viden og 
færdigheder i en kreativ og inno-
vativ sammenhæng. Kundskaber 
og færdigheder skal medvirke 
til at danne eleverne, så de kan 
forvalte deres liv, begå sig i fæl-
lesskabet og tænke selvstæn-
digt og kritisk som borgere i et 
demokratisk velfærdssamfund. 
Eleverne skal lykkes som men-
nesker.

Med begrundelse i konkurren-
cestaten er fokus ændret til, at 

skolen og hele uddannelsessy-
stemet skal uddanne effektiv 
arbejdskraft. Dette afspejles i 
kravet om, at alle skal hurtigere 
igennem uddannelsessystemet, 
og det giver sig udslag i et øget 
fokus på få målbare resultater. 
Politikerne skal droppe diskur-
sen om, at elever og studerende 
betragtes som udgifter. Uddan-
nelse er en investering i en ufor-
udsigelig fremtid.

Den brede faglighed erstattes 
således af snævre faglige mål 
og flere nationale test på trods 
af, at internationale erfaringer og 
forskning viser, at det forsimpler 
undervisningens indhold og den 
viden, som eleverne forlader 
skolen med. Den udvikling er 
til skade for såvel udvikling af 
kvalificeret arbejdskraft som 
demokratiske samfundsborgere, 
og det strider imod folkeskole-
reformens mål om at begrænse 
den negative sociale arv.

Vi har brug for en bred sam-
fundsdebat og bevidste politiske 
valg om, hvordan vi ruster fol-
keskolen til både at kvalificere 
eleverne til fremtidens arbejds-
marked og til at blive borgere 
i et demokratisk samfund. 
Uddannelsespolitikken skal ikke 
blot være en del af beskæftigel-
sespolitikken.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.
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Kongresvedtagelser 
2013

Vi vil sammen arbejde 
for en fælles løsning
Danmarks Lærerforening vil ak-
tivt arbejde for, at skoleledere, 
kredse og tillidsrepræsentanter 
i fællesskab sikrer lærere og 
børnehaveklasseledere et reelt 
professionelt råderum.

Ingen af os ønsker en rigid og 
anakronistisk ledelsesstil, hvor 
skolens behov for fleksibilitet 
og tillid erstattes af optælling og 
kontrol.

Det er vigtigt, at muligheden for 
at udøve pædagogisk ledelse 
fremmes. Derfor skal vi i fælles-
skab stræbe efter at finde ubu-
reaukratiske løsninger, som sik-
rer ledere, lærere og lærerteam 
et professionelt råderum, der 
står mål med opgavens omfang.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.

Om foreningens fremti-
dige strategier
Det er foreningens mål, at med-
lemmerne har gode og forsvarli-
ge vilkår for deres professionelle 
opgavevaretagelse.

Foreningen vil på alle niveauer 
søge samarbejde med arbejds-
givere for at sikre gode rammer 
for en professionel opgavevare-
tagelse. De steder, hvor det ikke 
er muligt at indgå kollektive løs-
ninger med arbejdsgiverne, må 
foreningen støtte medlemmerne 

i at skabe forsvarlige vilkår på 
grundlag af de regler, som Folke-
tinget har fastlagt med Lov 409. 
Danmarks Lærerforening vil vær-
ne om medlemmernes fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø.

Foreningen vil bruge sin sam-
lede styrke på arbejdet. Den af 
Hovedstyrelsen udarbejdede 
strategi i forhold hertil vil være 
retningsgivende for det fælles 
arbejde.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013

Samarbejde med Skole-
lederforeningen.
Til fremlæggelse på den ordinæ-
re kongres i 2014 analyserer ho-
vedstyrelsen i samarbejde med 
Skolelederforeningen, om den 
nuværende struktur medfører 
konflikter og uhensigtsmæssig-
heder i forhold til dobbeltroller 
og lignende i såvel det centrale 
som lokale arbejde. Anbefalinger 
til at styrke samarbejdet lokalt 
og centralt indgår i arbejdet.

Forslag til eventuelle anbefa-
linger eller organisatoriske ju-
steringer fremlægges også på 
kongressen i 2014.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 10. – 12. september 
2013.
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Vedtagelser 2014

Danmarks Lærerfor-
ening arbejder for en 
5-årig læreruddannelse 
på kandidatniveau
Foreningen arbejder fortsat for 
en 5-årig læreruddannelse på 
kandidatniveau på baggrund af 
de principper, hovedstyrelsen 
har vedtaget.

Kravene til lærere er steget mar-
kant, og for at ruste unge til livet 
i en moderne verden skal lærere 
kunne matche disse krav på 
baggrund af uddannelse på højt 
niveau.

Lærerne skal være eksperter 
i undervisning. De skal være 
kandidater i didaktik, altså eks-
perter i at undervise i deres fag. 
Det betyd er, at lærere skal ud-
dannes med og til praksis som 
undervisere i folkeskol en. Teori 
og praksis skal hænge uløseligt 
sammen i den professionsrette-
de kandidatuddannelse til lærer. 

Lærernes autonomi og profes-
sionelle vurderinger er vigtige 
for elevernes resultater. Men 
denne kvalitet i uddannelserne 
udfordres såvel nationalt som 
internationalt af styringsregimer, 
som presser lærere i retning 
af en instrumentel tilgang til 
undervisningen. Det bedste 
bolværk mod disse tendenser er 
veluddannede lærere, som kan 
reflektere og argumentere for 
deres valg på et videnskabeligt 
grundlag.

Der skal være respekt om lære-
res uddannelsesniveau. Lærere 
var tidligere blandt de bedst 

uddannede i samfundet, men 
uddannelsesniveauet i samfun-
det er steget, uden at lærernes 
uddannelsesniveau er fulgt med.

Danmarks Lærerforening vil til 
enhver tid arbejde for høj kvalitet 
i læreruddannelsen. Det er be-
kymrende, at læreruddannelsen 
har været udsat for voldsomme 
beskæringer de senere år. For-
eningen skal derfor både arbejde 
for at øge kvaliteten i den nuvæ-
rende læreruddannelse og sam-
tidig afsøge mulighederne for 
realiseringen af en 5-årig lærer-
uddannelse på kandidatniveau i 
dialog med professionshøjskoler, 
universiteter og andre interes-
senter.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.

Konfliktberedskab 
OK15
Danmarks Lærerforenings 
kongres forsamlet til møde i 
Køben havn 2.-3. september 
2014 pålægger hovedstyrelsen 
at udarbejde konfliktberedskab 
i forbindelse med OK 2015 efter 
følgende principper:

Beredskabet skal udformes 
således, at det også kan indgå 
i en samlet planlægning af ak-
tionsmuligheder for de øvrige 
lønmodtagerorganisationer på 
de offentlige arbejdsgiveres om-
råder.

Hovedstyrelsen vurderer løben-
de forløbet af overenskomst-
forhandlingerne. På baggrund 
heraf træffer hovedstyrelsen 

beslutning om, hvilke aktiviteter 
der skal iværksættes. Hovedsty-
relsen koordinerer aktiviteterne, 
så centrale og lokale aktiviteter 
støtter og supplerer hinanden, jf. 
hovedstyrelsens beslutning om 
„Solidariske krav under konflikt“.

Hovedstyrelsen bemyndiges til 
at udtage konfliktsteder og til 
at træffe beslutning om afsen-
delse af konfliktvarsel i henhold 
til hovedaftalens § 7, stk. 3, 
således at en eventuel konflikt 
iværksættes på et for Danmarks 
Lærerforening mest gunstigt 
tidspunkt.

Følgende elementer kan indgå i 
konfliktberedskabet:

• Arbejdsstandsning for over-
enskomstansatte medlem-
mer af Danmarks Lærerfor-
ening

• Blokade af stillinger

• Faglige møder udenfor ar-
bejdstiden

• Demonstrationer

• Støtte til andre organisatio-
ner, der er i konflikt i forbin-
delse med aftale- og over-
enskomstforhandlinger

• Informations- og agitations-
materialer i forhold til med-
lemmer og offentlighed

• Aktiviteter, der styrker sam-
menholdet.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014
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Krav til OK15 (KL/RLTN 
områderne)

Løn
Generelle procentvise lønstig-
ninger.

Videreførelse af den nuværende 
reguleringsordning.

Lønforbedringer til LC-gruppen.

Forhandling af midlerne i spe-
cialundervisningstillæggene.

Grundløn til PB-ere i ernæring og 
sundhed.

Forhøjelse af særlig feriegodtgø-
relse.

Arbejdstid
Rammer der sikrer lærerne og 
børnehaveklasselederne mulig-
hed for professionelt at forbere-
de, gennemføre og evaluere un-
dervisningen samt at løse øvrige 
opgaver i tilknytning til undervis-
ningen, herunder have et godt 
samarbejde med forældrene.

Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigel-
sen, hvis der opstår ledigt job i 
opsigelsesperioden.

Ret til uddannelse i opsigelses-
perioden.

Øvrige ansættelsesvil-
kår
Ret til afvikling af 6. ferieuge. 
Særbestemmelsen om 6. ferieu-
ge afskaffes således, at ferieaf-
talen kommer til at gælde fuldt 
ud som på det øvrige kommuna-

le/regionale arbejdsmarked.

Initiativer der hjælper nyuddan-
nede i deres arbejdssituation 
ved overgang fra professionsud-
dannelsen til undervisningsom-
råderne.

Tilpasning af reglerne om vilkår 
for varetagelsen af praktik på 
baggrund af den nye lærerud-
dannelse.

Ændring af hovedaftalen såle-
des, at sparede lønmidler ved 
konflikt skal indbetales til en ud-
dannelsesfond.

Forhøjelse af AKUT-midlerne.

Sikring af TR-repræsentation på 
hver matrikel.

Overenskomstdækning
Overenskomstdækning af USB/
STU.

Alle vejledere og konsulenter på 
UU dækkes af LC-overenskom-
sten.

Ny stillingsbetegnelse i over-
enskomsten med selvstændig 
grundløn og lønforløb: Pædago-
gisk/psykologisk konsulent.

Tilpasning af områdebestem-
melsen vedr. specialundervis-
ning for voksne.

Projekter
Der indgås en aftale, der fast-
lægger rammer for lokale afta-
lemuligheder for indsatser, der 
forbedrer arbejdsmiljøet.

Partsanalyse af anvendelsen af 
den særlige bestemmelse i § 23 

stk. 1 nr. 26 om kompetenceud-
vikling (efteruddannelsesplanen).

Partsanalyse af anvendelsen 
af underbilag 2.1. til Lov 409 i 
kommunerne i forhold til enga-
gement, professionalisme, flek-
sibilitet, administration og social 
kapital.

Iværksættelse af forsøgsprojek-
ter om arbejdstilrettelæggelsen.

Partsanalyse af om der sker en 
balanceret reduktion af arbejds-
opgaverne ved efteruddannelse 
og andre opgaver.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.
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Krav til OK15 på 
 statens område    

Løn
Generelle procentvise 
lønstigning er.

Videreførelse af den nuværende 
reguleringsordning.

Lønforbedringer til LC-gruppen.

Forhøjelse af særlig feriegodtgø-
relse.

Arbejdstid
Rammer der sikrer lærerne og 
børnehaveklasselederne mulig-
hed for professionelt at forbere-
de, gennemføre og evaluere un-
dervisningen samt at løse øvrige 
opgaver i tilknytning til undervis-
ningen, herunder have et godt 
samarbejde med forældrene.

Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigel-
sen, hvis der opstår ledigt job i 
opsigelsesperioden.

Ret til uddannelse i opsigelses-
perioden.

Øvrige ansættelsesvil-
kår
Ret til afvikling af de særlige fe-
riedage. Særbestemmelser om 
de særlige feriedage afskaffes 
således, at ferieaftalen kommer 
til at gælde fuldt ud som på det 
øvrige statslige arbejdsmarked.

Initiativer der hjælper nyuddan-
nede i deres arbejdssituation 
ved overgang fra professionsud-
dannelsen til undervisningsom-

råderne.

Tilpasning af reglerne om vilkår 
for varetagelsen af praktik på 
baggrund af den nye lærerud-
dannelse.

Ændring af hovedaftalen såle-
des, at sparede lønmidler ved 
konflikt skal indbetales til en ud-
dannelsesfond.

Projekter
Der indgås en aftale, der fast-
lægger rammer for lokale afta-
lemuligheder for indsatser, der 
forbedrer arbejdsmiljøet. 

Partsanalyse af anvendelsen 
af underbilag 3 til Lov 409 på 
statens område i forhold til en-
gagement, professionalisme, 
fleksibilitet, administration og 
social kapital.

Iværksættelse af forsøgsprojek-
ter om arbejdstilrettelæggelsen.

Partsanalyse af om der sker en 
balanceret reduktion af arbejds-
opgaverne ved efteruddannelse 
og andre opgaver.

Vedr. de enkelte organisationsaf-
taler stilles følgende krav:
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Organisationsaftale Specielle krav
Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og 
undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors          
Asylafdeling

Stillingsbetegnelse som afdelingsleder

Forhøjelse af Røde Kors tillæg § 5, stk. 3.

Forhøjelse af UV tillæg § 5, stk. 5.
Ansatte i staten med en læreruddannelse Det kan overvejes at stille krav om, at der aftales 

procedure ved uenighed jf. cirkulære om rammeaf-
tale om nye lønsystemer § 13.

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale 
om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernæ-
rings- og husholdningsøkonomer

Afskaffelse af løngruppe 1, som ingen p.t. bliver 
placeret på og som kan give ”dårlige idéer” til nye 
arbejdsgivere.

Højere basisløn til løngruppe 2 og 3. Lønnen er lave-
re end for andre ansættelsesområder med samme 
uddannelsesbaggrund (EH’er eller PB’er).

Ferietillæg på 2,15 % jf. lærere i folkeskolen.

Forhøjelse af pensionsprocenten.

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie 
grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og 
håndarbejdsskoler

Forhøjelse af undervisningstillæg og indførelse af 
”flytbare” grænser mellem niveauerne ift. beskæfti-
gelsesgrad.

Forhøjelse af ferietillæg til samme niveau som folke-
skolen.

Barselsorlovsbestemmelser synkroniseres med for-
holdene i kommuner og regioner (gælder også øv-
rige statslige skoler og institutioner) (fra 6 til 8 uger 
før forventet fødsel).

„Normalisering af ulempegodtgørelse“
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Organisationsaftale Specielle krav
Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- 
og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Lærere:

Pensionen forhøjes til 18 % (= sundhedskartellets 
øvrige medlemmer i staten).

Ferietillæg på 1½ % forhøjes til 2,15 % jf. lærere i 
folkeskolen.

Konsulenter indskrives i aftalen.

Obligatorisk tillæg for gennemført PD i erhvervspæ-
dagogik.

Forhøjelse af undervisningstillægget.

Ledere: 

Henvisningen til Finansministeriets cirkulære fra 
1995 - 035-95 – opdateres, således at der ikke læn-
gere opgives tillæg for bl.a. uddannelsesledere i 
1/10 84-niveau.

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter 
ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommuni-
kation (KC)

Forhøjelser af basislønninger.

Forhøjelse af pensionsprocenten.

Organisationsaftale for pædagogiske konsulenter, 
specialkonsulenter, undervisningskonsulenter, un-
dervisningsinspektører og chefkonsulenter i Under-
visningsministeriet

Forhøjelser af basislønninger.

Forhøjelse af pensionsprocenten.

Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved 
professionshøjskoler og aftale for visse tjeneste-
mandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte 
pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler 
(LC´s forhandlingsområde)

Forhøjelser af basislønnen.

Forhøjelse af pensionsprocenten.

Udvidelse af dækningsområdet til at omfatte alle 
ansatte på professionshøjskolerne med en lærerud-
dannelse.

Stillingsstruktur på Professionshøjskoleområdet Der stilles krav om, at DLF træder ind som part i 
aftale om stillingsstruktur på Professionshøjskole-
området.
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Mission, vision og mål-
sætninger
Medlemmerne i Danmarks Læ-
rerforening står i en situation, 
der er præget af omfattende 
forandringer. I denne situation er 
det vigtigt, at vi i foreningen har 
en fælles retning for vores virke 
samtidig med, at vi med fuld 
styrke fortsætter arbejdet med 
at løse de aktuelle udfordringer. 
Hovedstyrelsen har udarbejdet 
papiret „Mission, vision og mål-
sætninger“, som grundlag for 
dette.

Kongressen pålægger hoved-
styrelsen at udarbejde en plan 
for at sikre, at diskussionen om 
papirets målsætninger bliver le-
vende i alle foreningens led. Pa-
piret skal und erstøtte, at alle er 
i stand til at påtage sig ansvaret 
for at træffe de rigtige strategi-
ske valg i dagligdagen.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.

Organisatoriske forhold 
mod kongressen 2015 
Med henblik på at reducere ud-
gifterne pålægger kongressen 
hovedstyrelsen at fremlægge 
forslag herunder evt. ved-
tægtsændringer, der vedrører 
udgifterne til hovedstyrelsen og 
kongres. 

Forslag udarbejdes på baggrund 
af en løbende dialog med de 
lokale led. Konsekvenserne af 
forslagene belyses i videst mu-
ligt omfang.

Endvidere skal der udarbej-
des forslag til modeller mv. for 
kredssamarbejde.

Forslagene fremlægges på kon-
gressen i 2015.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.

Solidariske krav under 
konflikt

Retningslinjer vedtaget 
i Hovedstyrelsen 1999. 
Senest forelagt Hoved-
styrelsen 2014

Forudsætninger
En overenskomstmæssig kon-
flikt omfatter og inddrager prin-
cipielt hele foreningen og alle 
medlemmer uanset konfliktens 
konkrete omfang.

I forbindelse med en konflikt 
forudsættes

at Hovedstyrelsen udarbejder en 
overordnet strategi for konflik-
ten,  

at Hovedstyrelsen og kredsene 
udarbejder konkrete aktivitets-
planer,

at Hovedstyrelsen og kredse-
ne, uanset konfliktperiodens 
udstrækning, er aktive i forhold 
til tilrettelæggelse af aktiviteter, 
der styrker medlemssammen-
holdet og skaber opmærksom-
hed om konflikten og dens 
formål,

at Hovedstyrelsen og kredsene 
er beslutningsdygtige i hele kon-
fliktperiodens udstrækning, 

at alle medlemmer bakker op 
om konflikten,

at medlemmer, som modtager 
konfliktstøtte, medvirker aktivt 
under konflikten ved deltagelse i 
konfliktaktiviteter,

at medlemmer, som modtager 
konfliktstøtte, ikke afvikler ferie i 
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perioden.

Vedtaget på Danmarks Lærer-
forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.

Kongresvedtagelse om 
videreudvikling af stra-
tegien i lyset af lov 409
De overordnede mål for forenin-
gens videre arbejde med udvik-
ling af strategien i lyset af lov 
409 er:

at medlemmerne har arbejds-
mæssige rammer, så det er 
muligt at løse arbejdsopgaverne 
kvalificeret

at medlemmerne kan varetage 
og løfte det professionelle an-
svar under klare, gennemskueli-
ge og aftalte vilkår

at der er balance mellem med-
lemmernes professionelle for-
pligtelser og resurserne til gavn 
for arbejdsmiljøet 

at medlemmernes professionel-
le status er høj og anerkendes

at sikre sammenholdet medlem-
merne imellem.

Foreningen igangsætter løbende 
initiativer, der involverer alle ni-
veauer i foreningen. Initiativerne 
skal dels sigte mod medlem-
mernes behov i dagligdagen, 
dels sigte mod at understøtte 
dagsordner lokalt som centralt, 
der kan forbedre de generelle 
rammer, som medlemmerne 
arbejder inden for. 

Vedtaget på Danmarks Lærer-

forenings kongres forsamlet til 
møde den 2. – 3. september 
2014.
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Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen pr. 30. 
juni 2015

Formand                                  
Anders Bondo Christensen,  
Sønderborg

Næstformand                          
Dorte Lange, Frederiksberg

Valggruppe 1                           
Birgitte Baktoft, Roskilde        
Dan Dabelstein Løwe, Greve 
Lars Sten Sørensen, København                                      
Niels Munkholm Rasmussen,                                   
Nyborg                                       
Thomas Andreasen, Næstved 
Flemming Eibye Ernst, Brøndby 
Gordon Ørskov Madsen, Århus 
Henrik Poulsen, København                                      
Jens Jakob Skovmand,                            
Hørsholm                                      
Kenneth Nielsen, Esbjerg 
Lars Busk Hansen, Hjørring                                        
Niels Lynnerup, Herning          
Regitze Flannov, København           
Bjørn Hansen, Holbæk            
Jan Savery Trojaborg, København              
Jane Torp Bodilsen, Skive                                      
Jeanette Sjøberg, Ballerup    
Niels Christian Sauer, Næstved 
Ulla Koch Sørensen, Aalborg

Valggruppe 2                          
Greta Jørgensen, Frederiksberg

Skolelederforeningen            
Claus Hjortdal, Thisted

Lærerstuderendes Landskreds 
Christian Dalby, København

Faste udvalg

Forretningsudvalget                                    
Anders Bondo Christ-
ensen (formand)                                    
Dorte Lange (næstformand)                                  
Bjørn Hansen                         
Gordon Ørskov Madsen

Organisations- og   
arbejds miljøudvalget                                              
Thomas Andreassen                         
(næstformand)                                        
Birgitte Baktoft                                        
Claus Hjortdal                              
Dan Dabelstein Løwe                          
Greta Jørgensen                                  
Lars Sten Sørensen                      
Niels Munkholm Rasmussen

Overenskomstudvalget                                         
Gordon Ørskov Madsen                                
(formand)                                    
Flemming Eibye 
Ernst (næstformand)                                    
Henrik Poulsen                      
Jens Jakob Skovmand                 
Kenneth Nielsen                                         
Lars Busk Hansen                                       
Niels Lynnerup                         
Regitze Flannov

Skole- og uddannel-
sespolitisk udvalg                                       
Bjørn Hansen (formand)                                   
Jane Torp Bodilsen                         
(næstformand)                                       
Christian Dalby                        
Jan Savery Trojaborg                                    
Jeanette Sjøberg                             
Niels Christian Sauer                      
Ulla Koch Sørensen
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Forslag til kontingent 
for 2016 og kontingent-
ramme for 2017
I henhold til foreningens ved-
tægter § 8, stk. 2, fastsætter 
den ordinære kongres det årlige 
kontingent for det næstfølgende 
regnskabsår samt kontingent-
ramme for det derefter følgende 
regnskabsår efter hovedstyrel-
sens indstilling.

Hovedstyrelsen indstiller, at 
kontingentet ikke reguleres med 
den normale prisfremskrivning i 
2016.

Det tilstræbes, at kontingentet 
ikke reguleres i 2017, men af 
hensyn til usikkerhed omkring 
økonomien foreslås en kontin-
gentramme på 1,97 % fastsat. 
Det svarer til en vægtning af KL’s 
forventede pris- og lønudvikling 
i forhold til foreningens udgifts-
fordeling mellem løn og øvrige 
udgiftsposter.

Pensionisternes kontingent ud-
gør 1/3 af satserne for de aktive 
medlemmer.

Kontingenterne for medlemmer 
af Københavns Lærerforening re-
guleres, så de over en seksårig 
periode bringes på niveau med 
kontingentet for de øvrige med-
lemmer fra januar 2017.

Kontingentsatser fremgår af ta-
bel 1 på næste side.

Den forventede medlemsud-
vikling er vist grafisk på næste 
side.

Central kontingent-
nedsættelse
Hovedstyrelsen indstiller, at ord-
ningen med central kontingent-
nedsættelse for medlemmer 
i fraktion 1-2 (ekskl. IMAK og 
Sydslesvig) fortsætter i 2016 og 
frem til 31. juli 2017. 

Overførsel til Særlig 
Fond
Efter indstilling fra hovedsty-
relsen fastsætter den ordinære 
kongres endvidere i henhold 
til foreningens vedtægter § 8, 
stk. 4, hvor stor en andel af det 
årlige kontingent fra almindelige 
medlemmer i fraktion 1, 2 og 
3, der skal henlægges til Særlig 
Fond.

Der foreslås ikke henlagt til Sær-
lig Fond.

Forslag til bidrag til 
 Understøttelseskassen
Efter indstilling fra hovedsty-
relsen fastsætter den ordinære 
kongres bidraget fra Hovedkas-
sen til Understøttelseskassen.

Bidraget foreslås uændret til 
1/105 af kontingentet for almin-
delige medlemmer ekskl. med-
lemmer af IMAK og Lærerstude-
rendes Landskreds (jævnfør § 8, 
stk. 3 i foreningens vedtægter).

Revisionspåtegning
Årsregnskaberne for 2013 og 
2014 er begge revideret og på-
ført påtegning uden bemærknin-
ger af Revisionsfirmaet Edelbo 
& Lund-Larsen, Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab, og de 

folkevalgte revisorer Jens Kjær 
og Verner Hylby.

Uddybende regnskabs-
materiale
Årsrapporterne for 2013 og 2014 
med påtegninger er tilgængelig 
på foreningens hjemmeside.

Økonomi
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