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Tirsdag den 10. oktober 2017 – fra kl. 10.30 – 18.00 

Dagsordenens punkt 1: Mødets åbning og valg af dirigenter 

 
Anders Bondo Christensen:  
Godmorgen - får jeg noget lyd på her. 
Godmorgen. Vi gør en dyd ud af, at starte til tiden i Danmarks Lærerforening og da kl. er 10.30 
så går vi i gang.  
Tusinde tak for musikken.  
Lige om lidt får vi - klapsalver - Akustisk Lounge som også har spillet i år, spiller også lige om lidt 
til vores foreningssang fordi vi har efterhånden en lang tradition for, at vi starter Danmarks Læ-
rerforenings kongresser med - ja, jeg kan godt tale højere, men der er måske nogle som kan hjæl-
pe mig - det var der. 
Vi har en lang tradition for at vi starter vores kongresser med forenings sangen og det vil vi selv-
følgelig også gøre i år, så jeg vil bede jer om at rejse jer og så synge med på foreningssangen. 
 
Klapsalver 
Ja, endnu engang tak til Akustisk Lounge for musikken og så er det mig en rigtig stor glæde på 
hovedstyrelsens vegne at byde jer alle sammen velkommen til kongres her i Tivoli.  
Kongres i Danmarks Lærerforening er et højdepunkt. 
Det er her hvor vi drøfter de udfordringer vi står med - det er her vi lægger perspektiver for vo-
res fremtidige arbejde og det er også her, hvor vi mødes med en masse af de gæster, venner, 
modparter som vi har i vores daglige arbejde, og derfor vil jeg også sige tusinde tak til alle jer gæ-
ster der er dukket op. Tak fordi I viser kongressens opmærksomhed, det betyder rigtigt meget for 
os. 
Vi har gæster fra arbejdsgiverne, vi har gæster fra andre faglige organisationer, vi har mange in-
ternationale gæster som er kommet for at deltage i vores kongres.  
Velkommen til dig, Michael, du har lovet at sige et par ord fra KL her til kongressen, det er vi rig-
tigt glade for, når Martin Dam er forhindret, at du så har mulighed for det. 
Vi mangler en gæst, og det er vores undervisningsminister Merete Riisager, hun ville også gerne 
have været her, men er desværre forhindret, men jeg kan fortælle jer at Merete Riisager kommer i 
morgen og taler til kongressen, så vi hører en tale fra Merete umiddelbart inden frokostpausen i 
morgen. 
Så vil jeg også gerne sige velkommen til de mange tidligere, jeg var lige ved at sige gamle hoved-
styrelsesmedlemmer der er dukket op, men det er rigtigt dejligt at opleve, at både I og i øvrigt tid-
ligere sekretariatsmedarbejdere følger med i, hvad det er der sker i den forening som I har ydet je-
res store bidrag til igennem tiden. 
Jeg vil også gerne byde velkommen til repræsentanter fra pressen, vi er selvfølgelig glade for at 
der er opmærksomhed også fra jer i forhold hvad der sker her. 
Så er der også en vi mangler, vi mangler nemlig vores næstformand Dorte Lange, og det er vi rig-
tigt kede af, men Dorte har fået en hjernerystelse og derfor har både lægen og jeg forbudt Dorte 
at dukke op på denne kongres fordi nu gælder det om, at Dorte bliver fit for fight og kommer til-
bage igen. 
Vi skal i gang, og det første punkt vi har på dagsordenen det er, at vi skal have valgt dirigenter og 
vi har den store overraskelse fra hovedstyrelsens side, at vi vil foreslå John Vagn Nielsen fra Fi-
nansforbundet, konsulent i Finansforbundet og advokat Helle Hjorth Bentz fra FTF, jeg skal hø-
re om der skulle være andre forslag. 
Det var der ikke denne gang, så er I valgt - tillykke med valget. 
 
Klapsalver. 
 
Helle Hjorth Bentz: Jamen tak for valget siger John og jeg - og tak for jeres tillid.  
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Vi ser frem til disse dage igen i går og vi håber, at vi får en rigtig god kongres.  
Vi skal starte med at konstatere, at kongressen er lovligt indvarslet. 
I har alle modtaget en række udsendelser siden den 16. juni i år og John og jeg har kontrolleret, at 
alle udsendelser og tilhørende bilag er udsendt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, 
det er §20, stk. 1 og stk. 6. 
Den 14. september der blev den endelig dagsorden udsendt og siden den 22. juni har bilag til 
brug for behandling i de respektive dagsordenspunkter kunne hentes på kongresportalen. 
Det er alt sammen foretaget rettidigt, kongressen er derfor lovligt indvarslet og jeg skal for god 
ordensskyld høre om der er bemærkninger hertil. 
Det er ikke tilfældet, så betragter jeg dette som godkendt. 
I forhold til beslutningsdygtighed der foreskriver foreningens vedtægter i § 21, stk. 2, at kongres-
sen er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet, og det har jeg netop konstateret, at den er, så 
med mindre der er bemærkninger hertil fra salen, så vil jeg med henvisning til vedtægterne lovlig 
indvarsle kongressen som beslutningsdygtig. 
Og så vil jeg sige, at hvad angår resten af formalia og også forretningsordenen og så videre, det 
gemmer vi til efter frokost fordi vi har et fuldt program her til formiddag. 
Jeg vil blot nævne at når vi efter frokost genoptager kongressen, så bliver det først med godken-
delse af forretningsorden og derefter så starter vi med behandling af dagsordens punkt 8 som er 
ændringer af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
Jeg vil blot lige nævne nu, at i forhold til den udsendte mødeplan, der fremgår det, at der her på 
kongressens 1. dag tirsdag er reserveret tid til et eventuelt aftenmøde fra kl. 19.30 og frem. Sådan 
plejer det at være, det er der ikke noget nyt i. 
John og jeg forestiller os ikke, at det bliver nødvendigt, men det kan måske i givet fald ske, at vi 
kan komme til at trække eftermiddagens møde lidt længere. Det ser vi på, og hvis det bliver aktu-
elt, så skal vi nok give jer besked og i så god tid som muligt af hensyn til de reservationer I måtte 
have foretaget i så henseende. 
Nu vil jeg give ordet til formanden som vil aflægge sin beretning - værs´go. 
 

Dagsordenens punkt 3: Formandens beretning 

 
Anders Bondo Christensen: 
Tak for det - jeg kan se, at der er 2 flasker vand og der er halspastiller og der er servietter, og jeg 
vil også gerne allerede nu på forhånd bede om jeres tålmodighed.   
Det bliver en lidt lang beretning, det er fordi - Theresa May klarede den - jeg klarer den også. 
For 25 år siden der besøgte jeg for første gang min tidligere seminariekammerat Jon Lambi i hans 
hjemland Island. Vi og en anden dansk familie blev stuvet ind i en skolebus og så kørte vi Island 
rundt gennem tre uger. Jon Lambi var en eminent guide og vi så mange af Islands fantastiske na-
turfænomener. På et tidspunkt så var vi vandret ud i en gold lavaørken. Og derude i lavaørkenen 
på hver side af en lille revne i jorden, så var der sat 2 jernrør op - vinkelbøjede jernrør. Og de 2 
vinkelbøjede jernrør havde en afstand på 3 – 4 cm i mellem sig.. De var præget af tidens tand - 
stod i et mørkebrunt landskab, der var ikke en plante eller andet formildende overhoved – måske 
ikke just den mest storslåede turistattraktion skulle man mene. Men det fantastiske det var, at de 
to rør var placeret på hver sin kontinentalplade. Ved at følge afstanden mellem de to rørender 
kan man helt konkret følge, hvordan de tektoniske plader i Island bevæger sig væk fra hinanden. 
Med et ben på hver sin side af revnen, så skrævede vi i bogstaveligste forstand over gabet mellem 
den nordamerikanske og den eurasiske plade. Vi stod her ved årsagen til, at Island overhovedet 
var blevet skabt. Vi stod ved forklaringen på det vulkanudbrud, der mange år senere lukkede luft-
rummet i store dele af Europa. Det var en helt fantastisk oplevelse, men uden kundskaber og 
uden viden, så havde vi kun set to jernrør ved en ubetydelig revne i utrøstelige omgivelser – og så 
var vejret i øvrigt heller ikke for godt.  
På en konference om fremtidens skole, der sagde daværende undervisningsminister Bertel Haar-
der engang: ”Jeg håber meget, at eleverne i fremtidens skole møder den dygtig billedkunstlærer, 
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der kan åbne kunstens verden for dem. Det er jo ikke af hensyn til elevernes livsindkomst, nej, 
det er hensyn til deres livsværdi”.  
Folkeskolens bidrag til elevernes dannelse sker først og fremmest gennem undervisningen i fage-
ne og i det forpligtende fællesskab, som eleverne indgår i klassen og skolen gennem undervisnin-
gen.  
Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundska-
ber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs personlige 
alsidige udvikling. Når den dygtige billedkunstlærer fører eleverne ind i kunstens verden, eller når 
den engagerede geografilærer gennem sin undervisning får eleverne til at forstå sammenhængen 
mellem lukkede lufthavne i Europa og de to jernrør i lavaørken i Island, ja, så fremmer de elever-
nes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til  
deres alsidige personlige udvikling. De giver eleverne forudsætninger for at blive til kloge menne-
sker. Det er folkeskolens helt afgørende dannelsesbidrag. Og den opgave er vigtigere end nogen-
sinde.  
Alt for mange børn farer i dag vild i deres eget liv. Og det gælder også nogle af de børn, der gen-
nem deres skolegang har kunnet sætte hak ved et utal af læreringsmål og altid har ligget i top i di-
verse testsystemer – ja, for nogen har dette måske netop det der har været udfordringen.  
Andre er gennem hele deres skolegang blevet konfronteret med budskabet: Du ligger under mid-
del, du ligger under middel, du ligger under middel. Og selv om lærerne har gjort, hvad de kunne 
for at forhindre det, så har de påtvungne test fremmet en systematisk nedbrydning af elevernes 
selvværd. Disse elever står ikke tilbage med oplevelsen af, at deres skolegang har medvirket til de-
res alsidige personlige udvikling – tværtimod!  
Vi har forud for og i kølvandet på de seneste skolereformer insisteret på og aktivt bidraget til dis-
kussionen om, ”hvorfor vi holder skole?” Det har ikke været den nemmeste opgave. Ikke mindst 
fordi økonomiske styringsrationaler i den grad har sat dagsordenen. Det tog for alvor fart efter 
den verdensomspændende økonomiske krise, hvor et i Danmark ellers kriseramt New Public 
Mangagement genopstod som Fugl Fønix og kom til at dominere hele den uddannelsespolitiske 
dagsorden.  
Tænk engang, at det store politiske flertal kunne tilslutte sig så intetsigende et mål som: Folkesko-
len skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Og med følgende konkretisering: 
Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Det kan da 
kun være de ypperste og mest inficerede New Public Management-hjerner, der kan finde på en så 
tåbelig indikator på, om vi har en god skole. Løgstrup, Grundtvig, Kold, Kock og andre person-
ligheder, der gjorde sig reflekterede tanker om skolens betydning, må vende sig i deres grave.  
Det var en aftale om økonomi i 2011, der var det egentlige grundlag for den senere skolereform. 
Her kunne man f.eks. læse, at kommunerne kunne spare penge, hvis pædagoger overtager under-
visningen. Ja, det kunne man så ikke læse, for som så meget andet i hele dette forløb, så blev lige 
præcis denne del af kommunalaftalen holdt hemmelig i flere år. Tænk, at politikerne finder sig i 
det. At vi som borgere bliver nødt til at finde os i det. Hvem sagde åbenhed og demokrati?  
Det såkaldte 18. oktober-dokument skulle ligeledes ALDRIG have været til offentlighedens 
kendskab. Det beviser og understreger at som vi alle sammen ved, at Finansministeriet havde en 
helt afgørende finger med i udformningen af folkeskolereformen. Og desværre accepterer mange 
politikere præmissen.  
I dette klima, at vi vedholdende har insisteret på en helt anden seriøs debat om, hvorfor vi holder 
skole, og hvad vi vil med Danmarks vigtigste samfundsinstitution – folkeskolen. Vi har ufortrø-
dent udarbejdet vores bud på, hvordan vi kan skabe en bedre skole til fremtidens generationer.  
Vi har været optaget af, hvordan eleverne får et solidt fagligt fundament, der kan medvirke til de-
res personlige alsidige udvikling, og vi er særligt optaget af, hvordan de af vores elever, der ikke 
har de bedste forudsætninger med i bagagen, gennem undervisningen i skolen får et godt afsæt 
videre i livet.  
Vores bud har altid haft et solidt udgangspunkt i forskningen og i medlemmernes praksis-
erfaring. Og ude på skolen har medlemmerne fulgt trop ved at holde den fagprofessionelle fane 
højt. Medlemmerne insisterer på at påtage sig det professionelle ansvar for elevernes undervis-
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ning – og det er på trods af, at mange har følt et massivt pres fra topstyrede meningsløse projek-
ter i form af læringsmålstyret undervisning, læringsledelse og andre kvikfix-koncepter, som bliver 
solgt som mirakelkuren for folkeskolen.  
Men heldigvis er vi bestemt ikke alene. Flere og flere hæver stemmen og siger fra i forhold til den 
instrumentalisering af skolen, der udvikler sig i kølvandet på koncepternes indtog. Vi holder ikke 
skole af hensyn til regneark i Finansministeriet eller den kommunale forvaltning. Vi holder skole 
for børn af kød og blod. Børn, som vi giver 10 gode skoleår, og som vi skal hjælpe med at få det 
bedst mulige afsæt til at leve det fantastiske menneskeliv, der ikke lever sig selv. Og vi skal selv-
følgelig gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de farer vild i deres eget liv. De må og skal ikke pres-
ses ind i standardiserede rammer. Det har man prøvet i lande, der ikke ligger særligt langt væk fra 
os. Og det er ikke den skole, vi vil have i Grundtvigs og Kolds hjemland -og det er ikke det sam-
fund, vi vil have. Vi kan nemlig ikke drøfte, hvilken skole vi vil have, uden at drøfte vores visio-
ner for samfundet og vores børnesyn.  
Børn er værdifulde i sig selv og skal ikke bare betragtes som en værdi for samfundet.  
Den hollandske skoleforsker Gert Biesta, som jeg har haft den meget store fornøjelsen af at høre 
to gange i løbet af denne her sommer, han beskriver uddannelsesprocessen med disse ord: Ud-
dannelsesprocessen er skrøbelig. Den er ikke effektiv, men en dristig handling. Undervisning er 
en langsigtet proces uden hurtige løsninger. Det er et arbejde, der kræver tålmodighed og tillid, 
for at et andet menneske bliver voksent – sådan kan det også siges.  
Forældre, biskopperne, 3F’s markante formand Per Christensen, FOA, højskolerne - der er man-
ge, der sender et klart signal om, at betydningen af en god folkeskole, der tager elevens dannelse 
alvorligt, er så vigtig, at det ikke bare kan overlades til os at rejse den debat. Tusind tak for det!  
Jeg har haft en fantastisk sommer. Først deltog jeg i Lærermødet på Ryslinge højskole, hvor Høj-
skoleforeningen holdt sommerkursus i fem dage med dannelse som det gennemgående tema. Det 
blev fem fantastiske dage med oplæg, diskussioner, samtaler, spørgsmål, sang og alt, hvad der hø-
rer højskolen til. Lærerstuderende, unge lærere, bedagede lærere som mig selv, lærere fra ung-
domsuddannelserne og professionshøjskolerne – det var en fantastisk oplevelse, solen skinnede, 
og jeg forlod Ryslinge Højskole som et klogere menneske.   
I begyndelsen af august blev ministerens Sorømøde afholdt – og temaet? Ja, det var såmænd også 
dannelse. Også her var der højt til loftet. Der var ingen forventninger om, at mødet skulle slutte 
med en facitliste. Min påstand er, at de, der tror, at man kan sætte dannelse og god undervisning 
på en fast formel, ja, de kan nærmest betegnes som udannede mennesker.  
Lærer Mette Frederiksen fra Furesø takkede på mødet Merete Riisager for, at hun som minister 
havde været med til at genetablere det faglige professionelle sprog i og omkring skolen. Jeg deler 
helt og fuldt Mettes begejstring. I stedet for at snakke om at ”blive så dygtig, som man kan”, ”læ-
ring” og ”trivsel”, er der heldigvis blevet rum til at tale om kundskaber, om undervisning og om 
dannelse.  
Lad os håbe, at det forplanter sig ud i den kommunale virkelighed, så vi bliver fri for ord som 
”læringschef” og ”læringsledelse”. Læring er noget, der foregår i hovedet på børn – og i øvrigt på 
alle os andre. Det kan man altså ikke være chef for. Ja, det håber jeg da ikke. 
Klapsalver.  
Sorømødet gav i den grad håb om, at det er muligt at hive debatten om skole og uddannelse i 
Danmark ud af økonomernes og styringsfanatikernes jerngreb. Men vi skal naturligvis ikke være 
naive.  
Det kræver fortsat en kæmpe indsats sammen med alle gode kræfter, hvis det skal lykkes. Det så 
vi med al tydelighed i foråret. Alle partierne i folkeskoleforligskredsen og såmænd også de øvrige 
partier i Folketinget, de var enige om, at de absurd mange obligatoriske mål for undervisningen i 
folkeskolen skulle reduceres. Da der langt om længe kom et udkast til lovforslag, var det utroligt 
snørklet formuleret. Og når man endelig fik analyseret sig gennem teksten, var det klart, at forsla-
get på ingen måde levede op til politikernes ønske, men blot skubbede afgørelsen om antallet af 
mål ud til kommunerne. Hvorfor kommer der et lovforslag, der ikke i overensstemmelse med 
ministerens og de andre politikeres ønsker? Ja, jeg tør godt sige det højt, som alle ved og taler om, 
når mikrofonerne er slukkede: Fordi Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen forsøger at 
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sætte deres egen dagsorden for folkeskolen. Næste spørgsmål er naturligvis: Hvorfor kæmper Fi-
nansministeriet så med næb og kløer for at undgå et ønske fra et enigt Folketing bliver udmøntet? 
Ja, mit bud på svaret det er, at de mener, at det politiske ønske strider mod den opgave, som de 
er sat i verden for at løse - nemlig at effektivisere den offentlige sektor.  
I deres logik kan vi skabe en langt mere effektiv skole, hvis vi har meget præcise læringsmål for 
den enkelte elev, og hvis vi løbende kan kontrollere og hakke af, når eleven når målet. Heldigvis 
insisterede politikerne på, at lovforslaget SKAL afspejle den politiske målsætning. Og forligsparti-
erne har understreget, at deres ønske IKKE er, at de kommunale forvaltninger kan fortsætte 
målhysteriet. Lovændringen skal give øget frihed til lærerne – de fagprofessionelle – og ikke til 
kommunerne. Men der ligger altså en stor opgave foran os i at sikre dette. Ikke mindst i de kom-
muner, der er blevet smittet af samme styringsfeber, som hersker i Finansministeriet.  
Naturligvis har vi lærere mål for vores undervisning. Ellers var der jo ikke tale om undervisning 
men fri leg på blå stue – og så skal jeg skynde mig at sige ”fri leg på blå stue” har en kæmpe vær-
di. Det er bare ikke undervisning. De mål, som vi lærere sætter for vores undervisning, skal have 
udspring i folkeskolens formål og fagenes formål. Det er en afgørende forudsætning for, at vi 
gennem undervisningen kan fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsme-
toder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Det er 
en afgørende forudsætning for, at vi kan fastholde dannelsesaspektet i undervisningen og dermed 
fastholde den helt grundlæggende værdi i vores uddannelsestradition, der gør, at folk den dag i 
dag forsat ønsker inspiration lige præcis fra Danmark.  
Lærerens overvejelser om målet for undervisningen må aldrig reduceres til at klikke på forlods 
fastlagte læringsmål i en læringsplatform. Og lærerens didaktiske overvejelser må aldrig reduceres 
til at hente undervisningsforløb, der er designet til bestemte læringsmål, ned fra nettet. Det kan 
godt ske, at det i regnedrengenes logik er fantastisk effektivt, men det er helt ødelæggende, hvis vi 
forsat vil have en folkeskole, der giver eleverne det bedste afsæt til voksenlivet, og hvis vi forsat 
ønsker en skole, der understøtter, at de kommende generationer bliver dygtige, kreative, fantasi-
fulde, demokratiske, initiativrige – ja kort sagt at de kommende generationer også kan sikre, at 
Danmark i fremtiden forsat er et samfund i verdensklasse.  
Målstyringslogikken bryder også fundamentalt med mange forældres ønske til deres børn. En 
forælder sendte os en mail, som jeg godt vil have lov til at læse højt – overskriften var ”Når magi-
en forsvinder”:  
”Forleden var jeg en del af noget magisk. Jeg så ”Snehvide og de syv små dværge” opført af 0.a 
på en skole i det nordlige København. Børnene var fantastiske, og deres fællessang til sidst er ta-
toveret ind i min hukommelse.  
Men euforien varede ikke længe. Samme aften fik vi denne mail fra skolen; ”Jeres børn har i de 
seneste 10 uger arbejdet seriøst og målrettet på at nå de opstillede læringsmål knyttet til forløbet. 
I den kommende uge udsendes til orientering en dokumentation og evaluering af processen.”  
Bang! Med et pennestrøg forsvandt magien. Teaterstykket og børnenes entusiasme og glæde blev 
instrumentaliseret og proppet ind i rationel og vurderende ramme, hvor målestokken ikke længere 
er børnenes evne til at skabe noget sammen, men den enkeltes præcision i replikken.  
Men det er vel heller ikke sandt, at de seksårige børn har arbejdet målrettet på at nå de opstillede 
læringsmål? Kan man forestille sig, at børn er styret af læringsmål, når de indsmurte i maling laver 
rekvisitter i papmache? Kan man forestille sig, at læringsmålene blinker i deres bevidsthed, når de 
modtager forældrenes enorme hyldest?  
Alle fag har både en inderside og en yderside. Når man krænger vrangen på sin faglighed ud, så 
bliver den klodset, uvedkommende og umenneskelig. Det tror jeg, den dygtige lærer ved. Men jeg 
tror også, at det store politiske fokus på læring tvinger læreren til at vende vrangen ud.  
Selvfølgelig gider jeg ikke læse evalueringen og de mange powerpoints. Jeg vil se glade børn der 
trives og udvikler sig. Det SÅ jeg. Resten af den historie hører til i et ringbind på lærerværelset.” 
 
Klapsalver. 
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”Men det er da meget nemmere, hvis læreren bare kan hente målene og undervisningsforløbene 
på nettet, og nogle nyuddannede lærere giver da udtryk for, at de er glade for systemet?” Det er 
sådanne nogle udsagn, vi ofte hører som forsvar for den læringsmålstyrede undervisning. Samme 
sang hører vi, når der skal argumenteres for at indføre kanon i folkeskolen. Eller når den kom-
munale forvaltning har besluttet, at kommunens konsulent skal fortælle lærerteamet, hvad der 
skal indgå i årsplanen for næste år.  
Vi skal ikke afprofessionalisere lærerarbejdet – det er den helt forkerte vej at gå, hvis målet er en-
gagerede lærere og god undervisning.  
Forskere på UCC udsender i dag en rapport om de studerendes valg af lærerlivet. Den korte ver-
sion er, at de er drevet af samme motivation, som de erfarne lærere – nemlig at gøre en forskel og 
give eleverne en god undervisning. Forskerne undrer sig over, at vi ikke har indrettet folkeskolen 
på en måde, der ”passer” til den motivation, lærerne og de studerende kommer med.  
Jeg er fuldstændig enig - og jeg er helt enig med vores minister: Det skal ikke være nemt at være 
lærer. Det er et fantastisk komplekst job, der aldrig kan blive nemt, hvis vi da ellers tager lærerar-
bejdet seriøst, og hvis målet er den bedste skole for de elever, der går i skolen.  
Til gengæld skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at klæde de nye lærere bedst muligt på til 
den spændende og udfordrende opgave, der venter dem. Og i den forbindelse synes jeg at det er 
rigtigt glædeligt, at stadigt flere partier går ind i debatten om en fem-årig læreruddannelse på kan-
didatniveau – bl.a. med inspiration fra den finske læreruddannelse.  
Den bedste skole! Hvad er den bedste skole? Ja, Finansministeriet har jo åbenbart deres klare de-
finition. OECD har med PISA som rambuk på verdensplan forsøgt at sprede deres definition på 
den bedste skole. De politiske partier præsenterer med jævne mellemrum deres bud på den gode 
skole. Har vi som profession vores bud på skolens rolle i forhold til eleverne og skolens rolle i 
forhold til samfundet?  
Debatten på sidste års kongres var afsættet til, at vi senere her på kongressen her skal beslutte, 
om vi skal gå videre med at formulere vores – altså professionens -folkeskoleideal. Vi har brugt 
det forløbne år til at indkredse, hvilke områder et folkeskoleideal bør rumme, og hvilken retning 
det skal have. Jeg er selv overbevist om, at vi kan formulere et folkeskoleideal, som vil vække 
genklang i den endog meget store del af medlemsgruppen. På utallige medlemsmøder i mine ef-
terhånden mange år som formand for Danmarks Lærerforening har jeg oplevet en utrolig kon-
sensus, når det handler om visioner for skolen.  
Jeg ser rigtigt meget frem til debatten her på kongressen. Mit håb er, at vi tager hjem med et so-
lidt afsæt til det spændende, men også udfordrende arbejde, det bliver at formulere foreningens – 
professionens – folkeskoleideal. Idealet skal være vores bud på de grundlæggende værdier i sko-
len, som vi mener, skal være bærende for det videre arbejde.  
Vi skal have visionerne for skolen til at styre rammerne for skolen og ikke omvendt. Også derfor 
har vi brug for et fælles sprog, så vi på den baggrund endnu mere kvalificeret kan invitere ind til 
den vigtige diskussion: Hvorfor holder vi skole? Det er ikke en diskussion, der kan bæres af ho-
vedstyrelse og kredsformænd. Det er en diskussion, der skal bæres af Danmarks Lærerforening, 
og medlemmerne er Danmarks Lærerforening.  
Vi har allerede set, hvor stor betydning medlemmernes aktive deltagelse kan have. I Lyng-
by/Taarbæk sagde lærerne kollektivt fra overfor et ”synlig-læringsprojekt”, som de ikke følte ejer-
skab til – og som de ikke mente kvalificerede undervisningen. Lige nu så sidder kommunalbesty-
relsen og drøfter med kredsen, hvordan man sammen kan lave et projekt, der giver mening for 
lærerne.  
I Aabenraa har kredsen sammen med kommunen taget initiativ til at invitere alle skoler med i de-
batten om, hvorfor vi holder skole. En helt række af de lokalaftaler, der er blevet indgået, en ræk-
ke af de forbedringer der er skabt omkring arbejdssituationen – ja, det er kommet i stand, fordi 
medlemmer sammen med kredsen og sammen med tillidsrepræsentanten har løftet opgaven og 
taget ansvar. Den kolossale styrke, som medlemmernes aktive deltagelse er for Danmarks Lærer-
forening, skal vi blive endnu bedre til at bruge i vores daglige arbejde.  
Nogen besluttede – helt uden at spørge os – at ændre spillereglerne fundamentalt i 2013. Det har 
vi taget bestik af. Vi sidder ikke og venter på, at de gode gamle dage kommer tilbage. Vi finder 
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nye veje, så medlemmernes stemme kan blive hørt, og en væsentlig del af svaret på dette er med-
lemmernes aktive deltagelse.  
Og der er i høj grad brug for, at vores fælles stemme bliver hørt.  
For nylig mødte jeg en lærer i toget. Hans indgangsreplik var: ”Har du nogen mulighed for at lave 
en bedre aftale ved OK18, Anders?” Han fortalte, at han altid havde elsket lærerarbejdet. Han 
havde aldrig disciplinære problemer med eleverne, havde et godt samarbejde med kollegaerne, og 
han talte i det hele taget med glød om lærerarbejdet, men – for der var et afgørende men – han 
følte, at det var krop umuligt at levere en god undervisning til eleverne, når han som nu skulle 
undervise 29 lektioner om ugen. Hertil kom, at han i stigende omfang oplevede, at andre forsøgte 
at tage styringen på hans undervisning. Andre beslutter, hvornår han skal teste sine elever, hvilke 
test han skal bruge, hvordan han skal tilrettelægge sin undervisning ud fra et bestemt lærings-
målskoncept, hvordan han skal give feedback til forældrene. Ja selv hvilket undervisningsmateria-
le han skal bruge. Han var helt afklaret med, at medmindre det bliver lavet om, vil han finde sig et 
arbejde uden for folkeskolen. En lærer i begyndelsen af 40’erne med stor kærlighed til faget og 
folkeskolen – ham har vi ganske enkelt ikke råd til at miste.  
Kære undervisningsminister, kære KL: Dette er en kæmpe udfordring, og det er altså ikke kun en 
udfordring for Danmarks Lærerforening. Det er i høj grad også jeres udfordring. Når vi på denne 
kongres skal drøfte arbejdsliv 2017, så handler det lige præcis om den lærer, jeg mødte i toget, og 
om vores kommende kollegers situation. Det handler om alle vores medlemmers muligheder for 
at kunne lykkes med deres vigtige opgaver i form af ordentlige rammer og i form af et professio-
nelt råderum. Det gælder alle de medlemmer, der ansat i folkeskolen. Men det gælder i lige så høj 
grad de medlemmer, som er ansat på SOSU-skolerne, og som kæmper med ekstremt stramme 
rammer og urimelige arbejdsvilkår. Og det gælder UU-vejlederne, der står overfor reformer, som 
risikerer at underminere deres faglighed. Det handler kort sagt om alle medlemmer af Danmarks 
Lærerforening – uanset hvor de er ansat.  
Ja, punktet handler i virkeligheden om, hvordan vi styrker medlemmernes self-efficacy – og jeg 
beklager, at jeg forsat ikke har fundet et rammende dansk ord. Det handler om muligheder og 
evner for at løfte opgaven, og det handler om at have indflydelse på undervisningens og skolens 
udvikling. Og derfor handler det også om, at eleverne får den bedste undervisning og vejledning, 
for, når vi styrker medlemmernes self-efficacy, kan det aflæses direkte på elevernes resultater.  
I disse dage falder forhandlingerne om FGU på plads. KL har været meget optaget af, at kom-
munerne skal have ansvaret for hele området. For os er det helt primære, at vi sikrer, at alle unge 
får en undervisning og en vejledning, som er i overensstemmelse med deres ønsker, behov og in-
teresser. Der er behov for et velfungerende PPR og et professionelt vejledningsmiljø, der med 
høj self-efficacy og god faglig ledelse kan hjælpe de unge - ikke mindst dem, der har mest brug 
for hjælp til at komme videre. Jeg håber – og også optimistisk på - at resultatet af forhandlingerne 
om FGU vil fremme dette.  
KL’s har en analyseenhed - KLK – de har netop tilbudt kommunerne at analysere kommunens 
resurseanvendelse på folkeskoleområdet. De vil blandt andet analysere, ”hvordan det pædagogi-
ske personale anvender deres arbejdstid”, og ”hvordan ressourcetildelingen til folkeskolerne på-
virker planlægning og styring på den enkelte skole”.  
Hmmm - hvad betyder det så? Hvad er målestokken for analysen? Er det lærernes selv-efficacy? 
Er det i hvilket omfang, kommunerne lever op til bilag 4? Ja, det er faktisk to sider af samme sag, 
for målsætningen formuleret i bilag 4 var jo: At styrke kvaliteten i undervisningen, at understøtte 
et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital. Er det tilfredsheden blandt elever, medarbej-
dere, forældre og ledelse, der er målestokken?  
Hvis det endnu en gang er flest muligt undervisningstimer og færrest muligt lærere og børneha-
veklasseleder, så misrøgter KL totalt sit ansvar for folkeskolen. 
 
Klapsalver. 
 
 Jeg har skrevet til KL og sagt, at vi da gerne deltager i denne analyse.  
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Og at kommunerne med fordel kan tage imod hjælp til denne analyse, ja, det vidner de seneste års 
udvikling om. Kommunerne, KL’s medlemmer, har valgt i en seksårig periode at nedlægge hele 
14 % af lærerstillingerne – 14 % - mens elevtallet kun er faldet med 5. Antallet af lederstillinger er 
i sammen periode faldet med hele 16,5  % .  
Har KL’s medlemmer så påtaget sig ansvaret for at sikre, at opgaverne til lærere og ledere er ble-
vet reduceret i et tilsvarende omfang? Tværtimod – den almindelige folkeskole skal i dag rumme 
langt flere elever med særlige udfordringer. Eleverne skal have langt flere timer i skolen. Og så 
lover kommunerne i øvrigt forældrene, at nu får eleverne en meget mere spændende og varieret 
undervisning, hvor vi samarbejder med erhvervsliv, kulturliv og fritidsliv.  
Her har vi altså en af hovedårsagerne til, at kollegaen, som jeg mødte i toget, alvorligt overvejer 
sin fremtid i folkeskolen. Her har vi årsagen til, at skræmmende 25 % af lærerne forlader skolen i 
løbet af det første år af lærergerningen. Her har vi forklaringen på, at det mange steder i landet er 
svært at rekruttere skoleledere til folkeskolen.  
På forårets kredsformandskonference fremviste direktør i KL Kristian Heunicke en graf, der 
skulle illustrere, at kommunernes udgifter til folkeskolen er stort set uændrede. Med et lidt flabet 
udtryk kunne min kommentar til grafen være: Og?  
Jeg er stort set ligeglad med, hvordan KL i kontoplanen flytter SFO-udgifter ind under skoleud-
gifterne og konstruerer sine grafer. Man skal som bekendt aldrig stole på statistik, man ikke selv 
har manipuleret med!  
 
Klapsalver. 
 
Nej, jeg er langt mere interesseret i, at KL forholder sig til den helt konkrete virkelighed, at antal-
let af ledere og lærere er styrtdykket i forhold til antallet af elever samtidig med, at opgaverne er 
markant, og kommunerne med KL i spidsen lover guld og grønne skove. Og lad mig lige under-
strege, at svar som: ”Nu skal vi tale skolen op”, ”Vi skal gøre det på en smartere måde”. Eller, at 
”borgmestrene fortæller, at det går rigtigt godt” – ja de svar de tæller ikke. Det er ikke-svar.  
For at vi kan tage et fælles ansvar for de tre målsætninger i bilag 4 – jeg gentager - at styrke kvali-
teten i undervisningen, at understøtte et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital – vil det 
være særdeles hensigtsmæssigt, hvis vi har et fælles billede af situationen på de arbejdspladser, 
hvor Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder. Ja, det er faktisk afgørende nødvendigt.  
I bilag 4 formulerede vi sammen nogle målsætninger, som vi med vores underskrift forpligtede os 
på at tage et fælles ansvar for at realisere. En fælles undersøgelse, der tager afsæt i de målsætnin-
ger, er derfor helt oplagt at gennemføre, men det har KL ikke villet indtil nu med denne begrun-
delse – jeg citerer: ”flere centrale initiativer eller undersøgelser, vil ikke være hensigtsmæssige af 
hensyn til de lokale processer, der er i gang. Vi oplever som tidligere nævnt heller ingen efter-
spørgsmål fra kommunerne efter flere centrale initiativer.”  
KL taler hele tiden om, at vi skal have ro om folkeskolen – hvad betyder det? Mener KL virkelig, 
at vi bare skal se passivt til, når 25 % af de nyuddannede lærere forlader deres job i folkeskolen al-
lerede i det første arbejdsår. Skal vi se passivt til, når vi kan konstatere, at i nogle kommuner har 
20 % af dem, der underviser i skolerne, ikke den uddannelse, som folkeskoleloven foreskriver. 
Eller når 80 % af kommunerne melder tilbage til KL, at de har rekrutteringsudfordringer.  
Der er læreruddannede nok i Danmark, men udfordringen er, at de i alt for høj grad fravælger 
folkeskolen.  
Er svaret så nu, at der skal være ro om folkeskolen?  
KL ynder at kalde kommunerne for ”skoleejere” og forklarer med det udgangspunkt, at borgme-
stre og forvaltninger ikke kan se, hvad vi skal bruge en fælles undersøgelse til. Men jeg kan fortæl-
le jer, at 50.000 lærere og andre medlemmer af Danmarks Lærerforening i den grad efterlyser, at 
der bliver taget et ansvar for de helt konkrete og reelle udfordringer, de står med i dagligdagen. 
Det er lærerne, der står i klasselokalet med ansvaret for undervisningen af 27 elever - ikke borg-
mestrene. Når KL’s repræsentant i ministerens kvalitetsforum så kritiserer, at den arbejdsgruppe, 
der skulle komme med et handlingsorienteret udspil om det gode arbejdsliv, valgte at brugte Ox-
ford Research’s rapport Lærerliv 2017 som baggrundsinformation, ja så bliver det da helt sort. 
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KL kunne jo bare have sagt ja tak til, at vi lavede en fælles undersøgelse. Fælles ansvar kræver fæl-
les viden.  
Derfor virker det også besynderligt, at KL med næb og kløer kæmper for, at lærerne IKKE skal 
kende til skolelederens overvejelser om det forventede tidsforbrug til opgaverne i oversigten. Vi 
ved fra en række skoler, at det har stor positiv betydning for arbejdsmiljøet, hvis dette uforståeli-
ge hemmelighedskræmmeri forsvinder. Og så kan jeg fortælle, jeg ikke hørt fra en eneste skole, at 
lærerne synes, at det styrker den sociale kapital, at skolelederen sidder med et tal, som han ikke vil 
– eller måske rettere må for forvaltningen – fortælle læreren. Vi tabte sagen i Arbejdsretten, men 
hvad vandt KL? Retten til et dårligere arbejdsmiljø? Og var det lige det, der var målet med bilag 
4?  
 
Klapsalver. 
 
”Skoleejernes” forening kæmper mange kampe, der er helt uforståelige for dem, der skal få hver-
dagen i skolerne til at fungere. I mere end tre år satte KL sammen med Odense Kommune alt ind 
for at undgå at få prøvet, om advarslen til Erik Schmidt var berettiget. Hvad var KL’s og Odense 
Kommunes interesse i gennem en række juridiske krumspring at undgå, at få sagen prøvet? 
Kommunen har brugt ikke mindre end en halv million kr. på at forsøge at forhindre, at sagen bli-
ver prøvet. De kunne have trukket den – efter min mening – ikke blot urimelige men direkte ska-
delige advarsel tilbage, eller de kunne have fået prøvet sagen i stedet for at misbruge skattebor-
gernes penge på den måde. Nu kører sagen så omsider ved byretten i Odense, - og jeg vil sige – at 
uanset om vi vinder eller taber den sag, har der været tale om en helt uforståelig adfærd fra Oden-
se Kommune og KL.  
Hvorfor agerer ”skoleejernes” forening på en måde, der er direkte kontraproduktiv for skolerne? 
Jeg tror, at en stor del af svaret skal findes i det nye mantra: den hellige ukrænkelige ledelsesret. 
 
Klapsalver. 
 
Alt det skrammel med aftaler og fælles ansvar for at finde løsninger, det er en hindring for de 
nødvendige effektiviseringer, der er forudsætningen for Velfærdssamfundet 2.0. Ja, det er ikke 
helt sådan Moderniseringsstyrelsens doktrin er formuleret i form af ”God arbejdsgiveradfærd”, 
men meningen tror jeg er ganske rammende.  
Og nu fortæller jeg jer så en hemmelighed – den må I så ikke sige til andre: Finansministeriet og 
Moderniseringsstyrelsen har en vis indflydelse på KL. Det resulterede blandt andet i, at KL ud-
sendte en fatwa mod lokalaftaler. Og på trods af den fatwa er der i dag ikke mindre end 72 aftaler 
af varierende omfang. ALLE steder melder man om, at det har haft en positiv betydning for ar-
bejdsmiljøet. På en bustur arrangeret af KL for folkeskolens parter og Undervisningsudvalget i 
forrige uge blev Anders Axø fra Erritsø Fællesskole i Fredericia Kommune spurgt, hvad et aftale-
papir om en fælles forståelse betyder for hans skole. Svaret var helt klart: ”Jeg kunne ikke drive 
skole uden det”, sagde han.  
Hardlinerne i Københavns Kommune kæmpede længe og trodsigt imod en aftale. I dag tror jeg, 
at alle er enige om, at aftalen, der ganske vist bestemt ikke har løst alle udfordringer, har haft en 
stor positiv betydning for arbejdsmiljøet og dermed for kvaliteten af undervisningen. På trods af 
det så sidder KL og Moderniseringsstyrelsen i deres elfenbenstårn – det var helt bevidst, at jeg 
her brugte ental – og advarer mod lokalaftaler. Deres aftalefobi har faktisk så grotesk et omfang, 
at vi end ikke kan udsende et brev med KL, hvor ordet ”lokalaftale” indgår – uha nej – vi skulle 
jo nødigt underminere den hellige ukrænkelige ledelsesret.  
Mens KL og Moderniseringsstyrelsen fortsat befinder sig i en boble uden kontakt med virke-
ligheden, ja, så har I - kredse og tillidsrepræsentanter - sammen med kollegaerne og som regel i et 
godt samarbejde med skolelederne gjort en kæmpe indsats for at få hverdagen til at hænge sam-
men. Det skal I have tusind tak for. Det er jeres formidable indsats, der gør, at eleverne forsat har 
en skole, som de er glade for. Tusind tak skal I have! 
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Klapsalver. 
  
Det, I prøver hver eneste dag – på trods – er at få noget af det ypperste i det danske demokrati til 
at fungere – nemlig den danske model. Gennem aftaler tager I et fælles ansvar for at finde løsnin-
ger på udfordringerne. Det er bestemt ikke nemt med det resursepres, der er på dagligdagen. Men 
det er afgørende nødvendigt, hvis folkeskolen, SOSU-uddannelserne, PPR-kontorerne, UU-
centrene, voksenundervisningen og de steder, hvor vores medlemmer udfører opgaver af afgø-
rende betydning for samfundet, skal kunne lykkes med deres opgave. Imens sidder KL sammen 
med Moderniseringsstyrelsen forsat i boblen og råber: ”Lederne skal lede og fordele arbejdet”. 
Lad mig udtrykke mig yderst diplomatisk: Det synes jeg er et totalt forældet uambitiøst syns-
punkt.  
 
Klapsalver. 
 
Moderne vidensinstitutioner, skal da ikke ledes efter principper, der blev formuleret på industri-
virksomheder for mere end 100 år siden.  
Til alt held oplever vi, at flere og flere får øjnene op for de uheldige konsekvenser af det nuvæ-
rende styringsrationale. Og vi oplever for tiden en åbenhed fra en række politiske partier for at 
finde alternativer. Det sker i erkendelse af, at snævre mål-og resultatstyring er kontra-produktivt 
for udviklingen af gode skoler med undervisning af høj kvalitet.  
Vi har behov for at få vendt hele styringen på hovedet, så ledernes og lærernes fagprofessionelle 
ansvar og dømmekraft kommer i centrum. Skolelederne på den enkelte skole må have et reelt le-
delsesrum til sammen med lærerne at sikre, at eleverne får den bedst mulige undervisning. Udvik-
lingen skal tage udgangspunkt i skolens virkelighed og ikke trækkes ned over skolerne, fordi poli-
tikerne eller forvaltningen har hørt om et smart koncept, som man måske ovenikøbet kan søge 
ekstern finansiering til.  
Kommunalbestyrelsen og andre beslutningstagere skal naturligvis have indsigt i den enkelte sko-
les resultater og vilkår, men det må ske i respekt for lærernes faglighed. Professor Per Fibæk sag-
de i fredags til Politiken – jeg citerer: ”Politikere, forvaltningsfolk og mange af dem, der tegner 
den offentlige debat om uddannelse, har en fejlagtig tro på, at de ved bedre end lærerne. Jeg har 
flere gange været med i udvalgsarbejde i ministeriet - sammen med embedsmænd, forvaltnings-
chefer og den slags. Og det har undret mig, at mange af dem er så fuldstændig sikre på, at de ved 
bedre end lærerne, hvordan man forbedre undervisningen!” Kære Per, vi er mange der deler din 
undren!  
 
Klapsalver. 
 
Og det er en af grundene til, at vi har valgt at sætte demokratiet på dagsordenen på denne her 
kongres. I disse år bliver Hal Kocks berømte ord om, at demokratiet ikke er vundet en gang for 
alle, men er en livsform, der skal tilegnes, og et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled, me-
re aktuelle end nogensinde.  
I øjeblikket bliver den demokratiske skandale fra 2013 rullet op for åbent tæppe med Anders-
Peter Mathisens bog ”Søren og Mette i Benlås”. Vi kendte jo godt forløbet. Alligevel har det for 
mange medlemmer været en hård oplevelse igen at blive konfronteret med det systematiske de-
mokratiske svigt, som vi blev udsat for. Det afgørende nye denne her gang er, at det nu en gang 
for alle er dokumenteret, at regeringen var dybt involveret i forløbet. Annette Vilhelmsen fortæl-
ler modigt, at da hun overtog posten som leder af SF, overtog hun også en aftale om, at regerin-
gen havde besluttet at gennemføre et opgør med lærerne, hvis de ikke frivilligt accepterede de vil-
kår, der skulle finansiere de kommende reformer på området.  
Når en regering træffer sådan en beslutning, har den totalt afmonteret frie forhandlinger. KL 
hverken kunne eller ville indgå nogen som helst anden aftale. Forhandlingssystemet var sat ud af 
spil, og derfor foregik der aldrig nogen forhandling. Når Michael Ziegler i bogen endnu en gang 
foregøgler, at der var langstrakte forhandlinger, og at det var LC, der nægtede at forlade deres po-
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sitioner, kan vi ganske enkelt dokumentere, at det ikke er rigtigt. Politiken må gerne se dokumen-
tationen, DR må gerne se dokumentationen, Radio 24/7 må gerne se dokumentationen, men det 
er selvfølgelig nemmere blot at konstatere, at Corydon og de andre, der var direkte involveret, ik-
ke kan bekræfte historien - og så er der ikke nogen historie.  
Politiken valgte at bruge en halv A4-side på at krydsforhøre Vilhelmsen på om hun havde BE-
VISER på, at regeringen rent faktisk var dybt involveret i forløbet. Vilhelmsens ord om, at hun 
som ny formand i SF fik at vide, at regeringen var bundet af en aftale, nej, det var sandelig ikke 
nok, for avisen havde fået ingen mindre end Corydon til at fortælle, at det ikke var rigtigt. Hvor-
for fortalte Politiken ikke i samme artikel, at beviset rent faktisk står lysende klart i bogen i direkte 
forlængelse af citaterne fra Annette Vilhelmsen? Her fortæller Kristian Thulesen Dahl, at han i 
oktober 2012, som partileder var inviteret til møde med daværende statsminister Helle Thorning-
Schmidt med det ene punkt på dagsordenen, at statsministeren gerne ville have Thulesen Dahls 
tilsagn om opbakning til et lovindgreb i en mulig konflikt med lærerne. Dette møde blev holdt, 
inden parterne overhovedet havde udvekslet krav. Mødet er et klokkeklart bevis på, at regeringen 
allerede på det tidspunkt var dybt involveret. Der behøver ikke yderligere beviser!  
 
Klapsalver. 
 
Ja, nu er det jer der er skyld i at det bliver langt. 
 
Hemmelig arbejdsgruppe mellem regeringen og KL, 18.-oktober-dokumentet, det hemmelige 
møde mellem regeringstoppen og KL-toppen den 13. november, ja de begivenheder sammen 
med mange andre bekræfter bare yderligere regeringens helt klare indblanding.  
Forestil jer lige, at en statsminister et halvt år før overenskomstforhandlingerne på det private ar-
bejdsmarked indkaldte ledende politikere fra oppositionspartierne med det ene mål at sikre sig 
opbakning til et indgreb mod CO Industri i en forventet konflikt. Forestil jer det. Der ville opstå 
et ramaskrig, og ikke én ville forlange yderligere bevis på, at statsministeren dermed forbrød sig 
mod de forpligtigelser, Danmark har i kraft af vores tilslutning til ILO-konventionen. Med ILO-
konventionen er Danmark som bekendt forpligtet på at fremme frie forhandlinger og fair for-
handlinger mellem ligeværdige parter. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at Politiken, DR 
eller Krause Kjær i den situation ville bede om yderligere beviser på, at Danmark havde gjort sig 
skyldig i et åbenlyst konventionsbrud.  
Politikens Poul Aarø Pedersen forsøgte at komme sin avis til undsætning med en klumme om, at 
når det går godt i børnehaveklassen på Nørrebøvling skole, er der da ingen grund til, at man som 
avis og som journalist skal beskæftige sig med, at Danmark på det groveste har tilsidesat vore in-
ternationale forpligtigelser. Det er måske Politikens svar på dybdeborende gravende journalistik? 
 
Klapsalver 
 
I vores demokrati er den fjerde statsmagt – pressen og journalisterne – en helt afgørende og 
uundværlig faktor, og derfor er der også grund til at stille spørgsmålet: Hvorfor var det ikke me-
dierne, der lavede eller i det mindste forsøgte at lave en samlet journalistisk beskrivelse af et af de 
største demokratiske svigt i flere årtier.  
Jeg er blevet mødt med kritiske spørgsmål i forhold til vores beslutning om på forhånd at aftage 
3000 bøger for at sikre det økonomiske fundament for Søren og Mette i Benlås. Det er helt fint. 
Vi skal naturligvis kunne redegøre for, at den dobbelte cavlingprisvinder Anders-Peter Mathiasen 
ikke bare har skrevet bogen med ført hånd fra os. I kontrakten med Politikens Forlag, som har 
udgivet bogen, har vi afskrevet os enhver redigeringsret. Ved netop at lave kontrakten på for-
hånd, har forfatteren stået helt frit for at skrive det, han kom frem til gennem sin research. Han 
behøvede ikke at skrive noget for at please os i håb om, at vi efterfølgende ville købe bogen.  
Men hvorfor er det ikke et medie - en journalist - der har gjort sig til oplagt Cavlingpris-kandidat 
ved at afdække statsmagtens klare overgreb i denne sag? Så havde Anders-Peter Mathiasens bog 
jo været fuldstændig overflødig.  
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Den anerkendte blogger Peter Kofod har lavet en grundig analyse af mediernes rolle i denne sag. 
Ikke for at pege fingre, men for at påpege betydningen af en fri, uafhængig, kritisk og dybdebo-
rende presse i en sag som denne. Jeg kan varmt anbefale at læse Peter Kofods grundige og tanke-
vækkende analyse.  
Der er fortsat mange ubesvarede betydningsfulde spørgsmål: Hvad var embedsmændenes rolle i 
denne sag? Hvorfor advarede de ikke politikerne om, at de med deres beslutninger brød interna-
tionale konventioner? Hvordan kan det lade sig gøre, at regeringen her fire år efter det planlagte 
indgreb til fordel for arbejdsgiverne fortsat samararbejder med arbejdsgiverne om, at de politiske 
intentioner med indgrebet bliver effektueret? ILO har helt utvetydigt påtalt dette forhold. Allige-
vel fortsætter det på 4. år. Hvordan kan en regering overhovedet have en politisk målsætning med 
et indgreb i en konflikt? Det er jo i sig selv dokumentation for, at regeringen var dybt indblandet.  
Michael Ziegler hævder igen og igen, at KL sandelig lagde alle kræfter ind i forhandlingerne. I 
bogen fortæller han, at hver gang KL afleverede et forslag, kom det tilbage fyldt med røde stre-
ger. Det er da nærliggende at bede KL om at dokumentere denne påstand. Vi har lagt alt vores 
åbent frem.  
Det er dybt problematisk, at arbejdsgiverne var involveret i formuleringerne og beregningerne af 
lovindgrebet – ja, det var jo i realiteten Moderniseringsstyrelsen selv, der førte pennen – mens 
lønmodtagerorganisationerne her fire år efter forsat bliver nægtet at få gennemgået beregninger af 
økonomien. Det forhold kunne vel i den grad fortjene den fjerde statsmagts opmærksomhed. 
ILO har i øvrigt også her udtrykt klar kritik af staten.  
Jeg er glad for, at flere medier nu viser interesse for at komme til bunds i denne sag, og jeg er glad 
for, at Politikens chefredaktør, Christian Jensen, har tilkendegivet, at der er al mulig grund til at 
grave videre. Men jeg vil godt understrege: I behøver ikke bruge alle kræfterne på at finde bevis 
for, at regeringen var dybt involveret i forløbet. Det ER bevist – hvis da ikke Thulesen Dahl har 
valgt at binde Anders-Peter Matthiasen en totalt opdigtet historie på ærmet.  
Det er vigtigt, at der graves videre, fordi dette massive demokratiske svigt SKAL afdækkes. Fordi 
regeringen den dag i dag – 4 år efter – forsætter med at tilsidesætte påbud fra ILO og dermed 
fortsat bryder de konventioner, som vi har forpligtet os på. Fordi vi skal sørge for, at dette forløb 
aldrig gentager sig.  
Mette Frederiksen og Morten Østergaard sagde næsten samstemmende i Folketingets åbnings-
debat, at de håber, at det forløb aldrig vil gentage sig, og HVIS det alligevel skulle ske igen, så skal 
det se anderledes ud.  
HVIS det igen skulle ske??? Her vil jeg gerne fra Danmarks Lærerforenings kongres helt klart og 
tydeligt sige:  
Det må ALDRIG gentage sig, at en statsminister søger opbakning til et indgreb, inden kravene 
overhovedet er udvekslet.  
Det må ALDRIG gentage sig, at regeringstoppen holder hemmelige møder med arbejdsgiverne 
for at planlægge et kommende OK-forløb.  
Det må ALDRIG gentage sig at udfaldet af et OK-forløb er givet på forhånd, da det ellers vil væ-
re umuligt at finansiere regeringens reform.  
Det må ALDRIG gentage sig at en regering samarbejder med arbejdsgiverne om økonomien i et 
lovindgreb og samtidig nægter at gennemgå beregningerne med lønmodtagerorganisationerne.  
Det må ALDRIG gentage sig, at en regering fortsætter samarbejdet med arbejdsgiverne om for-
hold, som burde være omfattet af en aftale.  
 
Disse forhold udgør et åbenlyst brud på den danske stats forpligtigelse til at respektere frie lige-
værdige parter og fremme frie forhandlinger. Derfor må de ALDRIG gentage sig.  
 
Klapsalver.  
 
Det håber jeg, at Mette Frederiksen og Morten Østergaard og alle øvrige folketingsmedlemmer er 
enige i for ellers står vi altså tilbage med en massiv demokratisk udfordring.  
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Og så jeg håber, at alle politikere er deres ansvar bevidst i forhold til at sikre, at der ved OK18 
kommer til at foregå frie, fair og ligeværdige forhandlinger.  
I fredags meddelte samtlige organisationer på det offentlige arbejdsmarked, at de er enige i dette 
synspunkt – det gjorde de med følgende udtalelse: ”Det er derfor magtpåliggende for Forhand-
lingsfællesskabet og CFU at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen op-
tager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med hen-
blik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”  
Jeg er sikker på, at lærere på ungdomsuddannelserne, på de frie skoler og i folkeskolen er rigtigt 
glade for denne markante tilkendegivelse. Og jeg vil gerne her fra kongressens talerstol sige det 
kort og klart til alle vores kammerater i fagbevægelsen: Tusind tak!  
 
Klapsalver. 
 
En afgørende del af fagbevægelsens DNA er sammenhold og solidaritet. Det er derfor, vi har 
skabt CFU og Forhandlingsfællesskabet. Det er derfor, vi arbejder sammen med de andre organi-
sationer i FTF, i Virkelighedens Velfærd og nu i Danmark for Velfærd. Vi er ilde stedt i fagbevæ-
gelsen, hvis vi ikke formår at kigge ud over vores egne snævre interesser. I dag er det os, der har 
stor gavn af sammenholdet på tværs af organisationerne, men der skal heller ikke herske tvivl om, 
at vi er klar med opbakning, når andre udsættes for urimelig behandling. På statens område har vi 
oplevet en total disrespekt for partssamarbejdet, når det gælder emner som udflytning af statslige 
arbejdspladser og fjernelse af kutymefridage. Den ”vi alene vide – og bestemme”-holdning, som 
de berørte ansatte har oplevet i disse og lignende sager, har fået CFU til at trække en streg i san-
det, og CFU’s formand Flemming Vinther har understreget det med ordene: ”Nok er nok”. Også 
her er der tale om klar disrespekt for det partssamarbejde, som vi bygger den danske model på. 
Jeg vil gerne fra kongressens talerstol gentage Flemming Vinthers ord: Nok er nok!  
Fagbevægelsen er på mange måder en afgørende del af vores demokrati. Tillidsrepræsentanten gi-
ver medarbejderne en stemme på arbejdspladsen. Kredsene er lærernes/professionens stemme i 
forhold til kommunalbestyrelsen, og fra centralt hold forsøger vi at kvalificere de beslutninger, 
der træffes i Folketinget, ministerierne, KL osv. Dette repræsentative demokrati kvalificerer be-
slutningerne og giver beslutningerne legitimitet og har derfor været et fantastisk positivt bidrag til 
udviklingen af det danske samfund. Betydningen af dette kan slet ikke kan overvurderes.  
Men fagbevægelsens bidrag til at udvikle demokratiet og udvikle Danmark rækker endnu længere. 
Visioner om et solidarisk velfærdssamfund, uddannelse til alle, ordentlige boliger til alle osv. Ja, 
det var jo i høj grad fagbevægelsens visioner. Visioner, der gennem vedholdende indsats, der 
strakte sig over flere generationer, skabte fundamentet for det samfund, vi har i dag.  
Vi skal passe på, at vi ikke blot bryster os af de resultater andre har skabt før os. Der er i høj grad 
brug for, at vi som fagbevægelse her i 2017 også formulerer vores visioner for fremtidens sam-
fund. Vi står med enorme udfordringer, men også med enorme muligheder. Hvordan tackler vi 
den næsten uoverskuelige klimaudfordring? Hvordan udnytter vi det potentiale, der ligge i den 
eksplosive digitale udvikling? Og hvordan sikrer vi en rimelig fordeling af den merværdi, der føl-
ger i kølvandet på dette? Hvordan sikrer vi et skattesystem eller måske et helt andet system, der 
kan være med til at finansiere velfærd i fremtiden. Og hvordan sikrer vi at fornuftige arbejdsvilkår 
for alle på et arbejdsmarked, når ansættelse i stigende grad sker via digitale platforme og ikke 
gennem et ansættelsesforhold, som har været det dominerende i mere end 100 år? Hvordan sikrer 
vi et demokratisk samfund, når informationsstrømmen i stigende omfang styres af uoverskuelige 
kapitalinteresser, og de nyheder, der når os, sorteres gennem endnu mere ugennemskuelige algo-
ritmer?  
Ønsker vi, at fagbevægelsen også i fremtiden skal andet og mere end at varetage snævre faglige 
interesser og fortsat være aktiv i udviklingen af Danmark. Ja, så er det nogle er de udfordringer, 
som vi må have vores bud på. Og nej, det er ikke bud, som vi står med, når vi forlader kongres-
sen på torsdag – det ved vi godt. Og det er heller ikke bud, som vores hovedorganisation med 
dygtige medarbejdere og en ildsjæl til en formand er i stand til at levere. Det kræver langt flere 
ressourcer.  
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Visionen om, at fagbevægelsen kan og skal spille en vigtige rolle i udviklingen af fremtidens 
Danmark, er derfor også den altafgørende grund til, at vi har kastet os helhjertet ind i arbejdet for 
at skabe et godt grundlag for en samlet stærk hovedorganisation i Danmark. Det vil vi forsætte 
med, og det er mit håb, at det krones med held, så vi alle kan se perspektivet i, at vi sammen kan 
langt mere end hver for sig.  
For seks dage siden mødtes mere end 3500 tillidsrepræsentanter på kryds og tværs af organisatio-
nerne i LO og FTF og på kryds og tværs af den offentlige og private sektor. Her drøftede vi, 
hvordan kan vi bidrage til, at det velfærdssamfund, der har været forudsætningen for vækst, 
fremgang og solidaritet i Danmark, også kan være et fundament i fremtiden.  
Som nævnt, så besluttede organisationer på det offentlige arbejdsmarked i fredags uanset hvilken 
hovedorganisation de kom fra at støtte os i de kommende forhandlinger. I to år har vi sammen 
med to LO-organisationer, FOA og HK-kommunal, og to FTF-organisationer - BUPL og Social-
rådgiverne - sat en fælles dagsorden gennem Virkelighedens Velfærd. Om få dage udgiver vi 
sammen med FOA og 3F bogen ”Fællesskabets Skole” for sammen at sætte fokus på folkesko-
lens store betydning for et velfungerende samfund. Og denne gang tror jeg faktisk at det er en 
bog som alle bliver glade.  
Opdelingen i LO og FTF er historisk betinget og giver ikke meget mening i dag. Mange steder 
lokalt er der et fortrinligt samarbejde uden nogen skelen til, hvilken hovedorganisation man 
kommer fra. Vi skal naturligvis forberede en ny hovedorganisation bedst muligt, men jeg tror og-
så, at vi skal erkende, at når vi i en ikke så fjern fremtid forhåbentlig med perspektiv netop på 
fremtiden beslutter at skabe en styrket hovedorganisation, ja så har vi ikke svar på alle spørgsmål. 
Jeg synes ikke, at det er nogen svaghed – måske snarere tværtimod, for vi skal sammen udvikle en 
ny hoveorganisation, så den bedst muligt er rustet til de udfordringer, der står foran os, og som 
ingen i dag har det præcise svar på.  
Vi har et ansvar for, at fagbevægelsen er gearet til fremtiden. Det vil vi gøre, hvad vi kan for at 
bidrage til.   
Hvis vi vil kende vores besøgelsestid, er det afgørende, at vi også orienterer os internationalt. Vi 
har nu siden 1987 haft repræsentation i Bruxelles. Det har betydet, at vi har langt bedre forudsæt-
ninger for at være på forkant med det, der kommer fra EU. Med Dortes centrale placering som 
en af vicepræsidenterne i vores europæiske lærerorganisation ETUCE har vi yderligere styrket vo-
res muligheder for også at påvirke, hvad der kommer fra EU. Dorte har endvidere med sit enga-
gement i vores verdensorganisation Education Internationals kampagne Global Respons ydet sit 
bidrag til, at der bliver dæmmet op for, at undervisning bliver en handelsvare, hvor store multina-
tionale selskaber henter stor profit på at drive skoler rundt om i verden. Modellen består i at for-
mulere en række standardiserede mål, gennemføre en række standardiserede undervisningsforløb 
og dokumentere kvaliteten gennem en række standardiserede test. Er der en genkendelsens klok-
ke, der ringer?  
Denne tankegang truer med at lægge nationale skolesystemer i ruiner, og det kulturelle funda-
ment, som skolen udgør i samfundet eroderer. På denne kongres skulle generalsekretæren for læ-
rerforeningen i Uganda James Tweheyo have fortalt om den kamp, de i denne forbindelse har 
kæmpet i Uganda. James er desværre i sidste øjeblik blevet forhindret.  
Der er langt til Uganda, men der er ikke ret langt til Sverige. Flertallet af gymnasier i Sverige bli-
ver i dag drevet af private firmaer, og en stigende andel af grundskolerne. Og der er penge i skid-
tet. En af pionererne på området solgte efter sigende sin andel i firmaet for 700 mio. kr. Det 
svenske Skolverket mener i øvrigt, at denne udvikling har været medvirkende årsag til de katastro-
falt dårlige resultater for den svenske skole. Alligevel forsætter de, for man kan jo ikke pludselig 
fjerne virksomheders indtægtsgrundlag!  
Vi ser også udviklingen i Danmark. Sprogundervisningen af flygtninge og indvandrere bliver i sti-
gende omfang varetaget af private firmaer. Private firmaer byder også ind på AMU-kurser, og i 
sidste uge hørte jeg, at en af omegnskommunerne – i øvrigt med en centralt beliggende togstation 
– har valgt at lade et privat firma stå for valgfagsundervisningen. En beslutning, der blev truffet 
hen over hovedet på lærerne og skolerne – forvaltningen bedre vide.  
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I 2014 fik Goldman Sachs lov til at købe vores/samfundets energiselskab DONG, uden at de løb 
nogen nævneværdig risiko på grund af statens garantier. Få år efter scorede de en milliard-gevinst. 
Er næste projekt Folkeskolen A/S - med statsgaranterede ydelser der kan genere privat profit? 
Global Response handler ikke blot om udfordringer i fjerne lande som Uganda. Global Response 
handler også om, hvilken skole vil vi have i Danmark i fremtiden – og det er ikke Folkeskolen 
A/S, hvis nogen skulle være i tvivl!  
 
Klapsalver. 
 
I øvrigt mener vi slet ikke, at folkeskoleloven giver mulighed for at private firmaer driver hele el-
ler dele af skolens virksomhed, som den entreprenante kommune har besluttet. Men det er måske 
endnu et af mange eksempler på, at kommunerne i stigende omfang betragter folkeskoleloven 
som vejledende.  
 
Klapsalver. 
 
Men det kan man vel også roligt gøre, når man nu er skoleejer. Skoleejer? Men er det da kommu-
nerne, der ejer skolen? Ja, kommunerne ejer ubetinget skolerne i form af de fysiske bygninger – 
nå ja, hvis de da ikke lige har valgt at lade et privat firma stå for den del, og de derfor kun leaser 
bygningerne. Men kommunerne ejer naturligvis ikke samfundsinstitutionen folkeskolen.  
Folkeskolen er samfundets skole – folkeskolen er elevernes skole. Derfor har samfundet – Folke-
tinget – også med folkeskoleloven givet eleverne en række rettigheder. Det gælder for eksempel 
rettigheder om, at alle elever har ret til at blive set og anerkendt af deres lærer, og få en undervis-
ning, der er tilpasset den enkelte elev i et fysisk sundt undervisningsmiljø – og at alle har ret til, at 
der mulighed for et godt samarbejde mellem hjem og skolen.  
Når eleverne eller forældrene gør opmærksom på, at rettighederne ikke bliver opfyldt, må kom-
munen naturligvis tage det alvorligt. Når en skolebestyrelse meddeler, at den ikke kan godkende 
budgettet, fordi skolen ikke kan levere det, som skolen er forpligtet til, må kommunalbestyrelsen 
nødvendigvis tage det alvorligt. Eller hvis en lærer dokumenterer, at det er umulig at levere det, 
som loven kræver, ja så nytter det ikke bare at pålægge læreren at sænke ambitionsniveauet og 
dermed ikke at overholde loven.  
Vi har sammen med Skole og Forældre, Danske Skolelever, Børnerådet og Børns Vilkår aftalt at 
øge vores fokus på om kommunerne lever op til deres ansvar for, at Danmarks vigtigste sam-
fundsinstitution indfrier de rettigheder, som eleverne har ifølge folkeskoleloven.  
Da jeg gik i skole, lærte jeg, at Danmark skulle leve af, at vi havde kloge hoveder, fordi vi ikke 
havde nogen naturrigdomme. Ja, jeg er så gammel, at det var før nordsøolien indgik i den danske 
samfundsøkonomi. I dag må vi alle sammen håbe på, at den olie, der er tilbage i Nordsøen, hur-
tigst muligt bliver værdiløs, da det er en forudsætning for, at vi kan aflevere en verden, der er til at 
leve i for vores børn og børnebørn. Og så er min børnelærdom igen vores fælles virkelighed: Vi 
skal leve af at have kloge hoveder.  
Verden er på mange måder totalt forandret, siden den gang jeg i 1965 begyndte i Ans Skole. Vi 
står i dag med muligheder og udfordringer som ingen i sin vildeste fantasi forestillede sig den-
gang. Nye udfordringer kræver nye løsninger og nye svar – ingen tvivl om det.  
Vi har i Danmark nogle helt unikke forudsætninger for at give positive svar på disse udfordringer. 
Forudsætninger der bygger på det kulturelle fundament, som vi står på. Et levende involverende 
demokrati, et universelt velfærdssamfund, vores oplysningstradition, den danske model, vores 
flade hierarki osv. Det er et kulturelt fundament, som fagbevægelsen i høj grad har været med til 
at skabe.  
Og det er da tankevækkende, at det netop er disse værdier, der indgår i OECD’s og andre øko-
nomiske organisationers nye svar på fremtidens udfordringer. Og det er med afsæt i disse værdi-
er, at Danmark blev et omdrejningspunkt i såvel den britiske som den amerikanske valgkamp, og 
at Sanders i USA og Corbyn i England skabte nyt håb og engagement.  
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Vi skal tænke os rigtigt godt om. Vi skal naturligvis ikke være statiske og bagudskuende – tværti-
mod kræver nye udfordringer som sagt nye svar, men det er ikke i modstrid med, at vi hæger om 
og forsvarer det kulturelle fundament, der også er en del af svaret på fremtidens udfordringer. 
Det er den opgave, vi i fælleskab skal løfte i fagbevægelsen.  
Det måske aller aller vigtigste aktiv, vi har i den forbindelse, er vores uddannelsestradition. En 
uddannelsestradition, der er udviklet gennem mere end 100 år. En tradition, der står i skærende 
kontrast til de, der i dag tror, at vi gennem tre måneders forsøg afsluttende med en national test 
kan få svarET på, hvad der er god og dårlig undervisning. Den form for overfladisk instrumentel 
tilgang til den komplekse opgave, som undervisning er, er livsfarlig for skolen og vores uddannel-
sestradition. De værdifulde og betydningsfulde grundpiller i vores uddannelsestradition er mange: 
Vi tager eleverne alvorligt. Skolen er et fundament i vores demokrati – skolens virke bygger på 
åndsfrihed bygger på demokrati. De 10 år i folkeskolen er 10 vigtige år i livet og ikke bare en 
overgangsperiode til voksenlivet. Vi har -´og vi skal have - en ambition om at få alle med. Skolen 
skal bidrage til, at alle elever får forudsætning for at kunne svare på spørgsmålet: Hvordan vil jeg 
leve mit liv. Og det er – skulle jeg hilse og sige – andet og meget mere end at blive til gode solda-
ter i konkurrencestaten eller gennem dydsetik at lære at opføre sig ordentligt.  
Og så bygger uddannelsestraditionen på, at skolens vigtigste bidrag til elevernes dannelse sker 
gennem undervisningen i fagene: Skolen skal i samarbejde med forældrene fremme elevernes til-
egnelse af kundskaber, færdighed, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkel-
te elevs alsidige personlige udvikling. Ja det er jo formålsparagraffen fra 1993, som jeg nu et par 
gange i denne beretning har brugt til at beskrive vores unikke dannelsestradition.  
Det er dette fundament, som Per Fibæk Laursen i sin seneste bog, får ham til at konstatere, at vi 
har en fantastisk skole. Fundamentet rummer vel at mærke også en ambitiøs vision.  
Jeg vil godt opfordre til, at vi, der har ansvaret for folkeskolen, med udgangspunkt heri sætter os 
sammen og drøfter, hvordan vi kan gøre visionen til virkelighed.  
Danmarks Lærerforening har mere end 60.000 medlemmer, der er drevet af ambitionen om at 
lykkes med deres vigtige opgave i forhold til den enkelte elev og lykkes med den vigtige opgave i 
forhold til skolens store samfundsmæssige betydning. 60.000 medlemmer, der ligger inde med en 
helt afgørende og uvurderlig praksiserfaring. Det vil være vores bidrag til at kunne gøre visionen 
til virkelighed. Danmarks Lærerforening har gennem 143 år taget medansvar for og bidraget til 
skolens udvikling. Det er vi fortsat parate til!  
Tak for ordet og tak for tålmodigheden. 
 
Klapsalver 
 
Anders Bondo Christensen: 
Tusinde tak skal I have. 
 
Klapsalver. 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Ja, tak – vi fik aflagt formandens beretning – og jeg skal også sige, at den skriftlige beretning er jo 
naturligvis tidligere udsendt – den ligger under punkt 3 på kongres portalen. 
Vi vender selvfølgelig tilbage til behandlingen af både den mundtlige og den skriftlige beretning 
senere under dagsordenenspunkterne. 
Nu skal vi høre en gæstetaler. Jeg vil gerne give ordet til Michael Ziegler fra KL, værs´go. 
 
Klapsalver. 
 

  



 

19 

KL - Michael Zieglers tale  

 
Michael Ziegler – KL: 
Tak – tak for det.   
Jeg synes du kører langt på en liter, Anders. 
 
Da jeg i weekenden til gode venner sagde, at jeg skulle noget af tirsdagen på at tale ved denne 
kongres, så var der nogle af dem som kiggede sådan lidt medlidenhedsfuldt på mig, og jeg måtte 
berolige dem og sige – jamen jeg glæder mig faktisk, fordi det kan godt være, at tonen er skrap 
her men engagementet er højt og stemningen er god.  Nogen ville måske sige foruroligende god, 
men det var ikke mig der sagde det. 
Men kærer lærere – mange tak for muligheden for at være her i dag sammen med jer – og først og 
fremmest, så vil jeg gerne takke jer for den kæmpe indsats som I yder hver eneste dag i vores fol-
keskole. Det er jeres fortjeneste, at vi har så god en folkeskole som vi har. 
For vores skole er rigtig god. Den er faktisk meget bedre en sit rygte. Vi lykkes generelt med fol-
keskolen. Vores elever lærer noget, det faglige niveau i folkeskolen har ligget på et stabilt niveau 
de seneste år og rigtigt mange af vores elever trives.  De kan lide at gå i skole. 
Faktisk er trivslen steget en lille smule de seneste år, det gør forældrene trygge ved skolen og ved 
jer som deres børns lærere.  
Og det er ikke kun mig der mener, at I gør et godt stykke arbejde, forældrene er meget tilfredse 
med folkeskolen og meget tilfredse med jer. 
95% af forældrene oplever skolen som et godt sted, hvor deres børn klare sig godt fagligt og hvor 
de trives. Det synes jeg, at I skal være rigtigt stolte af – det er jeg stolt af. Det betyder rigtigt me-
get for elevernes videre vej i livet, at de har gået i en god skole og at de har mødt voksne der har 
ville dem, og som tror på dem. I viser dem, at man kan have tillid til hinanden og at man kan ville 
hinanden – og med det så skaber I fundamentet for det fællesskab som vores samfund bygger på. 
Vokser træerne så ind i himlen?  Nej, selvfølgelig gør de ikke det, der er fortsat udfordringer i 
skolen. Arbejdet med at skabe en skole hvor alle børn kan lykkes, kræver mange kræfter og kræ-
ver stort fokus. Vi skal have mere variation, mere bevægelse og den åbne skole skal ud på alle 
skoler. 
At flere forældre end tidligere søger privatskolerne, er også noget vi sammen skal forholde os til. 
Vi er fra KL´s side meget glade for skolelederens initiativ – folkeskolen – vores hele livet – her 
står vi som organisationer skulder ved skulder om behovet for en god og fælles folkeskole og 
som fortsat skal være en afgørende samfundsbærende institution.  
Men vi skal også tage os tid til at dvæle ved skolens styrker og succes ind i mellem, så vi kan tage 
afsæt i dem, når vi sammen udvikler skolen. For hvis der er én ting som er sikkert, så er det at 
skolen ikke står stille. Den er i konstant forankring og til konstant debat.   
Et af de temaer som der er særligt fokus på lige nu det er styring og ledelse af folkeskolen. Det er 
både godt og natuligt, at vi løbende drøfter med hinanden om kommunerne styre for meget, om 
skolerne har nok ledelsesrum og om medarbejderne har tilstrækkelig indflydelse på deres arbejde. 
Folkeskolen er et kommunalt ansvar. Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at den overordne-
de retning som sættes af folketinget, omsættes til meningsfuldt praksis på skolerne. Og det er ikke 
nogen nem opgave. Men det giver rigtigt god mening, at kommunerne som er tæt på borgerne 
har ansvaret for at udvikle folkeskolen med afsæt i lokale behov. Det er jo lokalt demokrati i 
praksis. Og kommunen kan udnytte potentialerne i fælles skolevæsen, hvor skolerne deler viden 
og udvikler praksis sammen. 
Vi skal i kommunerne sætte en retning for skolerne og for det øvrige børn og unge område, så vi 
kan diskutere, hvordan kommer vi derhen, så alle ledere og medarbejdere har et fælles afsæt og et 
fælles ejerskab for samarbejdet for at sikre, at alle børn og unge lærer, udvikler sig, og trives bedst 
muligt.  Det handler om at lede, om at sætte mål, der er meningsfulde på alle niveauer og som kan 
inspirere til udvikling og til refleksion. Det handler om, at forvaltningerne skal hjælpe skolerne 
med at udvikle sig, om at få et fælles sprog for hvordan vi gør det på en klog måde. Ledere og 
medarbejdere skal opleve at have det nødvendige råderum til at arbejde frem mod målene. 
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Det er en rigtig svær balance som vi arbejdet på, at blive endnu bedre at lykkes med.  Og så kræ-
ver det dygtige ledere som er klædt på til opgaven og bakket op i deres helt afgørende rolle. 
Rundt om hjørnet der venter den ukendte fremtid.  Børn og unges læring og trivsel er samfundets 
byggesten. Jeg synes, at vi har skal lytte til eleverne, når Jakob Bunde Nielsen, som formand for 
Danske Skoleelever siger ”Kære voksne – begrav stridsøksen om reformen og lad os fokusere på 
det vigtigste – eleven i klasselokalet – det er jo dem det hele handler om”.   Og det er vores opga-
ve, at give dem en god og tryg skolegang og at ruste dem til fremtidige udfordringer og mulighe-
der. 
Verden er i rivende udvikling – kompleksiteten stiger konstant, mængden af informationer og 
kommunikationskanaler mangedobles og ingen er i dag i stand til at forestille sig, hvilke mulighe-
der fremtiden vil rumme – eller hvilke krav vi vil stille til mennesker om bare få år. 
Derfor står skolen selvfølgelig ikke stille.  Vi skal allerede nu forberede vores børn og unge på at 
en hurtigt forandrende virkelighed bliver et grundvilkår for dem. De skal have kompetencer til at 
kunne navigere i et virvar af forskellige input og forholde sig kritisk til den konstante strøm af op-
lysninger og viden. 
Børn og unge skal kunne bevæge sig fra abstrakte idéer og tanker til konkrete kontekst og til 
håndgribelige produkter. De skal kunne skabe kvalificeret løsninger på de problemer som de mø-
der på deres vej og en helt central del af den udvikling de gennemgår, ja den sker jo i folkeskolen. 
Derfor er det helt centralt, at folkeskolen forbliver en grundpille i vores samfund som hver dag 
skaber en fælles forståelse af, hvad vi er sammen om. 
Det er - ja, I må gerne klappe – der var én.  Så skal jeg fortælle mine venner, at der var en der 
klappede.    
 
Latter.. 
 
Det er folkeskolens fineste opgave at indføre vores børn og unge i samfundet og klæde dem fag-
ligt og personligt på til kompetent og kritisk deltagelse i voksenlivet, som borgere, som menne-
sker og som aktive på arbejdsmarkedet.  Det fordre, at skolen formår at bygge bro mellem vores 
fortid, vores nutid og være fremtid. 
Heldigvis så har vi mulighederne, rammerne og de lokale frihedsgrader til dette arbejde og kon-
kret giver skoledagen os mange af løsningerne. Den understøttende undervisning skaber mulig-
hed for i højere grad, at koble teori og praksis og arbejde mere praksisnært og anvendelsesorien-
teret. 
Faglig fordybelse og lektiehjælp skaber mulighed for at støtte børn og unge der ikke kan få hjælp 
der hjemme og udfordre de dygtigste – og bevægelsen kan måles direkte på elevernes læring. 
Den åbne skole giver eleverne konkrete oplevelser med arbejdslivet og billeder på, hvad deres 
kompetencer og idéer på sigt kan blive til, samtidig med at den motiverer eleverne. 
Den nye skoledag rummer fleksibiliteten til og mulighederne for, at målrette undervisningen og 
aktiviteterne til den børnegruppe som den enkelte kommune og den enkelte skole – og den ska-
ber rummet til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer til gavn for både faglige svage og stær-
ke elever. 
Den digitale understøttelse skaber mulighed for differencering, fordybelse og motiverer mange 
elever.  
Det bliver en meget spændende og vigtig opgave at udvikle arbejdet med f.eks. læringsplatforme 
og nye teknologier, så det giver mening for både elever, forældre og medarbejdere. 
Og derfor er jeg rigtig glad for, at KL og Danmarks Lærerforening sammen tager ud og høre 
hvordan skoler, der er langt fremme med digitalisering oplever muligheder og udfordringer. 
KL har bakket op om de nye frihedsgrader i forhold til brugen af fælles mål og vi ser frem til at 
implementere disse ændringer i praksis. 
Og ja, det er en stor opgave at udvikle folkeskolen, derfor er jeg rigtig glad for, at vi er mange 
som gerne vil tage et medansvar – og vi er i kommunerne indstillet på at lave en skoledag der 
passer bedst til eleverne og til de lokale behov. Det understreges at anvendelsen af §16 B til at af-
korte skoledagen for de klasser, hvor det vurderes at være den bedste pædagogiske løsning. 
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Med tiden kommer nye vigtige samarbejdspartnere til, både på den digitale front og i regi af åben-
skole.  Danmarks Lærerforening og KL´s fælles projekt ”udsyn i udskolingen” understreger be-
hovet for nye samarbejdspartnere udenfor skolen.  
Danmarks Lærerforening og lærerne har været med hele vejen. Tak for jeres store engegement i 
de mange konkrete projekter som vi samarbejder om i det daglige. 
Dybest set handler det om at skabe fælles mening og det har folkeskolen brug for. 
Til sidst – og nu tro jeg, jeg får skærpet jeres opmærksomhed – vil jeg gerne sige lidt om de fore-
stående overenskomstforhandlinger som skydes i gang i til december for hele det offentlige ar-
bejdsmarked. 
Vi har i fredags fået et brev fra forhandlingsfælleskabet og fra CFU.  Vi kan forstå at alle andre 
organisationer bakke op om LC ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det gør selvføl-
gelig også indtryk på os – selv om vi ikke er enige i alle de argumenter der bruges.  
Vi har jo allerede aftalt, datoer og deadlines for overenskomstforhandlingerne tilbage i august 
måned og nu må vi i den kommende tid vurdere og drøfte hvordan de forskellige hensyn kan 
passes sammen. 
Men jeg vil gerne allerede nu slå fast, at vi i KL faktisk ser frem til overenskomstforhandlingerne, 
og at der ikke er nogen emner, der ikke er til forhandling – heller ikke for lærerne. 
 
Klapsalver. 
 
Jeg tror, at det står klar for enhver, at vi har nogle synspunkter omkring arbejdstid som vi mener 
temmelig dybfølt, ligesom I også har det – så det bliver jo ikke let. Og der er som bekendt ingen 
garantier for at ens synspunkter bliver imødekommet i en forhandling. Tro mig, jeg har igennem 
tiderne måtte frafalde mange krav i forhandlingerne, som I som organisationer ikke har ønsket at 
imødekomme. 
Men jo – KL vil altid gerne forhandle – og vi ser frem til at udveksle krav, så vi kan komme i 
gang med forhandlingerne. 
Vi tror på og vi iværksætter den danske model, hvor vi som arbejdsgivere og arbejdstagere for-
handler de løn og arbejdsvilkår som skal gælde på vores arbejdspladser.  
Som henholdsvis lønmodtagerorganisation og arbejdsgiverorganisation har Danmarks Lærerfor-
ening og KL selvfølgeligt – helt naturligt – forskellige udgangspunkter og forskellige interesser. 
Men vi har også flere ting, som vi er enige om.  Vi er enige om, at eleverne skal have den bedst 
mulige skole, og vi er enige om, at folkeskolen fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø. 
I 2015 lavede vi bl.a. et politisk papir om arbejdstid som konkretiserer de muligheder som ledelse 
og medarbejdere har for at tilrettelægge skoleåret og dagligdagen ude på skolerne. 
Vi aftalte også en fælles opfølgningsindsats.  Det har været et ret omfattende arbejde. Vi har bla. 
holdt 6 regionale møder med deltagelse af over 2000 tillidsrepræsentanter, ledere, kredse og for-
valtninger som har drøftet arbejdstid med hinanden. Jeg deltog selv på 3 af de regionale møder. 
Jeg oplevede et enormt engagement og stor lyst til at dele ud af de erfaringer som man lokalt 
havde gjort sig. 
Det vil jeg gerne sige tak for - det var imponerende. Møderne viste at arbejdstilrettelæggelsen 
håndteres forskelligt tilpasset den lokale kontekst. Mange ting håndteres bedre og mere fleksibelt 
her i 2017 end det f.eks. gjorde i 2014 eller 15.  Det synes jeg er godt og det viser måske også, at 
kommuner og skoler har skullet vænne sig til at bruge de nye muligheder. 
Det er et af mine største ønsker for 2018, at den positive udvikling fortætter. 
Lad det være nok om overenskomstforhandlingerne denne omgang. Det er en vigtig opgave, men 
jo heldigvis en meget mindre vigtig end den opgave I udfører til dagligt - at vi forbereder vores 
børn og unge bedst mulig til at tage del i samfundet og få mulighed for at realisere deres drømme 
og deres ambitioner. 
Og med disse ord vil jeg sige tak for ordet og ønske jer en rigtig god kongres. 
 
Klapsalver. 
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Helle: 
Ja, tak. Formanden. 
 
Anders: 
Tak for din hilsen, Michael. 
Øhh… jeg talte ikke før eller imod nogen reform i min beretning, og jeg hørte at du talte meget 
for en reform, men det er så fint nok. 
Øhh… da jeg hørte din tale, der blev klappet på et tidspunt og så tænkte jeg ”bare han stopper” 
men det gjorde du så ikke. 
Jeg vil have lov til at tolke det, som om du har hevet nogle hegnepæle op igen – som du heller har 
fortalt at de stod solidt.  Det er i hvert fald helt helt afgørende forudsætning. 
Det billede som du hele tiden har tegner omkring forhandlingerne har jo bla. været medvirkende 
til at organisationerne har sendt jer det brev, som vi har. 
Tak for din ro til lærerne, jeg er fuldstændig enig.  Det er lærere og skoleledere – og det sagde jeg 
også i min beretning – der på trods har fået dette til at fungere. 
Jeg er også helt enige i, at det er lykkes at lave fremskridt også i forhold til lærernes arbejdssituati-
on – desværre ofte på trods – fordi de 72 aftaler der er blevet indgået, synes vi ikke der har været 
meget medløb på – snare tvært imod. 
Jeg håber, at vi kan få styrket samarbejdet om den gode skole, med den viden som du også selv 
siger, at det er helt afhængigt af, at der er dygtige engagerede lærere der kan lykkes på opgaven – 
det er det der er krumtappen i dette her. 
Så er det fint med åben skole – det er fint med samarbejdet med virksomheder osv. – men krum-
tappen er, at der er lærere der kan lykkes med deres opgave og det var det, læreren jeg mødte i to-
get, var så frustreret over.  Det strålede ud af ham, at han var en dygtig og engageret lærer, der 
ville det allerbedste for de elever han havde, men han var så frustreret over, at han ikke kunne 
lykkes med det.  
Og det er altså et fælles ansvar, Michael, at vi sørger for, at den lærer kan det fordi det er det der 
er forudsætningen for den gode skole. 
Det vil vi rigtigt gerne samarbejde med jer om. 
Tak for dine ord. 
 
Klapsalver. 
 
01.40.33 
Helle: 
Ja, vi er nu nået til en prisuddeling – og jeg vil gerne give ordet til formanden, værs´go. 
 
Anders: 
Tak for det. 
Det er jo altid en stor ære og glæde, at få lov til at uddele Stinusprisen.   
Til jer der ikke ved det, så er Stinus vores tidligere formand og det er hans navn vi indstiftede Sti-
nusprisen og den skal uddeles til en person/persongruppe der i særlig grad har bidraget til skolens 
udvikling. 
Ja, vi har sågar udleveret den til en kommune engang, Michael. 
Øhh… det er sådan, at det ikke er underlagt demokratiet, hvem der skal have Stinusprisen. Der 
sidder vi en lille sluttet junta på 4 personer og afgøre fuldstændigt suverænt, hvem der skal have 
denne her pris.  Og vi prøver virkelig at holde det hemmeligt.  
Vi havde vores 1. møde i juni måned og inden mødet, så bliver der indkaldt til sådan et møde og 
der er én sekretariatsmedarbejder med - det er for, at vi kan prøve at holde hemmeligheden.  Så 
fik vi denne indkaldelse til dette møde og så var vi – helt uafhængig af hinanden – så var vi 4 per-
soner der skriver til sekretariatsmedarbejderen – i øvrigt Evy Stockholm – at jamen lad os da få 
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det møde – og så var vi lige komme ti at skrive vores kandidat til Stinusprisen ind.  Og der stod 
sørme det samme navn på alle 4. 
Efterfølgende, så er der nogle som er kommet og visket mig i øret – ”Anders, synes du ikke, at 
det kunne være en god idé, at den og den fik Stinusprisen” – og der var sågar også kredse der har 
skrevet ind ”vi synes at den og den skal have Stinusprise” – og ved I hvad. Navnet har været det 
samme på dem alle sammen.  Så det har været lidt nemt og skulle finde vores modtager i år. 
I ved alle sammen hvem det er. 
Fordi årets Stinusprisvinder har gjort en hel fantastisk indsats i folkeskolen. Det er medlemmerne 
der har haft gavn af Stinusprismodtageren – det er Danmarks Lærerforening – det er kredse – ja, 
det er kommuner.  Det er den danske folkeskole. 
Det har været et helt fantastisk engagement som er krydret med dyb faglig indsigt.  Jeg har haft 
lov til at høre Stinusprismodtageren et par gange i denne her sommer og det har simpelthen været 
en fornøjelse at opleve hvor dyb en faglighed der ligger bag, når vores fantastiske Mette Frederik-
sen står på talerstolen og fortæller. 
 
Klapsalver. 
 
I får lov til at klappe igen – kan jeg love jer. 
Mette – tusinde tak.  
Det engagement som du har bedrevet, det har simpelthen brændt sig fast hos mange og jeg ved, 
at der er efterspørgsel på dig fordi du er med til at sætte ord på det som rigtigt mange af os går og 
gerne vil udtrykke, men vi har brug for at få fagligheden ind når vi skal tage fat i de her komplek-
se diskussioner. Det har du i den grad bidraget til.  
Du har den holdning, at vi bliver nødt til at gå forrest og fortælle hvad vi vil med skolen. Fordi 
hvis vi ikke gør det, så er der nogle andre der sætter dagordenen. 
Og på den måde, så har du ydet et helt fantastisk bidrag – synes jeg – til at vi har fået vendt dags-
ordenen. Ministeren sagde på Sorø-mødet – ja ja, Mette – nu har du fået fjernet 3000 mål, kan du 
ikke stille dig tilfreds med det.  Nej – det stille du dig ikke tilfreds med.  Fordi du har nogle ambi-
tioner for denne her folkeskole som er så dybfølte, at det smitter og det påvirker os alle sammen. 
Jeg håber rigtigt meget, at du nu ikke – når du nu om lidt får en Stinuspris – siger, at det var så 
det.  Nu kan jeg hænge den op på væggen og så kan jeg roligt læne mig tilbage.   
Vi har i den grad brug for, at du fortsætte med din klare stemme og jeg håber, at endnu flere 
kredse og medlemmer kan få gavn af, når du møder op og fortælle hvordan det er du ser situatio-
nen – fordi det er med til at give os alle sammen en stemme i forhold til debatten. 
Du har været med til at give håb og tro på, at vi kan ændre tingene og det er så vigtigt.  Vi skal 
selvfølgelig ikke beskrive Finansministeriets klamme hånd på hele den danske skole system som 
jeg gjorde i min beretning.  Det afgørende er jo, at vi kommer med svaret – hvad er det så vi vil?  
Hvad er det så for en skole vi vil? Det er derfor vi laver et folkeskoleideal – og det er derfor at vi i 
den grad har sat pris på, at du har kastet dig med det enorme engagement ind i denne her kamp. 
Jeg kunne sige rigtigt rigtigt mange superlativer, men jeg vil nøjes med at sige tusinde tusinde tak, 
Mette – også må du komme herop og få Stinusprisen. 
 
Klapsalver. 
 
 
Klapsalver. 
 
01.46.05 
Mette Frederiksen: 
Tusinde tak. 
Jeg har faktisk fået lov til at sige lidt også. Og den chance lader jeg ikke gå fra mig, så jeg har en 
lille tale i lommen – men jeg har også fået en tidsbegrænsning – og det er nok meget klogt.  Så det 
tager 4 min. og 22 sekunder. 
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Mange mange tak for prisen som jeg er meget glad for at modtage. 
Jeg ved ikke præcis, hvem der sidder i den lille 4 mands junta, andet end Anders Bondo, men 
mange tak til jer alle. 
Når man har et stort ønske om at sige noget, så er det allermest værdifulde selvfølgelig for det 
første, at nogle overhoved opdager, at man taler – og for det andet at nogle vælger at lytte på det. 
For mig er noget af det at modtage denne her pris, et meget fornemt tegn på, at nogle har hørt 
mig – og det er jeg meget taknemmelig for. 
I de sidste 2-3 år har jeg brugt mange kræfter på at blande mig i den pædagogiske debat om sko-
len.  
Med skolereformen viste der sig et enormt behov for at tale formålets og pædagogikkens sprog. 
For det stod meget hurtigt klart, at folkeskolens formål fuldstændigt blev fortrængt af et meget 
ensidigt fokus på snævre læringsmål, tale om åben skole, bevægelse i undervisningen, lange skole-
dag og andre mere strukturelle forhold omkring skolen. 
Den faglighed som folkeskolen skal bibringe eleverne blev for alvor reduceret til at handle om 
den snævre viden og de helt konkrete færdigheder som kan måles og vejes. 
Læringsmålsstyringen og læringsrevolutionen som nogle har kaldt det overtog i vid udtrækning 
den pædagogiske praksis og hermed blev det faktisk meget vanskeligt for lærere, for skoler at leve 
op til skolens formål. 
For i folkeskolens formålsparagraf og fagenes formål beskrives jo netop den del af elevernes fag-
lighed som ikke kan måles, og presses ned i målstyringens kodeks. 
Elevfagligheden må nødvendigvis – for at vi kan leve op til skolens formål – gå på to ben. Den 
må omfatte både de snævre aspekter der kan indfanges af helt konkrete læringsmål og de brede 
der rammesættes af formål. 
Det er baggrunden for, at jeg har lagt kræfter i at sætte den formålsstyrede undervisning på den 
pædagogiske dagsorden. 
Danmarks Lærerforening har i meget høj grad medvirket til at nogen har lyttet på mine budska-
ber.  For et par år siden gennemgik jeg den meningsdanner uddannelse som foreningen sammen 
med tænketanken Cevea har iværksat – og med den i ryggen bliver man virkelig godt rystet til at 
deltage i debatten.  Umiddelbart efter blev jeg inviteret til at rejse rundt til en række lokale kredse 
og sammen med dygtige DLF-konsulenter tale om et kritisk nuanceret blik på målstyring.  Et ar-
bejde jeg siden har fortsat på egen hånd.  
Og jeg har via foreningen haft en række andre spændende og givende opgaver.  Deltagelse i de-
batarrangementer, medvirkende i høring om de nationale test på Christiansborg og udtalelser i 
radio og TV. Så der er ingen tvivl om, at Danmarks Lærerforening har en helt afgørende betyd-
ning for at nogen har opdaget lyttet til mine budskaber.   
Det giver energi til at fortsætte – jeg stopper ikke her – jeg er nærmest først lige gået i gang. 
 
Klapsalver. 
 
Og arbejdet er langt fra færdigt. 
Igennem det sidste års tid har der blæst nye politiske vinde fra Christiansborg. Dannelsen, kund-
skaberne og den brede faglighed er blevet sat på dagsordenen igen. Men hvis de positive initiati-
ver for alvor skal slå igennem ude i klasseværelserne som vi også kan høre er ministerens intensi-
on er det helt afgørende hvad der sker og besluttes ude i kommunerne og på skolerne.  
Og her kommer vi lærere ind.  Det er så utroligt vigtigt, at vi er med til at præge de lokale beslut-
ninger.  F.eks. i brugen af den digitale læringsplatform.  Hvis vi vil understøtte de positive lands-
politiske forandringer må vi tilkæmpe os formålets og pædagogikkens sprog – og bruge det lokalt.  
Der er talt med rigtigt mange tunger i skoledebatten i det sidste år, det er på tide at vi genrejser 
formålet og pædagogikkens sprog når vi taler om skolen. 
Vi besidder en professionel pædagogisk indsigt som er af afgørende betydning. Hvis vi skal gribe 
mulighederne for at ydre os ude på – nej – vi skal gribe mulighederne for at ydre os ude på skole-
erne og i kommunerne – fordi det er her de vigtige debatter skal tages. 
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Vi skal bruge hinanden og gøre sproget stærkt, og vi skal sætte pris på når nogen vil høre vores 
stemme for det er ingen selvfølge alle steder. 
Derfor igen – mange tak for de muligheder man i Danmarks Lærerforening har givet mig for at 
bruge min stemme i debatten. 
Tak til folkene bag meningsdanner uddannelsen – til de konsulenter jeg har rejst rundt i landet 
sammen med og til dem der har peget på mig i forbindelse med de forskellige opgaver. 
Hovedstyrelsesmedlemmer der også har medvirket aktivt ved arrangementerne ude i kredsene – 
og til kredsene selv for at blive ved med at invitere mig.  Jeg kommer gerne og kommer gerne fle-
re gange. 
Og ikke mindst til Dorte Lange og Anders Bondo – der flere gange og på flere måder har givet 
mig en stemme i debatten – har bakket min stemme op og har stået lige bag mig i diverse debat-
arrangementer ikke mindst som Anders Bondo hen over sommeren.  Lige bag mig med opbak-
ning og var lige ved at sige trøst – det har jeg nu ikke haft brug for – men i et hvert fald massiv 
opbakning og anerkendelse. 
Også tak til dig, Anders for flere gange offentligt at have omtalt min deltagelse i debatten meget 
positivt. Der er ingen tvivl om, at din og Dortes opbakning vækker meget stor genklang rundt 
omkring og det er jeg meget taknemmelig for. 
Mange tak for prisen. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Vi nærmer os en afslutning på formiddagen – og vi nærmer os frokosten. 
Inden jeg - vi når så vidt – så skal jeg lige sige til jer, at formandens mundtlige beretning som vi 
fik aflagt lige før, den er nu tilgængelig på dels foreningens hjemmeside, men også på kongrespor-
talen – og det er under dagsorden - faneblad 3 – og der ligger den skriftlige del også. 
Så skal jeg sige noget mere lavpraktisk, at frokosten for hovedstyrelsen, for kongressens invitere-
de gæster og sekretariatet foregår i Vandsalen som jeg har fået at vide ligger herude til højre for 
mig inde fra kongressalen og I skal benytte den dør – derovre – når I går ud til Vandsalen for at 
spise frokost. 
Og frokostpausen varer indtil kl. 14.30 – lige godt 2 timer – og så mødes vi her igen i salen – og 
der genoptager vi kongressen med godkendelse af forretningsordenen. 
Velbekomme. 
 

Dagsordenens punkt 2: Forretningsorden 

 
Pausemusik. 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Så må I gerne begynde at indtage jeres pladser. 
 
Helle: 
Så er vi ved at være klar til at genoptage kongressen efter frokostpausen. 
Og vi skal i gang med behandling af dagsordens pkt. 2 – Forretningsorden 
 
Om den vil jeg sige at det fremsendte forslag til forretningsorden for denne ordinære kongres 
2017, den ligner fuldstændig forslaget for de andre år, så hvis der ikke er bemærkninger til det ud-
sendte forslag eller nogle der ønsker afstemning om det, så betragter jeg forslaget som godkendt 
– og forretningsordenen som godkendt. 
Dette er tilfældet – tak for det. 
 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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Vi skal lige kigge på et par enkelte punkter i denne forretningsorden. 
Det første punkt som jeg lige vil henlede jeres opmærksomhed på, det er punkt 2, kongressens 
dagsorden. Altså John og jeg har kontrolleret, at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtæg-
terne i henhold til de punkter der skal være, og jeg skal derfor for god ordens skyld lige høre om 
der er bemærkninger til dagsordenen. 
Det er ikke tilfældet – så betragter jeg den udsendte dagorden som godkendt. 
Og det er den vi følger. 
I forhold til rækkefølgen på denne dagsorden, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at som jeg be-
budede før frokost forsætter med behandlingen af punkt 8 – ændring af dele af Danmarks Lærer-
forenings vedtægter, når jeg er færdig med forretningsordens punkt 2 og nogle praktiske be-
mærkninger. 
Og derefter er det foreløbigt planen at vi behandler de øvrige punkter i denne her rækkefølge. 
Altså efter punkt 8 med vedtægtsændringsforslag, så går vi i gang med behandling af punkt 7 – 
demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle – her i eftermiddag. 
I morgen onsdag formiddag behandler vi dagsordens punktet 6 – arbejdsliv 2017 – profession og 
rammer. 
Undervisningsministeren Merete Riisager kommer og taler i morgen og omkring kl. 11.45 – og 
derfor skubber vi lige frokosten et kvarter i morgen til kl. 12.15. Det vender vi tilbage til i morgen 
formiddag, 
I morgen eftermiddag – onsdag eftermiddag – der behandler vi dagsordens punktet 5 – drøftelse 
af foreningens arbejde med et folkeskole ideal og af hensyn til kongresfesten i morgen aften, så 
slutter vi behandling af punkterne herinde i morgen sharp kl. 17 – der er vi simpelthen færdige 
med kongressen i morgen eftermiddag fordi ellers kommer det ikke til at passe med praktikken. 
Så genoptager vi kongressen torsdag morgen og fortsætter med de næste punkter – det er punkt 4 
– og det er muligt, at vi ikke er blevet færdige med punkt 5 og 6 i morgen eftermiddag, men så 
samler vi naturligvis op på dem torsdag morgen også. 
Og ellers er det planen at vi fortsætter med punkt 4 – opstilling af krav til OK i 2018 og så kom-
mer vil til en beretningsdebat – punkt 3 – formandens beretning – med de punkter der måtte væ-
re tilbage som ikke er berørt under  punkterne 5, 6 og 7. 
Og derefter er det punkterne 9-12 – valg af revisor, revisorsuppleant, årsrapporter for 2015-16, 
fastsættelse af kontingent og eventuelt. 
I den forbindelse vil jeg bare lige henlede opmærksomheden – det er ikke noget vi skal behandle 
nu – men jeg vil bare lige sige til jer, at der også er blevet lagt på kongresportalen under faneblad 
3 – og formandens beretning, der er der blevet lagt et forslag til opdeling af debatten under dette 
her punkt. 
Altså fuldstændig som I kender det fra de øvrige kongresser – der er ikke noget nyt i det. 
Det er et forslag som vi kommer tilbage til – selvfølgelig når vi når til punktet – punkt 3 - angive-
ligt efter planen. Jeg vil blot lige henlede jeres opmærksomhed på at det ligger der – under fane-
blad 3. 
Så vil jeg sige i relation til punkt 5 i forretningsordenen som handler om taletid – der vil jeg godt 
tillade mig, og henlede forsamlingens opmærksomhed på punkt 5 i forretningsordenen – og det 
vil jeg af hensyn til afviklingen af kongressen – hvor vi har fokus på at taletiden holdes indenfor 
de tidsgrænser som er anført under punkt 5 i forretningsordenen. Og John og jeg er naturligvis 
også – og vil være opmærksomme på, at de taletider der er anført i punkt 5 bliver overholdt. 
Så er det sådan – som i lighed med de øvrige kongresser hvad angår punkt 7 og 8 i forretningsor-
denen – at der kan naturligvis – de delegerede kan naturligvis fremsende forslag og ændringsfor-
lag – det sker via e-mail – og det sker til kongres@dlf.org – og foran jer på bordet der ligger en 
ganske glimrende vejledning i, hvordan I skal bære jer ad med at gøre det, hvis I har ønsker at 
fremsætte forslag – eller ændringsforslag undervejs til de respektive dagsordens punkter. 
Når I sender forslagene til kongresportalen, så må I meget gerne skive i emnefeltet eller bemærk-
ninger – jeres delegeretnummer og også titel på forslaget – og så skal I huske, at forslaget er na-
turligvis ikke fremsat fordi I har fremsendt det. I skal herop på talerstolen og fremsætte forslaget 
før end det betragtes som fremsat.  Det er fuldstændig som vi plejer at gøre det.  Og hvis I er i 
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tvivl i noget af den henseende, så kom endelig op til John eller jeg eller en af de kollagerne fra se-
kretariatet og stille spørgsmål og få det afklaret. 
Så vil jeg lige sige om ”bede om ordet” – der fremgår det også af den samme vejledning som jeg 
nævnte før – lidt neden under midten – der er der en meget fin præcis beskrivelse af, hvordan I 
bærer jer ad via kongresportalen, hvis I ønsker ordet til de respektive punkter – og indtegner jer 
på talerlisten. 
Det var det jeg havde af bemærkninger til selve forretningsordenen. 
Så lige lidt om den praktiske afvikling. 
Som nævnt – og som det er gået op for jer – så er kongressen jo igen i år digital – og derfor er I 
selvfølgelig også blevet opfordret til at medbringe en bærbar PC´er eller en tablet. Dokumenter 
under kongressen – de næste dage – vil kun være tilgængelige via denne her kongresportal og I 
modtager en email, når der er nye dokumenter tilgængelige. 
I den forbindelse der skal jeg venligst opfordre jer til, ikke at bruge netforbindelsen til streaming 
eller så vidt muligt – eller at I i et hvert tilfælde undgår at downloade meget store filer, fordi vi er 
jo alle sammen afhængig af netforbindelsen herinde, nu da det er en digital kongres. 
Jeg skal også sige, at der vil være mulighed for at printe enkelte dokumenter ude i foyen, hvis der 
skulle være behov for det. 
Med hensyn til talerrækken – og når I ønsker ordet under de respektive punkter, så skal jeg op-
fordre jer til – så snart vi tager fat på et dagsordens punkt og begynder behandlingen af det, at 
hvis I da under det punkt ønsker ordet – evt. at I måske endda har et forslag eller noget andet – 
så start med at indtegn jer der – gå ind – brug den anvisning som er beskrevet og indtegn jer un-
der det pågældende punkt. Hvis der sidder allerede nogle nu – og I ved at I ønsker ordet til flere 
punkterner, så vil jeg bare sige til jer, at det kommer I ikke så langt med. I kan ikke allerede nu på 
forhånd indtegne jer til flere af punkterne, men I kan indtegne jer til det respektive punkt vi er i 
gang med og det må I gerne gøre fra starten af – og så meget desto mere, hvis I sidder med et 
forslag eller et ændringsforslag som I gerne vil op og fremsætte, så må også meget gerne gøre det 
når John og jeg siger, at nu åbner vi for debatten under det respektive punkt. Fordi det vil lette 
John og min strukturering af debatten under det respektive punkt betydeligt, så det vil være en 
stor hjælp – tak. 
Så skal jeg sige omkring denne her talerstol, at det er sådan, at den kan køres op og ned som det 
passer.  Lige her neden under, der sidder der to små knapper – det kan vi nok alle sammen kom-
me til at lege lidt med undervejs – de er ikke så store nemlig – men de sidder her og de virker – 
jeg har testet dem, så det skal I lige vide, når I kommer herop for, at I får den bedst mulige lyd i 
lokalet, at I lige indstiller den så det passer jer. 
Så er John og jeg naturligvis opmærksomme på, at lægge de fornødne pauser ind som skal til både 
formiddage og eftermiddage i løbet af de næste dage. 
Og jeg skal også bede jer om – hvis I ikke allerede har gjort det, at slukke jeres mobiltelefoner el-
ler dem på lydløse og så generelt hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at komme op til John 
og mig. 
Så har ikke mere til dagsordens punkt 2. 
Det betyder, at vi går videre til dagsordens punkt 8 – som jeg har bebudet et par gange nu - ved-
tægtsændringer. 
 

Dagsordenens punkt 8: Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

 
Helle Hjorth Bentz:  
Og via kongresportalen er der blevet udsendt 4 ændringsforslag  
H1 - som handler om retningslinjer på lokale valg 
H2 – om frist for anmeldelse af kandidater til landsdækkende valg 
H3 – stemmeret for tjenestemandspensionister på Grønland og  
H4 – som handler om valg af skolelederforeningens formand og styrelse. 
Det er Thomas Andreasen fra hovedstyrelsen der skal fremlægge forslagene. 
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Værs´god Thomas 
 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Tak for det. 
Vi har 4 forslag til ændringer af foreningens vedtægter og det er vist fair at sige, at vi er i afdelin-
gen for småjusteringer. 
Vi har nogle små uhensigtsmæssigheder i vores vedtægter, steder hvor man spørger sig selv, hvor 
skal det lige være sådan.  
Nogle har vi selv fået øje på, og andre har I gjort os opmærksom på – og tak for det. 
Men lad os tage dem fra en ende af. 
Først så har vi H1 – og konkretiseret i forslag H1.1 
I lige årstal vælger fraktion 4 sine kongresdelegerede på årsmødet som afvikles i januar eller fe-
bruar – så vidt så godt – men vi har ikke i vedtægerne bestemmelse om, hvordan deltagerne i 
årsmødet vælges. 
Da vi indførte årsmøderne for fraktion 4 tilbage i 2003, blev det overladt til amtskredsene selv at 
fastsætte regler om, hvordan de hver i sær ville vælge deres 2 årsmøderepræsentanter. Det gav en 
vis mening fordi amtskredsene udgjorde et foreningshierarki og havde egne vedtægter og egen 
bestyrelse. Så fik vi bekendt kommunalreformen i 2007 hvor amterne blev nedlagt og hvor vi i 
Danmarks Lærerforening nedlagde amtskredsene. 
Det betød at vi måtte finde en anden model, og det blev så til at de forpligtende kredssamarbej-
der skulle fastsætte valgene – reglerne for de valg som førte til dannelse af fraktion 4´s årsmøde. 
Det giver ikke på samme måde mening for de forpligtende kredssamarbejder udgør jo ikke et ni-
veau i foreningshiararkiet – de har mere karakter af samarbejde i et antal netværk på forskellige 
området og det gælder som bekendt overordnet fagpolitisk samarbejde, arbejdsmiljø, pædagogisk 
udvikling, kursusvirksomhed og pensionistarbejde. 
Men trods mangel på regler, ja, så er det faktisk kommet til at fungere. Tja... det er ligesom hum-
lebien der bevislig er så tung at den kan flyve, men den flyver alligevel. Samtidig har det udviklet 
sig sådan, at valgene gennemføres på samme måde over hele landet, og det vil vi gerne fastholde. 
Så vi beder om, at kongressen bemyndiger hovedstyrelsen til at fastsætte retningslinjer til valg af 
kredsenes repræsentanter i fraktion 4´s årsmøde. 
Og så kan jeg oplyse om, at hovedstyrelsens hensigt er at videreføre den praksis, som har udviklet 
sig i de 14 år vi har haft årsmøderne i fraktion 4. 
Man kan sige at med dette her forslag tilpasser vedtægterne til virkeligheden – og den vedtægts-
ændring vi foreslår, fremgår af H1.1. 
Så har vi forslag H2 og den tilhørende konkrete formulering i H2.1 den vil jeg ikke sige så meget 
om.  Forslaget går i alt sin enkelthed ud på at udskyde fristen for anmeldelse af kandidater til det 
landsdækkende valg af kongresdelegerede for fraktion 2 og landskredsen med 21 dage. 
Behovet for denne vedtægtsændring er opstået på grund af ændrede udgivelsesterminer for vores 
fagblad Folkeskolen.  Ændringer er til at overskue i § 17, stk.2, pkt. 1 ændres 7. januar til 10. fe-
bruar. 
Så er der forslag H3 – og den tilhørende konkrete formulering i H3.1 
Når man har været ansat som tjenestemand i Grønland fratræder med tjenestemandspension, 
flytter til Danmark og bliver medlem af den lokale kreds, ja, så vil man sikkert også gerne være 
med i fællesskabet i den nye kreds. Men så står der i vedtægernes § 10, stk. 4, at hvis man er tjene-
stemandspensionist fra Grønland har man ikke stemmeret i den lokale kreds, kun i IMAK.  Der 
er nogle af jer som har spurgt sig selv og os, hvorfor nu det?  Det er et relevant spørgsmål og jeg 
kan ikke se nogen rimelig grund til, at det skal være sådan. 
Bestemmelsen kom ind i vedtægerne tilbage 1987 som en del af et større kompleks der skulle tage 
højde for at en ny grønlandsk tjenestemandslov var på vej. 
Det blev ikke ved kongressens behandling begrundet nærmere, hvorfor tjenestemandspension-
ister fra Grønland ikke skulle have stemmeret i den lokale kreds i Danmark, som man blev med-
lem af senere. Vi kan have en formodning om grunden og denne formodning er nærmere beskre-
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vet i H3.  Det korte og det lange er, at de nye grønlandske tjenestemandsregler som først blev 
vedtaget senere, kom til at se anderledes ud end forventet af kongressen. 
Så vi beder altså om, at kongressen tilslutter sig at bestemmelsen om ikke stemmeret til grønland-
ske tjenestemandspensionister udgår af vedtægerne. 
Og så er der endelig H 4 – og den tilhørende konkrete formulering H4.1 
Grundlæggende er det sådan at Skolelederforeningen selv træffer beslutninger om Skolelederfor-
eningens indre anliggender. Skolelederforeningen fastsætter selv sine vedtæger, der ikke må stride 
imod Danmarks Lærerforenings vedtæger, og generelt har vi bestræbt os på, at vi ikke på Dan-
marks Lærerforenings side skal ligge bindinger på Skolelederforeningens indre forhold.  
Det er i den ånd, at vi gerne vil have afskaffet bestemmelsen i § 10B, stk. 2 om valgperioden for 
Skolederforeningens formand og bestyrelse. Dette anliggende vil derefter være styret af bestem-
melser i Skolederforeningens egne vedtæger. 
Den konkrete formulering formgår af H4.1. 
Jeg skal på hovedstyrelsens vegne anbefale, at I stemmer for disse 4 ændringsforslag og med disse 
bemærkninger overlader jeg forslaget til kongressens behandling. 
Tak for ordet. 
 
0.19.32 
John:  
Ja tak for det. 
Thomas har fremlagt 4 forslag til ændring af vedtægerne og der er mulighed for at indtegne sig, 
hvis der er nogle som ønsker ordet under dette punkt. 
Og som det fremgik, så var der tale om 4 forskellige ting – der var dels noget omkring retnings-
linjer på lokale valg for fraktion 4, der var noget om frist for anmeldelse af kandidater til lands-
dækkende valg – noget omkring stemmeret for tjenestemandspensionister fra Grønland og ende-
lig noget om valg af Skolelederforeningens formand og styrelse. 
Jeg skal høre om der er nogen som ønsker ordet under punktet.  Er der nogen som har indtegnet 
sig – det er der ikke.  Jeg kigger hen over salen – er der nogen som ønsker ordet? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vil jeg forslå, at vi tager en samlet afstemning om forslage-
ne til vedtægtsændringer. 
I skal bruge jeres stemmeseddel – og I skal række dem op i luften, når nu jeg beder om at se 
hvem der kan stemme for forslagene.  
I må gerne stemme nu.  
Hvem stemmer for?  
Ja, tak. 
Er der nogen der stemmer imod? 
Er der nogen der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer for eller imod? 
Det er der heller ikke 
Jeg konstaterer, at forslagene til vedtægtsændringer er enstemmigt godkendt. 
 
Klapsalver. 
 
Vi skal så videre til næste dagsordens punkt – vi skal behandle. 
Det er punkt 7 – demokratiets fremtid. 
Og hvis I ikke nåede, at huske den der rækkefølge vi har tænkt at behandle punkterne i, så har 
Helle og jeg også fundet ud af, at man kunne sige, at vi startede med punkt 8, så skal vi have 
punkt 7, så punkt 6, så punkt 5, så punkt 4 og så punkt 3.  Sådan vil man også kunne huske det 
hen ad vejen. 
 

Dagsordenens punkt 7: Demokratiets fremtid  

 
John Vagn Nielsen: 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175765
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Men vi går altså nu i gang med punkt 7 – demokratiets fremtid – og det er Gordon der skal frem-
lægge forslaget – eller punktet. 
Værs´go, Gordon. 
 
Gordon Ørskov Madsen – hovedstyrelsen: 
Ja, jeg vil gerne på vegne af hovedstyrelsen indlede og også forsøge at indramme dette her punkt. 
Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle. 
Vi har valgt at dele dette her punkt op i sådan det man kan kalde for 3 underpunkter eller 3 un-
dertemaer. 
Den første er sådan den demokratiske udvikling af samfundet – det man godt kunne kalde den 
store klinge. 
Det andet er folkeskolens rolle – folkeskolens samfundsmæssige rolle i forhold til at uddanne til 
at være borger i et demokratisk samfund 
Og så det tredje – det er medlemmernes muligheder for at få demokratisk indflydelse på egne ar-
bejdsforhold. 
Det er sådan ligesom at prøve at samle diskussionen lidt og pege den i nogle retninger – fordi el-
lers kan denne her jo blive temmelig stor og dette her punkt bliver temmelig omfattende. 
Og det er også den opdeling vi vil anvende under debatten – har jeg aftalt med dirigenterne. 
Men først lidt om den demokratiske udvikling af samfundet. 
Vi lever i verdens bedste demokrati. Det siger vi ofte til hinanden her i Danmark. Det er måske 
også rigtigt, måske ikke. 
Men vi skal nok passe lidt på, at vi ikke bliver for selvfede. Demokrati og et demokratisk sindelag 
det er noget vi har udviklet – det er noget vi har kæmpet os til – og det er også noget der ikke ba-
re er der for altid. 
Hver generation må slås for det, og også udvikle det. 
Måske er vi begyndt at tage demokratiet alt for givet, selv om det knager i fugerne – kan vi vist 
godt blive enige om.  I hvert tilfælde er der nogle tendenser i tiden som vi skal være meget op-
mærksomme på, både i forhold til det overordnede samfundsniveau - på skoler og institutionsni-
veau – men også på individplan. 
De tendenser vil jeg gerne prøve at sige noget om i det følgende og jeg vil gerne understrege. 
Danmark er ikke nogen bananrepublik.  Så er det sagt, fordi det jeg siger nu, det kan godt komme 
til at lyde lidt som en gennemhegling af vores demokrati og I kan få den opfattelse, at demokrati-
et er helt væk.  Det mener jeg ikke, at det er.  Men jeg mener, at der er nogle tendenser i denne 
her tid som vi lever i, som vi kan se og som vi skal tage alvorligt. 
F.eks. at flere beslutninger bliver truffet i lukkede rum. Vi har selv oplevet forløbet omkring til-
blivelsen og samkædningen af folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler. Hvor en hemmelig 
arbejdsgruppe sætter hele det demokratiske system ud af funktion og aftalesystemet bliver afmon-
teret helt helt bevist.  Og lige præcist på sådan en måde, at offentlighedsloven juridisk ikke kan 
bringes i anvendelse. 
Det er simpelthen umuligt, at få indseende i de dokumenter der ligger bag. At man bevist sætter 
de demokratiske institutioner og processor ud af kraft, det er helt uacceptabelt. Det kan vi ikke 
og det skal vi aldrig nogensinde acceptere. 
Finansministeriet er blevet en stat i staten. Ny politik og nye initiativer har ingen gang på jord, 
hvis ikke de er godkendt af Finansministeriet. Lovforslag skal godkendes inden de må fremsættes 
i Folketinget.  Et eksempel kom formanden også med i sin beretning. Alle var enige om at ændre 
de mange bindende mål for folkeskolen, så de ikke længere skulle være bindende. Og selvom der 
var enighed blandt alle de politiske partier – der lå et politisk forlig – en politisk aftale – så skal 
man igennem 2 processer og pres på politisk fra – hele vejen rundt, og 2 processer inden der en-
delig kommer et lovforslag som er i takt med den politiske aftale der findes. 
Det er helt utilstedeligt. 
Finansministeriet var nemlig imod.  
For noget tid siden så læste jeg en artikel i det gode dagblad Politikken – tror jeg det var – hvor 
kulturminister Mette Bock udtrykker utilfredshed med netop det, at Finansministeriet hele tiden 
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er over hendes ministerium og vil blande sig i alle de lovforslag som Kulturministeriet egentlig 
burde stå for. Hun tog så et møde med finansminister Kristian Jensen og beklagede sig og bad 
ham om at tøjle sit ministerium. Derefter blev det bedre fortalte hun. 
Det skaber jo ikke i sig selv en revolution, men alle politikkere må forholde sig til om de vil være 
politikkere eller om de vil være ekspeditionskontor for Finansministeriet a/s. 
Ministeriet og styrelser – ja, lad os bare tage kommuner og forvaltninger med, skal tjene demo-
kratiet. De skal ikke overtage det. Flere partier har tilkendegivet, at de mener at Moderniserings-
styrelsen skal nedlægges og erstattes af en styrelse der netop tjener folket og tjener demokratiet. 
Og det er prisværdigt, mere af det fra de politiske partier. 
Det kunne måske skabe noget debat, men ellers er det ikke meget der kommer fra partierne i den 
sammenhæng.  De bliver styret hårdt og ingen tør stille spørgsmålstegn ved partitoppens linje og 
netop i de politiske partier er der tradition for – og burde det være sådan – at ideerne og debatten 
foldes ud og de demokratiske vagthunde står på spring når noget er galt – det sker ikke. 
Men så har vi da heldigvis en kritisk presse der tager sin opgave alvorligt. At være den 4. stats-
magt, holder magthaverne i ørene, kigge dem efter i sømmene – nixen – det sker sandelig heller 
ikke. De sidder nærmere på skødet af magthaverne for at være en del af det gode selskab får man 
indtryk af. Det oplevede vi også i høj grad omkring 2013-forløbet og oplever det for så vidt sta-
digvæk. Men her på det seneste er der dog journalister og mediefolk der begynder at udtrykke 
selvkritik på standens vegne og tager flere med i den sammenhæng – og de siger, ”jamen vi har 
svigtet vores opgave – vi har ikke været kritiske nok over for dem der havde magten i 2013 – eller 
dem der har den i dag. Det er en del af demokratiet at vi forholder os kritiske og bider magtha-
verne i haserne, det må vi rette op på”. 
Herfra skal det lyde – helt enig – I har vores opbakning til det. 
Vi skal nok ikke forvente, at politikkere og alle mulige andre løser Danmarks demokratiske pro-
blemer. Vi må se på hvor forandringerne kan komme fra og der peger pilen altså på os selv - fag-
bevægelsen. Vi har en kæmpe stor og vigtig opgave som vi må tage på os her og her spiller en ny 
fælles hovedorganisation også ind. Fagbevægelsen er en væsentlig del af det danske demokrati og 
har været det i 100 år eller mere.  Hvis vi skal dreje Danmark i en bedre retning, så kræver det at 
fagbevægelsen spiller en tydeligere rolle og så kræver det, at vi rykker tættere sammen i bussen. 
Det handler om magt, det handler om indflydelse, men det handler altså også om at præge nuti-
den og fremtiden – og fremtidens Danmark. 
Folkeskolens rolle – folkeskolens rolle er særlig. Men også hele undervisnings- og uddannelses-
området har en vigtig rolle i et hvert samfund, også og ikke mindst i Danmark. I folkeskolens 
formålsparagraf stk. 3 står der, at ”folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.  Spørgsmålet om hvilket samfund vi ønsker hænger nøje 
sammen med spørgsmålet om hvilken skole vi ønsker. 
Vi uddanner og danner fremtidens generationer. Engegement, deltagelse, at udvikle fællesskaber, 
forholde sig kritisk, tage stilling, og ikke tage alt for gode varer. Det er jo netop det, der er dyder i 
folkeskolen og det vi danner vores fremtidige generationer til.  
Det er også derfor lærere bliver jagtet i Tyrkiet. Tyrkiet er inde i en af demokratiske proces, hvor 
magten koncentreres på ganske få hænder – nemlig 2 – her bliver lærerne en trussel mod magtha-
verne. Undervisning og uddannelse skaber engegement i samfundsforhold og det skaber demo-
kratiske borgere der begynder at forholde sig kritisk til dem der har magten. Det er en trussel for 
dem der gerne vil beholde magten alene.  
Derfor er skolen så vigtig som samfundsbærende institution, det skal vi gøre alt for at sikre både i 
nutiden og i fremtiden. Men hvis vi ikke selv oplever, at være en del af den demokratiske proces, 
så bliver det svært at udvikle demokratiet blandet eleverne i skolen. Hvis vi ikke selv oplever, at 
skolens virke præges af åndsfrihed, ligeværd, demokrati, i form af indflydelse på egen hverdag, 
arbejdssituation og indflydelse på hvordan vi holder skole, så forringes mulighederne for at dan-
nes fremtidens generationer til demokrati, deltagelse og engegement. 
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Hvor er rammerne og de formelle foraer for debat og indflydelse blevet af?  Eks. Pædagogisk 
Råd?  Hvor vi tager den forpligtende samtale. Skolen som institution er nødt til at walk the walk 
og gå forrest. 
Medlemmernes muligheder for demokratisk indflydelse på skolens udvikling og egne arbejdsfor-
hold er forudsætninger for en demokratisk skole. Og her oplever medlemmerne i stigende grad af 
den demokratiske indflydelse er under pres på arbejdspladsen. En mere og mere presset samtale 
og debatkultur. En blanding af centralt fastsatte dokumentationskrav, smarte kommunale projek-
ter, begge dele ingen kan se en mening i, bliver til store frustrationer i hverdagen. Når man så be-
gynder at stille spørgsmål, ytre kritik, ja, så bliver der ofte set skævt til en. Det skaber en tavs-
hedskultur fordi medlemmerne stikker piben ind. Måske forståeligt, men det andet – for det an-
det er for besværligt - i visse tilfælde også risikabelt. 
Derfor skal vi agere i fællesskab ellers bliver den enkelte for sårbar. Lærere, medarbejdere og le-
dere må i fællesskab sætte rammerne for i, og insistere på demokratiske og pædagogiske samtale 
og få den taget hele tiden. 
Når lærere oplever at læringsmålsstyret undervisning, digitale læringsplatforme og nye normalise-
rede måder at arbejde på oplevet meningsløse og bliver indført uden nogen form for pædagogisk 
demokratisk debat og proces, ja, så falder engagementet, så bliver vi opgivende og så risikerer vi 
at enhver passer sit eget. 
Det nytter jo alligevel ikke noget. Men det nytter faktisk noget, og det er vores opgave som fag-
forening og som fagbevægelse at gå forrest. Vi kan lykkes at skabe debat og påvirke beslutninger, 
hvis vi råber op i fællesskab. Vi skal bruge den styrke der er i fællesskabet og vi skal tage konkret 
fat på at skabe resultater, store som små. 
Her har vi en fælles opgave i DLF – hovedforeningen, hovedstyrelsen, kredse og TR. Og jeg tror 
også at vi også her står med de samme udfordringer i hele fagbevægelsen og vi kan måske hjælpe 
hinanden. 
Men denne her kongres skal også bruges til at tage flere skridt i den retning. 
Det nytter noget – det betyder noget – og det forandre noget, hvis vi gør det i fællesskab. 
Tak. 
 
Ja, tak til Gordon. 
Som Gordon nævnte i sin indledning, så vil vi forsøge at dele debatten op i 3 teamer. Dem kan i 
se heroppe på bagtæppet.  
Altså en omkring samfundet 
En omkring folkeskolen 
En omkring medlemmerne. 
Og jeg vil godt bede jer om, at når I indtegner jer, ligesom at give de stikord til os. Vi starter med 
det punkt der hedder Samfundet – herefter folkeskolen – og derefter medlemmerne. 
Så det vil sige at på nuværende tidspunkt må man gerne begynde at indtegne sig til det første 
punkt, nemlig det der hedder den demokratiske udvikling af samfundet. Der er allerede nogen der 
har indtegnet sig og de vil få ordet under det her punkt. Hvis det viser sig, at de vurderer, at de 
egentlig skulle have været under et andet punkt, så er der den mulighed for at man kan gå ind og 
trykke ”fortryk” og så skrive sig på når vi når lidt længere ned i punkterne. 
Den næste der har bedt om ordet, det er Thomas Andreasen fra hovedstyrelsen. 
Værs´go Thomas. 
 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Tak for det – og det er så til det Gordon kaldet den store klinge eller det der er nr. 1 heroppe. Og 
det jeg vil, det er at jeg også vil tillade mig at komme med en række eksempler på, hvorfor de fag-
lige organisationer, herunder hovedorganisationerne er nødt til at stå stærkt sammen om at for-
svare de demokratiske spilleregler og opbakning til de grundlæggende værdier i samfundet. 
Vores demokratiske samfundsmodel indebærer blandet meget andet, at når lønmodtager rammes 
af arbejdsløshed eller sygdom, ja så har de en berettet forventning om at vores velfærdsinstitutio-
ner sørger for at de tilbydes tilstrækkeligt hjælp til at komme på fode igen. De har ligeledes for-



 

33 

ventninger om, at alle er lige for loven, at der gives for medindflydelse på eget liv og at staten ikke 
skalter og valter med vores og deres retssikkerhed. 
Disse principper og rettigheder er væsentlige elementer i vores velfærdssystem og dermed en del 
af vores demokratiske samfundsmodel. Men det bliver stadig mere åbenbart at disse rettigheder 
ikke kan betragtes som fundamentale. Det indebærer en alvorlig risiko for at tillid og opbakning 
til systemet forsvinder. Utrygheden og den deraf følgende mistillid til at magthaverne vil borgerne 
det bedste er måske en af de væsentligste årsager til at borgerne proteststemmer i stigende om-
gang. 
Ja, jeg mener at det er det vi ser konsekvenserne af når der rundt om i verdenen vælges politiske 
ledere. Prøv bare at se det tyske valgresultat.  For mig at se er der en sammenhæng mellem Alter-
native für deutschland markante indtog i den tyske forbundsstat og det faktum at Tyskland i en 
årrække har haft millioner af såkaldte working poors. 
Den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen omdøbte i 2013 i forbindelse med re-
formen af kontakthjælp, resurseforløb mv – ”fællesskabet i samfundet” til ”arbejdsfællesskabet”.  
Resultatet blev at jagten på de mennesker der i kortere eller længere tid ufrivilligt stod uden for 
arbejdsmarked blev intensiveret. Beskæftigelsespolitikken blev endnu mere hårdhændet end tidli-
gere og retorikken plaget af klichéerne om pisken og guleroden. 
Udviklingen gik for alvor fra velfærd til jobfærd. 
Her 4 år efter reformerne er der desværre masser af eksempler på at retssikkerheden er alvorlig 
truet. Der sker f.eks. vilkårligt tilkendelse af sociale ydelser, sagsbehandlingen er styret af rigide 
regler, hvor faglighed, lægevurderinger og sund fornuft mange steder er sat ud af kraft. 
Sygemeldte borgere har mistet retten til at være syge og har pligt til at være aktive sygemeldte og 
stå til rådighed for jobcentrets mere eller mindre relevante tilbud. 
Denne vilkårlighed kombineret med en tilsidesættelse af fagprofessioneller vurderinger er med til 
at undergrave vores demokratiske samfundsmodel. 
Det rammer også vores medlemmer. Som et eksempel kan jeg fortælle om Lene der arbejder som 
vejleder, da hun får en kræft diagnose og sygemeldes. 
Efter et længerevarende behandlingsforløb må hun såvel som den behandlende læge konstatere, 
at hendes arbejdsevne er varigt nedsat. Hun kommer aldrig på fuld tid igen.  Hvorfor hun indgår 
en aftale med sin arbejdsgiver om at nedsætte arbejdstiden til 17 timer om ugen, hvilket er pas-
sende.  Efter ½ år anmoder hun jobcentret om at tage stillig til om hun er berettiget til et fasthol-
delses-flexjob. Der er ikke tvivl om at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, men jobcentret 
fastholder, at hun skal i arbejdspraktik, som de derefter overvåger og vurderer, der skal skaffes 
yderligere dokumentation og tiden går. 
Desværre bliver Lene afskediget før jobcentret er færdig med sin sagsbehandling. Hun får ja til 
flexjob, men mister sit arbejde. Lene bliver arbejdsløs flexjobber og vil modtage ledighedsydelse 
indtil det lykkes for hende at skaffe sig et flexjob, hvis det da lykkes. 
Reformen af flexjob og førtidspension skal efter planen evalueres i starten af 2018. Det fik forny-
lig en utraditionel konstellation af FOA, 3F og Magistrenes Fagforening til at gå sammen og stille 
6 anstændighedskrav til forbedring af reformen.  I dag har over 40 fagforeninger herunder også 
Danmarks Lærerforening tilsluttet sig initiativet, som også bakkes op af andre typer af organisati-
oner og foreninger. 
Vi har som fagprofessionelle pligt til at råbe op – dele vores viden – og insistere på kritisk dialog 
med lovgivere og andre interessenter. Vi må fastholde, at der må være en grænse for hvor meget 
vores medlemmer og borgerene skal presses uden at de selv får indflydelse på deres fremtid. Jeg 
håber at kampagnen fortsætter med aktiv at sætte dagsordenen indtil det tidspunkt hvor refor-
merne bliver evalueret og forhåbentligt ændret. 
Ja, jeg mener at det er afgørende for fremtidens demokratiske Danmark at vi får stoppet vilkår-
ligheden og af professionaliseringen af velfærdsordningerne i Danmark. Men vi kan ikke gøre det 
alene. Det er et anliggende for hele fagbevægelsen og derfor er der for mig ingen tvivl om, at vi 
skal fortsætte arbejdet med at skabe en ny stærk hovedorganisation. Det vil i høj grad også for-
bedre vores muligheder for at påvirke vilkårene for de af vores medlemmer der rammes af enten 
ledighed eller sygdom. 
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Det er selvfølgelig også et anliggende for alle os fagprofessionelle – vi er nødt til at sige det højt, 
når vi oplever at konkrete tiltag og administrative udmøntringer af lovgivning strider imod det 
der er formålet med indsatsen.  Det er os der kender konsekvenserne – de konsekvenser det vil få 
for borgerne – og der er kun os til at sige det.  Så det skal vi hjælpe hinanden med at kunne og 
turde. Også her har organisationerne i fællesskab et ansvar for at stå op imod dem der ønsker at 
lukke munden på dem der er berettiget råber op. 
Tak for det. 
 
John: 
Ja, så går vi gang med talerlisten i øvrigt. Og I kan se heroppe på tæppet hvem der er de kom-
mende talere. I kan også følge med i det inde på jeres iPad. 
I kan se at vi har haft besøg af nogle enkelte heroppe, vi har lidt små tekniske problemer, men vi 
regner med at få trænet os lidt. Ellers hvis det skulle gå galt, så holder vi en lille pause. 
Den første bliver Peter Lund Andersen – og I kan også se hvor den pågældende kommer fra. 
Og efter Peter så bliver det Anne-Mette. 
Peter 
 
Peter Lund Andersen - Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg: 
Når jeg har valgt at gå på talerstolen under dette her punkt, så er det for at komme med et par 
bemærkninger i forhold til processen om en mulig fusion mellem LO og FTF. 
Også for at give kongressen et lille indblik i det lokale samarbejde der allerede nu foregår mellem 
de lokale LO sektioner og FTF i mit område. 
Og jeg vil desuden give mit perspektiv på de muligheder jeg ser ved en eventuel fusion. 
Jeg er valgt til bestyrelsen i FTF´s region Syddanmark. Og siden at det blev kendt at muligheder-
ne for en fusion skulle affødes, har vi i regionsbestyrelsen arbejdet aktivt for, at styrke samarbej-
det med vores 9 lokale LO sektioner. 
Vi har 3 gange inden for det sidst 1,5 års tid holdt møder med formand og næstformand i LO 
sektionerne for at afklare hvilke muligheder og udfordringer vi ser ved en kommende fusion. Det 
er der kommet rigtigt mange interessante drøftelser ud af. Og på et af møderne havde vi besøg af 
Bente Sorgenfrey og Lizette Risgaard som gav os en status på projektet. 
Efterfølgende har vi aftalt med LO at vi inviterer hinanden til relevante events og konferencer 
der bliver afholdt i vores område. Og desuden har vi op mod regionale regionsvalg besluttet at 
afholde en række valgmøder for medlemmer, hvor begge hovedorganisationer er indbudt. 
Som man har kunne læse på Folkeskolen.dk har LO-sydfyn tilbudt FTF-regionen en plads i be-
styrelsen. Og den plads skyndte jeg mig at lægge billet ind på. Så pr.1.8. har jeg været medlem af 
bestyrelsen i LO-sydfyn.  Det er ganske vist som en tilforordnet, men det er trods alt det næstfi-
neste. Jeg har således haft en hel del kontakt med LO i de seneste par år. Og jeg må nok erkende, 
at jeg før den tid havde visse fordomme overfor LO. Jeg havde et billede af en organisation fyldt 
med gamle mænd, med røde seler og træsko, som gik mere op i frokosten fagpolitik. Jeg havde 
også et billede af at LO forbundene havde en noget anden virkelighedsopfattelse end os. 
Men jeg må sige, at mine fordomme er blevet gjort til skamme. Fordi når jeg møder LO i dag, så 
ser jeg en topprofessionel organisation, som jeg tror at selv vi kan lærer meget af. Særligt vil jeg 
fremhæve LO sektionerne med public affairs.  De er meget velorganiseret og systematiske i deres 
tilgang. Desuden er deres store indsats indenfor den kommunale beskæftigelsespolitik værd at 
bemærke. 
Jeg bliver til stadighed mere overbevist om, at LO forbundene ligner os meget mere end vi går og 
tror.  Arbejdstagerrettigheder er under pres på hele arbejdsmarkedet og de problemer vi hver især 
slås med, har mange ligheder. Det kalder i mine øjne på fælles løsninger. 
Derfor finder jeg det bekymrende at der nu er uro omkring 2020-projektet. Finansforbundet har 
meldt ud, at de ikke kan se sig selv i den retning projektet tager, og det har fået flere mindre FTF-
organisationer til at vakle. Også i LO er flere forbund skeptiske. Flere af dem mener at den lokale 
struktur på en ny hovedorganisation er den største hindring for projektets fuldførelse. Men her 
mener jeg at vi bør stoppe op og holde os målet for øje. Meningen med galskaben er jo at vi skal 
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skabe en fælles hovedorganisation som kan løfte lønmodtagerne dagsorden op på den store sce-
ne. En hovedorganisation der skal kunne matche store og magtfulde organisationer som det DA 
og DI - og KL måske.  Vi skal med andre ord igen blive en magtfaktor i dansk politik og så synes 
jeg at det er ærgerligt, hvis nogle lokale taburetter skal stikke en kæp i hjulet på det store projekt. 
Jeg tror, at vi i Danmarks Lærerforening kan få meget ud af at indgå i en ny hovedorganisation, 
også på lokal plan.  Vores kredsstruktur kan gå hen og blive en meget stor fordel. 
Jeg vil derfor opfordre til at vi som forening både lokalt og centralt bidrager konstruktivt til pro-
cessen ved at gå forreste i at fremme samarbejdet med organisationerne i LO. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Tak for det.  Så bliver det Anne-Mette Kæseler Jensen og derefter Henrik Steffens. 
 
Anne-Mette Kæseler Jensen – Odense Lærerforening: 
Ja, I kender et land – så kom alle sammen til sagen.  
Sagen om Erk Schmidt. 
Anders Bondo var lige inde på den. Den er omtalt i bogen Søren og Mette i benlås – og den har i 
det hele taget fyldt meget i gennem lang tid. 
For endelig i sidste uge efter mere end 3 år kom den endelig for byretten i Odense. 
Det var sådan set en både grotesk men også en skræmmende oplevelse at sidde der. Man havde 
lyst til at knibe sig i armen og tænke ”sker dette her virkelig i Danmark”. 
Først skulle vi bruge enormt lang tid – nærmest en hel dag – på at snakke om, bandede han eller 
bandede han ikke. Havde rejst sig op eller havde han ikke rejst sig op. 
Havde råbt heller havde han bare talt højrøstet. Jamen hvad fanden – undskyld – har man lyst til 
at sig. Må man nu ikke længere bande, må man ikke længere række fingeren op og peje og sige 
”jeg mener”, må man kun sidde stille og tale pænt. 
Der var ingen af vidneudsagnene der nåede frem til at det havde været andet end en engageret og 
måske højrøstet debat. 
Bortset måske lige skolelederen, at han havde stået overfor bander, han havde stået overfor ud-
skolingselever, hvor han måtte konfiskere våben. Men han har aldrig oplevet noget lignende. 
Fuldstændig ude af proportioner – ja, vi griner – men det var faktisk uhyggeligt. 
Der var på ingen måde – på ingen måde – tale om truende optræden. Det var der ingen af vidne-
udsagn der overhoved kom i nærheden af. Men i stedet en engageret debat. Nu var der jo kom-
met en ny leder – og synes han, at nu gik samtalen og debatten da lige højt nok. Ja, men så kunne 
han da have trukket Erik til side og sagt ”hej, prøv og hør her, det kan godt ske I har debateret 
sådan i 34 år og du har været lærer, men nu skal du måske snakke om en anden måde”. Man kun-
ne måske have taget en tjenstlig samtale, men en advarsel som er en straf – aldrig – det er helt 
uhørt. 
Det var også sådan lidt som om, at Odense Kommune tænkte ”nej, den går ikke rigtigt denne 
her” Jamen så gik de bare videre til næste skridt og det bliv det ligesom bare værre af. Fordi her 
sad en meget meget dygtig velformuleret advokat, så man jo formode taler på Odense Kommu-
nes vegne. Ja, jeg håber det ikke, men man tror det jo. Og han nu gik i gang med, det var at for-
tælle, at her var tale om en skolereform, en lov 409, der var besluttet centralt politisk og derfor 
var der sådan set ikke så meget mere at diskuterer, men bare at komme i gang. Altså ret ind og 
klap hælene sammen. 
Jamen kæreste venner. Fordi der er en politisk beslutning om en skolereform og lov 409, er der 
da masser af forskellige måder den skal udmøntes på rundt omkring hver enkelt skole i hver en-
kelt kommune. Masser af god grund til at lærerne engagerer sig og deltager i debatten om hvor-
dan det skal se ud på vores skole.  Fordi hvad er det overhoved det er for en skole og for et sam-
fund vi får, hvis vi danskere vi offentlige ansatte og ikke mindst vi som lærere bare retter ind, ikke 
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tør sige vores mening og dukke os – eller måske bare læner os tilbage og siger ”Sig hvad jeg skal 
gøre, så gør jeg det”. 
Og vi har desværre set det igen og igen over de senere år. Eksempler på et system et styringsre-
gime eller måske en stat i staten, hvor beslutninger træffes af nogle få bag lukkede døre, uden mu-
lighed for at vi får en åben og grundig debat. 
De få har alligevel regnet den ud – sikkert ud fra en økonomisk betragtning, hvad der er den bed-
ste løsning – de alene og bedre viden – og så går det også meget hurtigere – uden at nogen behø-
ver at blande sig. 
Erik Schmidt fortæller selv hvordan han er vokset op i en antiautoritær tid. Jeg selv er fra den 
vestjyske hede. Vi havde både loven og vorherre over os. Men alligevel – I sidder også alle sam-
men med jeres baggrund og hver jeres opvækst, men alligevel er vi alle sammen grundet af nogle 
demokratiske værdier om at vi skal engageres os, vi skal kæmpe for vores værdier, vi skal udtale 
os, vi skal tage et medansvar og det er vi parat til. 
Der er nogle der forsøger at omdanne dette her samfund, omdanne vores demokrati, så der er 
brug for at vi står fast. Og derfor er Erik Schmidt også afgørende. 
Vi vil fortsat blande os, vi vil fortsat være engageret og vi vil skal fortsat kritisere lidelsernes 
handlinger, hvis vi vurderer, at de ikke er med til at fremme en god skole og en god undervisning. 
Vi vil kæmpe for skolen og vi vil kæmpe for demokratiet og vi har loven med os.  
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre. Skolens skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
Jeg vil opfordre jer til at være opmærksomme på, når dommen nu bliver afsagt her den 1. no-
vember kl. 10, det sker åbenbart ved at der kommer en mail. Jeg går stærkt ud fra at denne her 
dom den må være til fordel for Erik Schmidt, til fordel for ytringsfriheden og til fordel for demo-
kratiet. Men uanset hvad, så er det altså vigtigt, at vi står fast. Der er brug for at vi forsat kæmper 
for demokratiet og for folkeskoleloven. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Jeg skal lige give jer den tekniske oplysning, at når I beder om at få ordet, når I så har tastet jer 
ind, så kommer i herop på vores skærm hvor I så står på en venteposition og så skal den accepte-
res heroppefra. Så der kan godt gå et lille øjeblik før I kan se jer selv på denne her talerliste. 
Der har været nogle heroppe der ligesom har undret sig lidt over det.  Men det er klart, hvis der 
går for langt tid, så må I hellere gå op til os for en god ordens skyld. 
Det næste det bliver Henrik Steffens og derefter Niels Munkholm.  
 
Henrik Steffens – Silkeborg Lærerforening 
Ja, der er en taler der allerede har taget temaet LO/FTF op og det er så der jeg vil køre videre. 
Kære Anders og kære Gordon 
Vi er jo nået en alder hvor man ikke behøver at få en kikkert for øjet for at få øje på graven. Og 
derfor så kan man jo sige, at det har den fordel, at man med en vis erindring – en vis autoritet kan 
vandre ned af erindringernes spor. Og det vi vel kan blive enige om, det er at LO/FTF er en af 
de 3 største begivenheder i fagpolitisk historie siden hovedaftalen i 1899, så alene den historiske 
tyngde burde jo eller andet fordre en inderlig debat om, at dette her nu en god idé. 
Vi kan vel også blive enige om, at denne her sammenlægning er en af de allerstørste sammen læg-
ninger ren organisatorisk omfangsmæssigt og også i dybden af konsekvenser for det fagpolitiske 
område og for de mennesker der er fagligt organiseret. 
Og endelig i den sidste del kan vi vel også blive enige om, at når vi diskuterer denne her sammen-
lægning, så er vi vel også ved at være ved målstregen. Fordi ifølge planen, så er det således, at den 
politiske styregruppe her i december måned afleverer de sidste papirer til indstilling til repræsen-
tantskabet i FTF i foråret og evt. vedtagelse på en kongres til sommer. Og så skal vi tage stilling 
til det. 
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Det har jo kun latterlighedens idioti over sig, at forestille sig, at vi tager en principiel debat om det 
næste år, i håb om at flytte et komma og få åbnet det hele. 
Så vi kan vel også blive enige om, at det i dag på denne her kongres, vi begynder at diskuterer 
indholdet af det, så ved jeg godt at du vil sige ”jamen jeg har skrevet tilbage fra jeg tror at det er 
13, jeg læser om det første gang i den skriftlige og mundtlige beretning – ja, det er blevet gen-
nemgået i 15 og ja, det er blevet fremlagt for den politiske styregruppe i gennemarbejdet materiale 
som ligger på LO/FTF 2020 – fra 15 af.  
Men alle steder, hvis man går ind i citaterne, der er det en undersøgelse af om vi har et grundlag 
for at være sammen.  Det er ikke en beslutning om om vi ville være sammen. Og derfor så er det 
at jeg mener, at uanset hvad man måtte mene om det, så håber jeg at jeg ligesom har lagt en poli-
tisk tone af, at dette her er der noget svunget over. Så synes jeg at der er noget tomt i forhold til 
det materiale, jeg delt har fået i den skriftlige beretning og det baggrundsmateriale der hedder G2. 
Jeg ved godt at du kan referer til tidligere, og jeg skal nok skynde mig i forhold til dirigenten. 
Hvis jeg skal opsummere mit ståsted og position, så vil du også kunne finde det i baggrundsmate-
rialet i mindretalsudtalelserne. Men for mig at se så frygter jeg, at vi får en imposant – impotent 
hovedorganisation - der ikke evner og gennemføre de mål de sætter sig. Jeg frygter, at vi får, hvis 
man ser nederst på side 3 i baggrundsmaterialet, en organisation der dybest set er dagordenssat af 
LO/DA – det vil i praksis sige CO-Industri og Dansk Industri. 
Og jeg frygter, at vi får en organisation der dybest set er et forklæde for socialdemokratiets forsøg 
på at vende tilbage til at være det sande lønmodtagerparti. 
Jeg ved godt, at man vil sige til mig, at dette er upolitisk – eller partipolitisk uafhængigt, men jeg 
vil folde min pointer ud i 4 indslag. Fordi jeg har kun 3 minutter nu ifølge forretningsordenen. 
Men jeg har bare således at hvis der er nogle der sidder dernede og tænker nu ”er du også sådan 
en af dem der tro at amerikanerne ikke har haft en mand på månen eller står du heroppe bare 
fordi du har et eller andet narcissistisk behov for at høre dine egne ord komme ud af talerstolen” 
– så vil jeg bare lige gøre opmærksom på som den forrige taler omkring LO/FTF, at næstfor-
manden i FTF trådte tilbage efter 8 år og har været med i hele denne her proces med nøjagtig 
samme bekymring. Så uanset hvad man måtte mene om mig eller mit ståsted, så synes jeg at kon-
gressen skal prøve at tage dette her på en anden måde end den tilgang der er lagt op til. Jeg har 
fremsendt et kongresvedtagelsesbeslutning og den vil jeg med de 4 indslag jeg kommer med et 
blik ind på, så underbygge og motiverer ud fra det. 
Tak for ordene. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Tak for det.  Så er det Niels Munkholm – og derefter Anders Liltorp. 
 
Niels Munkholm Rasmussen - Odense Lærerforening 
Ja, tak. 
Det er jo egentlig noget mærkelig noget, at man skal vente til på torsdag med at sige, at hvor var 
det dog en fantastisk flot beretning du holdt, Anders. 
Så med gamle rødder, synes jeg alligevel at det skal siges dette her. 
Og det jeg vil sige noget om, det er mere om – jeg tror som det her løb med om vi skal have en 
ny hovedorganisation, det er kørt. Men vi er selvfølgelig ikke færdige med at diskuterer ”hvad 
skal den så arbejde med”.  Hvad er det vigtige i en ny hovedorganisation – fordi man kan jo sige, 
at det der kører i dag med 2 halvdårlige  hovedorganisationer, hvis man ganger dem med hinan-
den, så får man et dårligere resultat. Så derfor må der ske noget her.  
Og jeg vil sige, at det er jo en fri og uafhængig fagforeninger der danner en hovedorganisation, og 
derfor synes jeg også at denne her vægt der har været de sidste år på at man løber efter et eller 
andet med nogle 3 parts drøftelser med regeringen eller man sørger for at komme med i de rigtige 
udvalg og kommissioner.  Er det virkelig hovedopgaven for en ny hovedorganisation?  Det synes 
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jeg ikke.  I et hvert fald skal vi have noget power bag hvis vi skal ind og blande os her. Og det 
med det partipolitiske uafhængige, det går nok også. 
Så synes jeg at der er en ting som vi virkelig mangler i hele fagbevægelsen og som jeg synes at den 
nye hovedorganisation for alvor kunne bidrage med – det er at vi skal have en politisk og øko-
nomisk analyse kraft der er så stærk, at vi kan spille op mod alt hvad der ellers er i dette her land. 
Gerne også Finansministeriet. Vi skal kunne fremlægge alternativer, vi skal kunne fremlægge un-
dersøgelser som virkelig går i dybden, og ryster statsapparatet når de kommer med deres forfær-
delige forslag. 
Så det er den ene ting – en politisk økonomisk analyse kraft, der virkelig kan stå op imod alt an-
det i dette her land. 
Og den anden ting som jeg synes er helt afgørende for en ny hovedorganisation og de fagfor-
eninger der er med i den – det er at vi skal være en allianceskaber. Vi skal kunne skabe alliancer 
lokalt, vi skal kunne skabe alliancer centralt. Så vi står stærkt, sådan så vi har noget at komme 
med.  Der skal være power bag, når den nye hovedorganisation henvender sig, og det får mig og-
så til at sige, at vi har jo talt om, at fagbevægelsen skulle være den anden linje. Den anden linje 
overfor statsmagten – altså overfor – der er en sammenblanding af økonomiske magt, statsappa-
ratet, nu kan vi jo føje medierne til, men vi skal være noget andet og noget mere. Fagbevægelsen 
er den rigtige anden linje der er i stand til at stå op imod staten, imod hvad der ellers kommer fra 
den side. Så det håber jeg, at den nye hovedorganisation vil være i stand til. 
Og når man så går ind i dette her politiske grundlag, så står der godt nok noget med at det skal 
være på tværs af det politiske spektrum. Der står, at det skal være modvægt til dagsordenen der vil 
reducerer velfærdssamfundet og fællesskabet. Og der står også noget om igennem oplysningsar-
bejdet, netværk og analyser, og være en tidssvarende transparent organisation lokalt, nationalt. Ja, 
det er udmærket, og hvis det bliver bøjet i den rigtige retning, bliver det også godt. Men det tror 
jeg simpelthen at vi skal gøre, så det er jo noget med, at vi skal være tydelige på, hvad er det afgø-
rende nye i denne her hovedorganisation.  Har man erkendt det utilstrækkelige ved de 2 tidligere, 
sådan så vi for alvor får bygget den op til noget der slår igennem.  
Og det der med det allianceskabende jeg talte om. Nedefra – lokalt.  Og opad i organisationen. 
Det skal ikke bare være noget med at fagforeninger centralt skal kunne henvende sig til hovedor-
ganisationen centralt. Det får vi jo ikke den styrke der skal til for at kæmpe for vores medlem-
mers interesse. 
Så det håber jeg er noget af det Danmarks Lærerforening står for i det videre arbejde med den 
nye hovedorganisation. 
Og hvis jeg skal slutte af, så jeg sige at en ny hovedorganisation skal påvirke beslutninger via alli-
ancer nedefra og hvor vi ellers kan få dem og ikke inddrages i det folketingspolitiske taktiske spil. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Tak for det.  Så bliver det Anders Liltorp og efter Anders er det Kasper Nordborg Kiær. 
 
Anders Liltorp – hovedstyrelsen 
Tak for ordet. 
Kredskontoret ude i Rødovre Lærerforening – det ligger i sådan en nedlagt persiennefabrik – det 
er jo nok ikke nødvendigvis specielt flot eller prangende, men det ligger samtidig også et sted 
hvor rigtigt mange medlemmerne af Rødovre Lærerforening og i Danmarks Lærerforening, de 
kommer forbi. Det giver en helt unik mulighed for at få historierne fra hverdagen. Så mit indlæg 
her det handler sådan set om medlemmerne oplevelse af demokratiet på arbejdspladsen, som fyl-
der mindst lige så meget - måske endnu mere – for vores medlemmer end det vil også skal disku-
tere her til kongressen om sammenlægning mellem LO og FTF og demokrati på de høje nagler. 
Jeg vil fortælle om en samtale jeg havde med Julie. 
Julie er en af mine rigtige gode kolleger, ikke på den skole hvor jeg er ansat, men jeg kender hen-
de rigtigt god fra en masse sammenhænge. Julie hun er musiklærer og hun er hamrende dygtig til 
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det. Jeg har selv prøvet at blive sat i et skema og undervise i musik og jeg har altså ikke linjefag i 
musik. Så jeg vil bare sig, jeg er glad for at der findes kolleger som bare kan det der.  
Og en fredag hun har været til møde oppe på pædagogisk udviklingscenter sammen med en helt 
masse andre, så kommer hun ned og jeg møder hende så ude på pladsen foran og siger ”hej Julie, 
hvordan går det” – og hun er helt oppe og ringe. Hun kan simpelthen ikke få armene ned fordi 
det der er sket er at hendes skoleleder har besluttet at konverterer understøttende undervisning til 
2 lærertimer i musik, og det hun fortælle mig om, det er alt det fantastiske de nu skal til at lave 
sammen med eleverne – alt de kan nå – alle de skæve og sjove vinkler som nu bliver muligt, og 
det er jo en fantastisk historie om hvordan vi som medlemmer som lærere bruger vores faglighed 
og sammen med skolelederen som finder nogle løsninger hvor det det hele handler om, formålet 
og demokratiet, altså det at vi holder skole, det kommer til at være tydeligt. Og så pludseligt så er 
det som om der kommer en lille sky for solen. Fordi så kommer bemærkningen, ”men vi siger det 
ikke til nogen”.  Det er jo lige præcis det der er problemet. Vi har jo loyale medlemmer og kolle-
ger som jo brænder for faget. Vi har også masser af gode skoleledere, som gerne er med til at be-
drive god skole, men de tør jo ikke fortælle om det, fordi der ligger jo en politisk, måske beslut-
ning – forventning om at skoledagen skal i et hvert tilfælde ikke være for kort. 
Hermed synes jeg i et hvert fald, at når vi taler om demokrati, så skal der komme – ligesom Mette 
Frederiksen, der netop har fået Stinusprisen – en klar opfordring – fortæl dog om det der sker 
ude i skolen. Vær dog stolte af det, stå ved det. 
Erik Schmidts sag som forhåbentligt falder ud til vores fordel, her den 1. november, jeg kan sim-
pelthen ikke forestille mig andet, må vel for pokker én gang for alle slå fast at det er tilladt at ud-
fordre – også politiske beslutninger eller reformer – lov 409, og man fastholder medlemmernes 
engagement og deres hamrende, fantastiske faglighed uden at gå på kompromis med ens ytrings-
frihed og demokratiet. 
Så hermed en opfordring til at alle vores medlemmer husker at fortælle om det der sker – også 
selv om det ind i mellem er lidt på klinch med det nogle andre et andet sted har siddet og beslut-
tet. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så bliver det Kasper Nordborg Kiær og derefter Lise Vadsager. 
 
Kasper Nordborg Kiær - Danmarks Lærerforening Kreds 13: 
Hej 
Jeg synes noget af det vigtigste vi har i Danmarks Lærerforening det er troværdighed. Og trovær-
dighed det er noget af det vi virkelig kan bruge i politiske sammenhænge, i offentlige sammen-
hænge og alle de sammenhænge vi nu kan komme i tanke om. 
Jeg synes at vores troværdighed kan godt komme lidt på en prøve når vi pakker alt ind i et demo-
kratiproblem. Jeg synes, at vi skal være meget opmærksomme på hvornår det er et demokratiske 
problem og hvornår det er en demokratisk beslutning der er taget som vi er uenige i. 
For mig er det nødvendigvis ikke et demokratisk problem at der bliver taget dårlige beslutninger 
om sygedagpenge. Det er heller ikke et demokratisk problem at der bliver taget dårlige beslutnin-
ger om arbejdsløs eller dårlige vilkår for arbejdsløse – det er et problem, men det er et demokra-
tisk vedtaget problem. Og det må vi forholde os til. Så kan man selvfølgelig sige, at undtaget for 
dette her det er regeringens indblanding i overenskomstforhandlingerne i 13, der har vi et demo-
kratisk problem og det skal vi selvfølgelig holde fast i, det skal ikke gentage sig. Men demokratiet 
har større problemer end dårlige beslutninger. Vi har udsigt til en rekordlav stemmedeltagelse / 
valgdeltagelse ved kommunalvalget. Vi har en frygt i den offentlige sektor og andre steder for at 
ytre sig og sige sin holdning og vi har partier som over en bred kam har færre og færre medlem-
mer og kun nogle ganske få undtagelser, så er det den vej det ligesom går. Og der kan man måske 
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også tilføje den 4. statsmagt er efterhånden et ret udhulet fænomen i og med at de fleste får deres 
nyheder fra sociale medier uden at det koster en krone. 
Jeg synes at vi mangler en lille smule ærlighed om hvad det er vi gerne vil – også med denne her 
fælles organisation. Fordi det jeg synes at vi kan som fagbevægelse, det er ikke at koncentrere sig 
som demokrati udfordringer. Det er at koncentrer sig om vilkår. 
Vi vil have bedre arbejdsvilkår, vi vil have mere forberedelse, vi vil have at vores arbejdsløse bli-
ver behandlet ordentligt med ordentlige vilkår, vi vil have at vore syge bliver behandlet ordentligt. 
Det er ikke et demokratisk problem, det er en faglig kamp som jeg synes at vi skal deltage i og 
som vi skal gå fuldt ind i. Og det tror jeg at vi kan. Men det synes jeg at vi skal være enormt op-
mærksomme på, at vi ikke kommer til at pakke det ind i hvad demokratiets udfordringer er i for-
hold til hvad der er vores interesser. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, tak.  Så bliver det Lise Vadsager og derefter Henrik Steffens. 
 
Lise Vadsager - Ringsted-Sorø Lærerforening: 
Jeps. 
Jeg tænker, hvis I lige spoler tilbage til da Thomas startede med sit indlæg, fordi egentligt havde 
jeg skrevet et indlæg om dem som ikke lykkes med opgaven, altså de mennesker som Thomas 
han talte om før. 
Det vil jeg så spare jer for, fordi det Thomas han sagde, det var så fint, så kunne jeg selv have sagt 
det.  
Alligevel så tænker jeg at komme herop – og det er egentlig bare for at bakke op om det indlæg 
fordi I har godt nok lige talt om, at dette her er det er demokratiet og den store klinge og sådan 
noget. Men som lokal kredsformand, så oplever vi faktisk i den grad at det er blevet rigtigt rigtigt 
hårdt arbejde at være syg og dem der bliver klemt, de bliver klemt hårde og mere intensivt. Så 
derfor tænker jeg, at det er helt afgørende at vi sammen finder på at slå et slag for solidariteten 
med de mennesker som også er vores medlemmer. 
Jeg kan høre, at svaret lidt er det med den nye hovedorganisation, men jeg tænker at vi må finde 
på noget mere lavpraktisk og noget som kan sættes i værk lidt hurtige end det kan. 
Jeg håber at vi sammen kan være med til at ligge pres på systemet og se nogle handlemuligheder i 
forhold til den problematik.  
Det er jo os som organisation der har de bredeste skuldre og jeg tvivler på at den stressramte eller 
kræftpatienten selv kan lave om på tingenes tilstand. 
Så det må være os som må have øje for at lave dette her system om, så der bliver lavet plads til os 
alle sammen i dette her samfund. Både dem der er stærke og raske og robuste og dem der er sva-
ge og syge og sårbare. 
Så en opbakning til Thomas og hans indlæg. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, tak. Den næste er Henrik Steffens og I kunne høre i Henriks 1. indlæg havde han et forslag til 
en kongresvedtagelse. Den har vi klar nu, så den må gerne blive lagt ud på portalen og så skulle I 
kunne se den derude om et øjeblik, og så får Henrik ordet igen. 
Værs´go – og bagefter er det Jeppe Dehli. 
 
Henrik Steffens – Silkeborg Lærerforening: 
Ja, dette her er så det første blik ind i den første pointe. 
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Det skal ikke misforstås, jeg er fuldstændig enig i at en samlet fagbevægelse er målet. Jeg er ikke 
uenige i, at det kun vi at stå sammen og 1,5 million mennesker, at vi måske har en chance for at 
komme videre ned af en sti, hvor almindelige menneskers stemme rent faktisk får en indflydelse 
for den praktiske hverdag.  Jeg har bare meget svært ved at se denne her sti, når man nu har prø-
vet at pløje de tilgængelige – hvad er det det hedder – papirer igennem, er særlig frugtbar. Det 
som jeg antydede, det er at for mig er dette her bare mere af det samme – same at the same.  
Det som jeg vil prøve i det første blik at lægge ind, det er jo ”hvad er den fortælling som skal 
samle den nye hovedorganisation” – ja, jeg ved der er et værdigrundlag men hvis man ser på en af 
krumtapperne i hele forarbejdet, handler det om at den nye organisation skal være stærk ved 3-
partsforhandlingerne.  Der bliver jeg bare nødt til at sige. Ja, men siden 15-17 har vi da fået blik 
for sagen. Jeg ved godt at LO ikke er 1,5 million men det er dog 1 million hvis Lizette Risgaard 
gik til 3-partsforhandlinger i efteråret 16 før en overenskomst i foråret 17, og hvad kommer hun 
ud med? Hun kommer ud med nogle flere praktikpladser til unge og en integration ordning for 
flygtninge.  Ahhh…  hvis jeg havde 900.000 i ryggen og stod overfor en overenskomstforhand-
ling, så tror jeg godt at jeg kunne finde nogle emner der var mere relevante. 
Min pointe er – jeg tror ikke at Lizette Risgaard kom ud fordi hun er en dårlig forhandler. Hun 
kom ganske enkelt ud fordi hun ikke havde en styrke til at sætte magt bag ved – og det jeg frygter 
det er, at ved at vi tror at vi har slået os sammen, så har vi den styrke og den magt der er bagved. 
Fordi dybest set vil der blive spurgt inde ved bordet, hvad har du at skyde med – kan du mobili-
serer. Og det kan jeg simpelthen ikke se, at vi kan. 
Det er andet det er som sagt den nerve. Hvor er nerven henne?  Jeg ved godt at dette her er en 
morbid billede af det, men Silkeborg og omegn der har vi haft en soldat - der har været på Balkan 
som har PTSD syndrom efter det som skød sine forældre. Det er ikke fordi der ikke har været en 
fagforening – Hærens korporal og konstabel forbund – der har slåsset hans sag. Det er ikke fordi 
andre faggrupper ikke har skrevet om dette her. Og råbt om de her mennesker i mange år.  Men 
hvor var fagbevægelsen, der fik ordnet dette her, og sagde at det er ikke i orden – nu lukker vi det 
her indtil at det er i orden. 
Jeg ved godt, at Anders godt kan komme og sige, ”vi er jo ved at være på en vej med den – det 
håndslag der er der” – og jeg skal nok slutte nu med det første blik. 
Så mit problem er, at jeg ikke kan se fortællingen, jeg kan ikke se det vi skal samles over, så jeg 
kan bløde for en 3F´er i metroen i København. 
Og jeg kan ikke se hvad er det for et pejlemærke man vil komme med med den nye hovedorgani-
sation. 
Det synes jeg er væsentligt ting at få på plads inden vi siger ja og hopper ombord i det. Fordi det 
her er irreversibelt, men kan ikke fortryde et spejlæg. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Jeppe Dehli 
 
Jeppe Dehli - Gentofte Kommunelærerforening: 
Ja, tak 
Nu har vi fået introduceret nogle veje til denne her sammenlægning med LO/FTF. Jeg hører 
Henrik Steffens at det er en vej tilbage, ud væk, sådan en strategi med at forlade det. 
Jeg hører Munkholm sige, lad os tage det nedefra – det er noget der skal gro nedefra.  
Lad mig bare sige det sådan her – jeg prøver at associere en 3. vej nu. 
FTF har aldrig givet mening der hvor jeg har set det fra. Det er sådan et lokalt perspektiv. Vi 
samarbejder godt på hovedudvalgsniveau. Det er slet ikke det.  Vi har nogle gode møder, men vi 
er markant mere enige med alle mulige andre, ja ofte AC/ LO. Det er personlig præferencer der 
gør det – og altså ikke nogen overordnet kasketter som kunne hedder FTF eller LO. 
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Vi vil så gerne have at tingene skal give mening, det gør de altså ikke der fra hvor jeg ser det. Jeg 
anerkender at det gør det andre steder og derfor så vil mit bud være, at der hvor man kan se at 
dette her giver mening, der skal man udfylde det og få det til at give mening. Men lad være med at 
foregøgl at LO/FTF fusionering vil give mening i alle led, den dag man beslutter at det her det er 
vejen at gå. 
For jeg tror ikke på at man kan aflyse hverken FTF af en LOF/FTF organisation eller noget an-
det FTF i øvrig står på mål for noget der giver mening her og nu på det lokale niveau. 
Så jeg vil egentlig bare opfordre til, at man arbejder videre med en fusion, men der hvor man kan 
se at den giver mening, altså på et centralt niveau – der får man sikkert power for pengene. Så 
brug det, dyrk det, høst det, og så kan det være at en dag giver mening der hvor vi sidder lokalt. 
Det kan man jo håbe på. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Morten Refskov. 
 
Morten Refskov – hovedstyrelsen: 
Ja, tak 
Ærede kongres, under dette her tema der kan man vel på det nærmeste tale om at og ingenting. 
Og i virkeligheden også rigtigt meget om Søren og Mette. 
Men jeg har nu valgt at talt om demokratisk ledelse i folkeskolen eller manglen på samme om 
man vil. 
Og derfor er det i virkeligheden også sådan, at det ligger under det tema der hedder 2 og 3 som 
Gordon introducerede. 
Jeg har i mange sammenhænge citeret en lære som på et fagligt møde sagde noget som gjorde 
enormt indtryk på mig. Læreren sagde frit efter hukommelsen.  
”Før i tiden så var vi ledelse og lærere sammen om at udvikle skole, vi havde de samme ønsker 
for eleverne og hinanden og vi havde ikke et stort behov for at markere forskellige positioner. I 
dag bliver ledelsesretten fremhævet i både skåltaler og i dagligdagen, til receptioner, uformelle lej-
ligheder og når en kollega har været for kritisk på et møde. Til og med benævnes vi ikke længere 
som lærere, men er blevet til medarbejdere, og har ingen medbestemmelsesret. Der opstod et 
”dem og os” og ledelsen gør en dyd ud af det. ” 
Lærerne er tættest på eleverne, de træffer de bedste beslutninger for eleverne og det bør ledel-
sesmæssigt anerkendes at lærerne oftest ved bedst når det gælder undervisning og udvikling af 
samme. Men kan ikke have ansvar på noget man ikke har indflydelse på. Ejerskab og engagement 
det kommer med indflydelse og derfor så skal lærerne have stor indflydelse for alle forhold i sko-
len. 
Så hvornår blev det egentlig en sandhed at ledelse i folkeskolen bliver bedre, at den nuværende 
doktrin med lov 409 og såkaldt fuld ledelsesret, når vi ved at det er arbejdets karakter og udførel-
se der betinger hvordan ledelse mest hensigtsmæssigt praktiseres. 
Jeg har enormt respekt for ledelse, men for mit at se, så består god ledelse i, at man på en tydeli-
gere og retningsgivende måde leder i det omfang det er absolut nødvendigt 
Og en leder skal lede på alle andet end sin formelle ledelsesret, hvis ønsket er opbakning og 
fremdrift og ikke frygt. 
Hvis man overgør sin ledelse og styre mere end man leder, så skabes frustration, åndsfraværelse 
og ansvarsløshed. 
For en målrettet og effektiv organisation er ikke kendetegnet ved at alle gør som de har fået be-
sked på, men at alle i de givne situationer involveres sig og tager et personligt ansvar for at træffe 
de rigtige beslutninger. 
Det forudsætter en passende grad af autonomi til aktørerne og ledelsens accept at et vist niveau af 
anarki. 
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Jeg vil kort nævne 3 udviklingstendenser der hersker i skolen som vi må bekæmpe med afsæt i en 
organiserende fagforeningstænkning. For sagen er at vi skal styrke vores medlemmers professio-
nelle stemme, så de får mod og vilje til at sige til og fra. 
Den første har jeg kaldt for ”forestillingen om at mennesker er yderstyret”. Den forestilling tilsi-
ger at mennesker hovedsageligt er drevet af ydre belønningssystemer og indre drivende kræfter de 
tillægges ikke den store værdi. 
Det er den tænkning som f.eks. Berthel Haarder repræsenterer når han offentligt udskammer os 
over at vi i 2013 ikke tog imod et gyldent håndtryk. Men sådan fungerer lærere og andre fagpro-
fessionelle bare ikke. Og når vi oplever at vi reelt ikke bliver hørt, anerkendt og har medbestem-
melsesretten i forhold til skolens og undervisningens udvikling, og der igennem har mulighed for 
at udleve vores professionelle identitet, så i øvrigt ofte er tilknyttet til vores personlige identitet, 
så reagerer vi ved enten at blive syge eller udvikle kynisme og neddrosle ambitionsniveauet i vores 
arbejde. 
Sat på spidsen – så går man fra en profissions orienteret tankegang til en lønmodtagertankegang. 
Både sygdom og kyniske det er til stor skade for lærerne, eleverne, skolen og samfundet. 
Den næste tildens har jeg kaldt ”fra ledelse til management”.  Lederne er fanget i et krydspres 
imellem profissions orienteret pædagogisk ledelse og virksomhedsorienteret strategisk ledelse. Og 
desværre så vinder sidstnævnte alt for ofte fordi den udemærker det som umiddelbart kan værdi-
sættes og håndteres i den markedsforståelse som konkurrencestaben den dikterer. 
Ledelse bliver til management og det bliver næsten et mål i sig selv at ledelse er løftet væk fra pro-
fissions faglighedens tunge åg.  På skolerne der oplever lærerne at de ikke bliver set og hørt fordi 
der ?? og højere og efter vores mening skolefremmet dagsorden som bliver presset ned ovenfra. 
Ledelsen tager ikke længere lærernes oplevelser, frustration og løsningsforslag alvorligt, men må-
ler og vejer succesen på forhånd som er værdimæssigt fjerne for os og ligger langt nede på vores 
prioritetsliste.  Dybden i lærerarbejdet bliver fortrængt til fordel for en overfladiskhed, styret af 
folk der reelt ikke brænder for at holde skol, men for at få butikken til at køre. 
Det handler mere om profilering og synliggørelse om at få det til at se godt ud og skabe opmærk-
somhed end om at man lærer børnene noget vigtigt. Det er gift for vores folkeskole at afstanden 
imellem ledernes og lærernes virkelighed værdisætter perspektiver tilsyneladende bliver ved at 
vokse mange steder. 
Den sidste tildens har jeg kaldt for ”demokratiet der forsvandt fra folkeskolen”. 
Det levede demokrati er langsommeligt, når nødvendighedens politik og new public mangage-
ment har ryddet bordet og har taget patent på samfundsordenen, så er intet til genstand for 
egentlig demokratisk debat.  Enten er du med os eller også er du imod os. Kritikken forstummer 
på skolen fordi, der er alligevel ikke noget som kan ændres, meninger bryde ikke længere i det åb-
ne. I stedet så udvikler lærerne apati og lukker sig om sig selv. Der breder sig en tavshedskultur i 
skolen hvor lærerne måske ovenikøbet frygter for deres jobmuligheder, hvis de udtaler sig kritisk 
om forholdene skønt der er mere end god grund til det. 
Tilbage står, at man har glemt at kritik altid udspringer af læreres behjertet forsøg på at skabe for-
bedringer. 
Hvis vi ønsker et demokratisk samfund – i dybest forstand, så er demokratisk ledelse og praksis i 
folkeskolen en nødvendighed. Jeg taler ikke om at tilsidesætte ledelsesretten men om en grund-
læggende værdsættelse af lærerne tager del i centrale beslutninger vedrørende skolens indhold, 
drift og udvikling. Hverdagen skal være præget af ledernes oprigtige tillid til lærerne, de skal udvi-
se evne til at lytte og forstå og kommunikere åbent, ærligt og med interesse og de skal føle sig 
stærkt forpligtet til at myndiggøre lærerne og dele magten. 
Folkeskolen kan ikke løse sin opgave med mindre vi værner om åndsfriheden og de demokratiske 
processer. Her har vi en moralsk forpligtigelse til at blive ved med at forfægte. 
Vi må derfor aldrig acceptere til dem og os som det nuværende lov 409 doktrin bidrager til. Men 
derimod arbejde for en folkeskole som ledere og lærer med et demokratisk afsæt tager fælles an-
svar for – og det er også derfor så skal vi have et forhandlet resultat ved OK18. 
Tak for ordet. 
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Klapsalver. 
 
John: 
Tak for det – så er det Henrik Steffens. 
 
Og Henrik du er den sidste lige nu, så du må i og for sig godt tage begge dine indlæg. 
 
Henrik Steffens – Silkeborg Lærerforening: 
Jeg kører bare igennem, fordi nu har jeg jo talerstolen til mit narcissistiske jeg. 
Nå – det korte og det lange det er, lige en replik til Jeppe fra Gentofte af. 
Det er klassikeren at man aldrig kan udtrykke sig ordentligt.   
Jeg er fuldstændig med på dette her. Jeg har bare ikke endnu fået en begrundelse for, hvorfor vi 
hopper i seng med de andre med det samme i stedet for bruge en periode hvor vi viser at vi fak-
tisk er noget værd 
I baggrundmaterialet for 15 er der faktiske 3 modeller man arbejder med og jeg kan ikke læse ud 
af det jeg har fået sendt ud fra formandsstaben og hovedstyrelsen, jeg kan ikke læse i baggrunds-
materialet der ligger på FTF´s hjemmeside, hvad er begrundelserne man henter sin argumenter 
ud fra, når man nu her 2 år efter konkluderer et værdisæt og får en politisk målsætning. 
Det kan jeg ikke læse ud af det og derfor, Jeppe, finder jeg dette her stærkt betænkeligt. Jeg kan 
simpelthen ikke se vejen.  
Mit andet blik – det der handlede om den dominans LO/DA – og der vil jeg gerne have at man 
kigger ind i mit baggrundsmateriale G2 – hvis man vil følge med. 
Nederst side 3 der står der ”hovedaftalen mellem LO og DA er vigtig for fagbevægelsens faglige 
såvel politiske indflydelse”.  Det er LO/DA der kommer til at sætte dette her – hvor er ligevær-
digheden.  Og for mig er det så perspektivløst som overhoved muligt fordi vi har en gammel in-
dustriel forestilling om, at det private arbejdsmarked med LO/DA – her CO-Industri og Dansk 
Industri er dem der tjener pengene til Danmark. 
Det er som taget ud af Harry G. Frankfurters bog om bullshit i forhold til politisk retorik. Men 
kan bare tage til Ontario og se hvordan public school har malket penge ind i systemet i forhold til 
det område der. 
Det offentlige har også en stor evne til at bidrage positivt på nationaløkonomien. Men man laver 
en falsk forudsætning der hedder LO/DA – er stærkest.   
Mit andet argument under det blik, det er, at ja, når man går ind og ser på selve organisationsop-
bygningen – der er kongressen – så vil hovedbestyrelsen bygget op om 36 LO og 21 FTA, så er 
der 6 daglige ledere og 2 fra ledergruppen af. Men det korte og det lange det er , der er ingen 
stemmevægtning. Jeg kan ikke ud af det materiale se, om man evt. vil lave en stemmevægtning, en 
analogi vil være – skal vi have et tysk Europa eller skal vi have Tyskland integreret i Europa. Vil 
vi have de små fagforeningen til at kunne se sig selv her i denne her organisation eller skal det ba-
re som det ligger lige nu, at dem der har flest medlemmer bestemmer. 
Det synes jeg er dybt perspektivløst.  
Og jeg har fået lov til at gå videre. 
Det der jo ligger i det, og det jeg vil henlede til, jeg ved godt, Gordon, du spyttede nærmest blod, 
og det kan jeg squ godt forstå, det havde jeg også gjort hvis jeg var dig, da jeg postulerede på det 
forberedende møde, at denne her organisation ikke er partipolitisk uafhængig. Det er fuldstændigt 
rigtigt, det står på side 2, på det materiale vi har fået. Nu skal jeg lige finde det, så jeg selv kan læ-
se højt. 
Der står navn – jeg har døbt den hovedorganisation Danmark. 
Hovedorganisation Danmark er partipolitisk uafhængig. Punktum. Mega godt, jeg er helt med, 
men så kommer det bagefter – det er jo altid der gummisætningerne kommer.  
”I den politiske varetagelse skal hovedorganisationen Danmark samarbejde med politiske partier 
på tværs af det politiske spektrum og kunne indgå såvel konkrete aftaler som mere strategiske af-
taler afhængig af …” osv. 
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Strategiske aftaler er aldrig temporer. Det er noget langvarigt og nu vil jeg så retorisk vende det 
om – og jeg ved godt at man kan angribe mig for at være sofist – men det korte og det lange er, 
hvad forhindre i om 6 år at man laver et længere varigt år langt strategisk samarbejde med Social-
demokratiet fordi man mener – i den politiske styregruppe i dagligdagen, at det tjener fagbevæ-
gelsen bedst. 
Hvad forhindrer det?  Jeg kan ikke se det i nogen som helst forretningsordener, jeg kan ikke se 
noget i det, derfor vil jeg have lov til at være kritisk overfor det. 
Jeg vil gerne lægge et lag ovenpå det – det er jo det man har set Socialdemokratiet – de få steder 
hvor Socialdemokratiet stadigvæk lever og ånder i Europa gør – nemlig at lave en alliance med 
fagbevægelsen i håb om at komme tilbage og være det sande lønmodtagerparti. Alle andre steder 
er Socialdemokratiet inkluderet. Det er det der er min frygt, og det vil jeg ikke lægge skjul på – det 
er et politisk ståsted. 
Min sidste pointe i forhold til – hvad er det det hedder - de partipolitiske valgte – sludder – de 
politiske valgte – den daglige ledelse.  Den daglige ledelse består af 6 politiske valgte, OK?  Der 
vil jeg synes at det er helt rimeligt at man fik skrevet ind eller arbejdet for at få skrevet ind, at de 
par partipolitiske uafhængige. Ikke så meget på grund af det jeg lige har prøvet at sige med til-
knytning til et bestemt politisk parti, men hvis jeg sad og skulle være seriøs i 3-partsforhandliger 
og sad overfor en jeg ikke vidste om jeg vidste han repræsenterede fagbevægelsen eller han re-
præsenterede hovedstyrelsen i et politisk parti, hvem tjener jeg så? 
Jeg synes der er i det baggrundsmateriale G2, så mange kritiske spørgsmål til denne her organisa-
tion der fører ned af en sti, der er ørkesløs og som jeg ikke kan se en idé i, og det er derfor at jeg 
har fremsat det kongresvedtagelse. 
Det sidste der er i det i den afsluttende bemærkning her inden jeg går over til selve vedtagelsen 
det er. 
Burde det ikke være kongressen der træf denne her beslutning?  Eller er det bare at kongressen 
via at tiltræde den mundtlige beretning, skriftlige beretning og så nu hvor vi har drøftet det her, så 
har vi indtil efteråret 18 der er vi medlem af FTF og så i løbet efteråret 18, så vupti, så er i ho-
vedorganisationen Danmark. 
Skal det være hovedstyrelsen og formandskabet der synes at dette her er en mega god idé eller 
burde det ikke være kongressen som den øverste myndighed der reelt set på et oplyst grundlag og 
træf beslutningen. 
Hvis det er det er det sidste, så er det nu – det er ikke i 18 som jeg antydede da jeg startede.  
Og så vil jeg motiverer indholdet af min – nu skal jeg lige finde den – der… nej – hvis jeg må… 
nej – jeg har den også her. 
”Danmarks Læreforeningens kongres 2017 tilslutter sig fuld og helt ønsket om en samlet fagbe-
vægelse gerne i en ny hovedorganisation via sammenlægning af LO og FTF. For Danmarks Læ-
rerforening ved kommende kongres skal kunne tiltræde en sammenlægning af LO og FTF, fordre 
dette” – og jeg vil gerne have at man sletter dette ”derfor” – dette her det var version 622 i punkt 
1 – og der har jeg glemt det der ord ”derfor” – og så det væk. 
1. Punktet bliver optaget som selvstændigt punkt på dagsordens dagsorden til drøftelse og be-
slutning.  Min motivation er jo selvfølgelig for det jeg sluttede af med, burde det ikke være os der 
kvalitativt diskuteret på kongresniveau om vi vil dette her eller vi ikke vil det her på et oplyst 
grundlag. Det er det der står i punkt 2.   
Jeg vil have et oplyst grundlag ikke fra FTF af eller sådan noget lignende – jeg vil have et opdate-
ret oplyst grundlag for verdenen har forandret sig siden 15 da man skrev det. 
Jævnfør at når Kent Petersen må træde ud af det som næstformand og sige at dette her kan jeg 
ikke stå inden for, så må der jo være et eller andet bagved. 
3 er at formandsskabet fortæller os, hvad er deres analyse af det er en mega god idé at vi gør dette 
her. Og hvorfor er det at de indstiller til det her.  Det kan jeg ikke læse ud af det fremsendte ma-
teriale. Ikke andet end at jeg er helt klar på at Anders synes at dette her er en mega god idé. 
Og så slutter jeg lige så stille og roligt. 4 – at man eventuelt arbejder for en stemmevægtning samt 
- nu skal jeg lige have det til at stå stort – at hvis man skal indgå strategiske aftaler ville det så ikke 
være en god idé – fordi jeg har ikke noget imod strategiske aftaler – der skal bare være en konsen-
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sus  - om det i stedet for en majoritet – ville det eksempelvis ikke være interessant at man arbej-
det for, at der var f.eks. 4/5 flertal i hovedbestyrelsen i den kommende organisation og til sidst at 
de 6 ikke er politiske valgte. 
Tak fordi I tog jeres tid til at lytte til mine ord. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, tak – så er det Jenny Maria Jørgensen. 
 
Jenny Maria Jørgensen – hovedstyrelsen:  
Jeg er kommet for at tale om noget helt andet en fusioneringen mellem LO og FTF. Jeg vil nem-
lig gerne slå et slag for den demokratiske samtale. 
Den demokratiske samtale den er baseret på lige muligheder for at komme til orde på saglighed 
og gensidig opmærksomhed og på interesse. 
I den demokratiske samtale gør man sig umage med at lytte til hinanden og til at afsøge de bedste 
argumenter for eller i mod et givet emne der er til diskussion. 
Lad os sørge for at den demokratiske samtale bliver vores samtale. Også når det vedrører lærer-
uddannelsens struktur og strukturering. 
I Lærerstuderendes Landskreds der bruger vi al vores vågne tid på at kæmpe for at vi får en læ-
reruddanne som klæder os bedst muligt på til det hverv vi efter vores uddannelse skal påtage os. 
Vi kender til virkeligheden i den mindste deltalje, uanset hvilken et af vores 15 læreruddannelses-
steder vi kaster blikket på. For vi er de lærerstuderende og selvfølgelig har vi en holdning. Så kære 
kommende kolleger, vil I ikke godt involvere os og vores viden, når samtalen falder på hvordan 
vi skal strukturer læreruddannelsen. 
Lad os diskutere indhold før vi diskuterer længde og lad os interesserer os for hinanden. Vi har 
en kongresstand her på kongressen og vi vil rigtigt tale med jer alle sammen så vi kan gøre hinan-
den klogere, lad os gøre læreruddannelsen til den bedste af slagsen sammen. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Vi har ikke flere indtegnede under det første del punkt. Jeg skal nok repetere de andre to del-
punkter inden vi går til kaffepause, som vi skal om lidt. 
Formanden – værs´go. 
 
Anders: 
Tak for en række spændende indlæg – til denne her del af punktet. Jeg vil ikke samle op og kom-
menterer på det nu, det vil jeg gøre efter pausen eller når vi afslutter punktet. 
Men jeg vil godt lige – blandt andet fordi Henrik har været oppe med et konkret forslag – sige at 
jeg synes faktisk at jeg har noget tidligere, men også i min beretning, redegjort for mine visioner 
på en ny hovedorganisation. 
Jeg kunne sagtens have brugt en del af min beretning på at fortælle om mine bekymringer for 
hvis det ikke lykkes. Det har jeg ikke gjort. Fordi jeg synes at alternativet til at vi ikke gør noget, 
det er uinteressant. Altså jeg har siddet med i FTFs forretningsudvalg i 15 år og vi er  - vi har det 
fantastisk godt – og vi samarbejder godt – og som jeg også sagde i min beretning, så har de en 
fantastisk ihærdig og dygtig formand som jeg har kæmpe stor respekt for. De har bare ingen ind-
flydelse. 
Jeg har altid sagt, at vi skal placerer Danmarks Lærerforening der hvor indflydelsen er. På et tids-
punkt var der tale om at vi skulle melde os ud af det der hed KTO engang. Det var der sådan en 
stemning over, fordi man synes ikke at KTO forstod os. Jeg har altid været bragende modstander 
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af at vi skulle melde os ud af KTO. Også selv om vi måske var i mindre tal – fordi det var der at 
indflydelsen var. 
Jeg vil gerne skabe en hovedorganisation hvor vi har indflydelse, hvor vi kan være med til at sætte 
visionerne for fremtidens Danmark. Det kræver som nogle har været inde på, bla. Niels Munk-
holm, en helt anden styrke end det vi har i dag – og jeg er helt enige i nogle af de perspektiver 
som Niels Munkhold tegner for den nye hovedorganisation.  Det er det vi skal ud og skabe. Jeg 
ser ikke sådan et eller andet som LO som den der store fjende. Altså jeg ser LO – jeg arbejder 
sammen med LO organisationer – jeg har et meget tættere samarbejde med mange LO organisa-
tioner end jeg har med FTF organisationer. 
Jeg ser et kæmpe potentiale i at vi får det udviklet. 
Er vi så sikker på at det lykkes?  Nej, det er vi da ikke, men det er da der vi bla. skal tro på vores 
egen styrke – det er der vi skal gå ind med fuld power lokalt og centralt og være med til at skabe 
denne her vision – eller få denne her vision til at blive til virkelighed. 
Det har jeg en kæmpe tro på kan blive til virkelighed – det oplever jeg at der er store LO forbund 
som gerne vil. Jeg synes at det har været befriende at opleve Per Christensen gå ind og diskuterer 
hvad skal vi med folkeskolen.  
 Jeg synes at det var fantastisk, da vi sidder ovre og skal snakke de kommende overenskomstfor-
handlinger med FOA, at der så siger til os lige pludseligt, da vi er ved at være færdige og har be-
skrevet hvad vi har i lov 409 osv., så siger de lige pludseligt ”ved I hvad, I lukker jer alt for meget 
om jer selv” – og det kunne vi ikke helt forstå – vi er en del af virkelighedens velfærd – vi synes, 
vi – jeg er formand for forhandlingsfællesskabet osv. – vi synes sådan set at vi prøver at indgå i 
samarbejdet, men deres budskab var omkring folkeskolen. Der lukker i jer for meget om jer selv. 
Folkeskolen er så vigtig en samfundsinstitution – det vil vi også blande os i.  Det var det jeg tak-
kede for i min beretning. Det er da den styrke vi skal have. 
Jeg har ikke oplevet at der er FTF organisationer der er kommet og sagt ”Anders, vi bliver sim-
pelthen nødt til at blande os i folkeskolen fordi det er så vigtig en samfundsinstitution” – det er 
pludselig 2 LO organisationer. Og derfor er det jeg siger, det er da gammelt levn, at vi er skilt ad. 
Frygter jeg så at den ikke bliver partipolitisk – den nye hovedorganisation? Nææ, det frygter jeg 
sådan set ikke. Fordi jeg mærker, at der er stærke kræfter i LO der ønsker en partipolitisk hoved-
organisation. Og jeg tror, at det at vi slår de 2 organisationer sammen vil forsætte den vej som er 
sket i LO med at man bevæger sig væk med at være partipolitisk – fordi nu skaber vi en ny ho-
vedorganisation. 
Jeg ser visionerne i dette her langt langt større end bekymringerne. 
Og så vil jeg bare sig – vi kunne godt forholde os til det Henrik har lavet her, men hver eneste 
FTF organisation og hver eneste LO organisation kommer med deres ultimative krav til at vi kan 
lave en fusion, så får vi aldrig nogensinde en fusion. 
Og vi kan heller ikke udskyde dette her 2-3 år, det er sådan, at når man sætter sådan en proces i 
gang, så krones den med held eller også så opgiver man den. Og jeg tror, at alle i fagbevægelsen 
er klar over, at hvis vi ikke gør det her nu, så bliver det ikke i vores – eller undskyld, der er jo 
nogle som er betydeligt yngre end mig – så bliver det i et hver tilfælde ikke i MIN tid i den danske 
fagbevægelse det sker. Der vil gå mange mange år før man er klar til at brug så meget energi som 
der er brugt på denne her proces. 
Jeg synes vi står – og det er jeg så ikke helt enige med Henrik i – at dette her er en helt afgørende 
mulighed for at bringe dansk fagbevægelse fremad – bringe dansk fagbevægelse på omdrejnings-
højde med de kæmpe udfordringer vi har. Her kræver det at vi står sammen og vi løfter det i fæl-
lesskab og derfor synes jeg stadigvæk at det er en fantastisk idé. 
Det var bare lige det jeg ville sige – hej. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, vi er færdige med første delpunkt i demokratidebatten. 
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Henrik Steffens har fremsat et forslag, det er det, I kan se på portalen, der hedder nr. 02. Det 
indgår i det videre behandling, så vi vender tilbage til det senere – enten i dag eller i morgen. Det 
må tidsplanen vise. 
De næste par punkter vi skal debattere, hvis vi lige kan få den op – så var det sådan at næste 
punkt 2 det var det der drejede sig om ”Folkeskolens rolle” og punkt 3 – det var det der hed 
”Om medlemmernes muligheder”. 
Vi lever fint uden at de lige kommer op nu. 
Men I må gerne allerede nu begynde jer til at indtegne jer til at 2. del og teksten hedder altså 
”Folkeskolens rolle i forhold til at uddanne, til at varetage – til at være borger i et demokratisk 
samfund.”. 
Klokken er 16.09 på mit ur – vi holder 20 minutters pause, så vi starter igen kl. 16.30. 
 

Dagsordenens punkt 6: Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 
John Vagn Nielsen: 
Så må I gerne tage plads, så genoptager vi kongressen. 
Ja, og vi har fået sat den opdeling op på bagtæppet igen, altså at vi har delt op i 3 punkter. 
1 om samfundet 
1 om folkeskolen 
1 om medlemmerne. 
Vi er igennem den debat og punkt 1 om samfundet. Vi har også fået fremsat et forslag som ind-
går i den videre behandling, og vi skal videre til punkt 2 omkring folkeskolens rolle, og der er mu-
lighed for at indtegne sig, og det har der også været i pausen – der er ikke nogen, der har gjort det 
i pausen, men det kan da være, at der er nogen, der gør nu. 
 
Vi har endnu ikke fået nogen indtegnede – er der nogle der sidder og ønsker ordet under dette 
her punkt. 
 
Det er der ikke.  
 
Så åbner jeg op for punkt 3 om medlemmernes muligheder – der kan I indtegne jer om det. 
 
Er der nogen der ønsker ordet under det 3. delpunkt om medlemmernes muligheder?   
 
Det er der ikke.  
 
Er der så nogen der sidder med øvrige ting i forhold til punktet om demokratidebatten, de gerne 
vil indvie os i nu? 
 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
 
Godt, så skal vi have nogle bemærkninger heroppe fra. Hvem vil lægge ud, formanden? 
 
Anders Bondo Christensen: 
Den måde vi har valgt at arbejde på, som vi også har præsenteret på de kongresforberedende 
møder, det er jo at vi prøver at samle den debat op, som vi har hørt her fra talerstolen og så vil vi 
på den baggrund prøve at komme med et budskab herfra. 
Det vi overvejer lige i øjeblikket det er at sende et budskab om hele diskussionen omkring demo-
kratiet er en vigtig del på en fælles fagbevægelse. Vi har ikke nået at samle den diskussion op, så 
derfor vil jeg bede dirigenterne om at vi får mulighed for at vente tilbage til dette her punkt, hvor 
vi del forholder os til det forslag der også ligger fra Henrik, og del at vi kan komme med vores 
opsamling af den debat der har været. Det kræver lige at vi har et hovedstyrelsesmøde – dem har 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175765
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vi mange af under en kongres – men det har vi ikke haft endnu, så med min opfordring til at vi 
får den mulighed senere. 
John: 
Ja, jeg skal høre en sidste gang om der er nogen der sidder med indlæg i demokratidebatten?   
Det er der ikke, så gør vi det, at vi afbryder behandlingen af det punkt og så vender vi tilbage til 
det på et senere tidspunkt, og så går vi videre med det næste dagsordenspunkt, som vi ville be-
handle – og det var punktet om arbejdsliv. 
Og det er Thomas der skal starte på det. 
Værs´go Thomas 
 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Tak for det. 
Det der påvirker medlemmernes arbejdsliv her i 2017, det handler om alt fra de overordnede 
rammer til de helt konkrete muligheder og begrænsninger i hverdagen for at kunne udføre et godt 
stykke arbejde. 
Håndtering af arbejdstid – f.eks. at få skabt den nødvendige ramme om forberedelse, inklusion, 
f.eks. mulighederne for at give alle elever den hjælp de har brug for. Bjørn kommer ind på de 2 
områder om lidt. 
Men også f.eks. relationerne til kollegerne på arbejdspladsen har stor betydning for blot at nævne 
nogle få, men vigtige eksempler på medlemmernes arbejdsliv. 
Udgangspunktet må og skal være at alle vores medlemmer – alle vores medlemsgrupper – skal 
opleve et godt og udviklende arbejdsliv i alle faser af arbejdslivet. 
Vi har sat dette punkt på dagsordenen velvidende at det netop er et meget bredt tema. Og at det 
minder en del om et næsten tilsvarende punkt vi havde på sidste kongres. 
Og det har vi gjort fordi vi finder de vigtigt at vi hele tiden har fælles drøftelser af hvad det er der 
for alvor betyder noget for medlemmernes oplevelse af, at have et godt arbejdsliv. Og at vi også 
hjælper hinanden til at huske på at der er mange mange forholder der spiller ind på det, gode afta-
ler både centralt og lokalt, er selvfølgelig meget vigtig  i den sammenhæng, men det er ikke det 
eneste der betyder noget i forhold til medlemmernes mulighed for at kunne lykkes med deres op-
gaver. 
Jeg håber derfor at vi igennem vores kongresdebat kan finde de vigtigste faktorer for det gode 
arbejdsliv og komme med bud på hvordan vi som forening med konkrete løsninger kan gøre det 
muligt for medlemmerne at lykkes med deres opgave. 
Rapporten ”lærerarbejdsliv 2017” viser at det helt centrale for medlemmernes arbejdsglæde er 
eleverne og deres faglige og sociale udvikling. 
Det fokus er for mig at holde fast i når vi om lidt begynder at drøfte løsninger på de problemer 
som rapporten også påpeger.  
Jeg mener at vi kan tillade os at være stolte på vores profession og vores medlemmers vegne når 
de igen og igen fremhæver, at det allervigtigste for dem er at kunne levere et godt stykke arbejde i 
forhold til eleverne. 
Man kunne have frygtet – nogen kunne have frygtet – at de seneste års tydelige mangel på tillid 
og respekt for lovgiver og arbejdsgiver side havde ført til at flere medlemmer havde udviklet en 
rendyrket lønmodtagerkultur. Det er heldigvis ikke sket. 
Det giver håb for fremtiden. 
Det betyder også, at de løsninger vi foreslå skal involverer medlemmerne og være tæt på daglig-
dagen på arbejdspladserne med respekt for lokale forskelle. Vi vil fremme løsninger som er kol-
lektive frem for individuelle. Fællesskabet på arbejdspladserne er både løsningen og styrken. Når 
fagprofessionelle står sammen og peger på løsninger der begrundes på baggrund af ekspertise og 
indsigt i hvad der virker bedst i forhold til opgaverne og eleverne, så bliver det alt andet lige van-
skeligere for andre at lade være med at lytte. 
Hovedstyrelsen har vedtaget en arbejdsmiljøstrategi. Den konkretiserer det der allerede står i 
principprogrammet og de 5 pejlemærker i strategien retter fokus på hvordan alle niveauerne i 
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Danmarks Lærerforening kan arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på medlemmernes arbejds-
pladser. 
Strategien er udarbejdet i tæt samspil med jer i kredsene og I har i den grad bakket op og kvalifi-
ceret det udspil vi er kommet med.  
Det vil jeg gerne sige tak for.  
Det er i den grad det der for alvor betyder noget når strategien skal føre til konkrete indsatser og 
resultater og ikke bare blive til pæne ord i et word-dokument. 
Et eksempel fra arbejdsmiljøstrategien er vores ønske om at sætte den social eller professionelle 
kapital på dagsordenen, som en løftestang for de gode drøftelser af det gode arbejdsmiljø.  
Professionel kapital har den fordel at den favner både organisatoriske og lærerprofessionelle 
aspekter af arbejdslivet..  Det kan vi se perspektiver i og vi er derfor i gang med at indhente egne 
konkrete erfaringer med hvad det kan bruges til. Vi har selv gennemført et pilotprojekt om pro-
fessionel kapital og vi har lige nu gang i et samarbejde med flere kommuner og kredse om at un-
dersøge alle skolernes professionelle kapital. 
Jeg forestiller mig allerede nu at det er noget vi kommer til at prioriterer endnu højere i den 
kommende tid. 
Vi ved at når trioen - arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder – gennem et godt 
samarbejde sætter retningen om f.eks. råderum, prioriteringer og ressourcer, ja, så er det med til 
at løfte arbejdsmiljøet i en positiv retning, til gavn for kvaliteten af det arbejde vil skal udføre.  
Ud over at vi skal styrke og have fokus på det som giver arbejdsglæde, så skal vi selvfølgelig også 
forholde os til og drøfte de problemer der er på arbejdspladserne. Vi har som et supplement til 
”lærerliv 2017” udarbejdet det såkaldte ”belastningsnotat” – her er tn af problemerne ”vold og 
trusler” – vold og trusler er et eksempel på et alvorligt arbejdsmiljøproblem og hvor løsningerne 
ikke alene findes igennem aftaler eller lov. Der skal jo som bekendt være aftalt retningslinjer for 
vold og trusler i MED, men det gør det ikke alene. Det kræver også konkrete handlinger på den 
enkelte arbejdsplads.  
Den måde vi får hovedforeningen har grebet det an på, er at vi gennem en møderække 7 steder i 
landet forsøger at give konkrete bud på, hvordan vi som fagforening kan styrke de tillidsvalgte 
konkrete og praktiske arbejde med forebyggelse ude på arbejdspladserne. Herunder hvordan 
medlemmerne kan involveres. Vi skal altså arbejde med begge spor, både sikre at lovgivning og 
aftaler  er fundamentet for forandring, samtidig med at vi skal styrke medlemmernes evne til selv 
at være medskaber af en positiv udvikling på arbejdspladserne. 
På det politiske plan indleder vi et samarbejde med undervisningsministeren om at sætte fokus på 
at få nedbragt vold og trusler på skolerne. Ministeren har ja, også på det punkt, sendt nogle klare 
signaler som ikke er til at misforstå – og tak for det. 
Vi har også positive forventninger i forhold til det ekspertudvalg som beskæftigelsesministeren 
har nedsat for at finde løsninger på psykisk nedslidning på baggrund af arbejdet.  Samtidige er vi 
dog bekymret over paradokset over de meget tydelige politiske meldinger om, at man er opmærk-
som på at arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdsplader er truet og så de konkrete handlinger.  
F.eks.i form af at der er skåret ned på Arbejdstilsynets bevillinger og mulighederne for at få aner-
kendt arbejdsskader i Arbejdsmarkeds Erhvervssikring. 
På trods af den politiske ambition om at flere arbejdsskader skal kunne anerkendes, så er vi nu 
der hvor kun ca. 50 % ved facto anerkendes. Også her samarbejder vi tæt med andre faglige or-
ganisationer om at gøre politikerne opmærksomme på disse paradokser og selvmodsigelser. 
Jer i kredsene spiller en afgørende rolle i forhold til at understøtte det gode arbejdsliv. Og det gør 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanterne også. Derfor har vi både fra centralt og lo-
kalt hold, gang i mange uddannelsesindsatser i forhold til at uddanne og klæde arbejdsmiljørepræ-
sentanterne og tillidsrepræsentanterne bedst muligt på til de lokale opgaver. En tæt kontakt til 
AMR og TR gennem møder i kreds og på skolerne er med til at skabe mening og sammenhold.  
Vi skal som forening fortsat altid hjælpe medlemmerne når det går galt men vores mål må være at 
vi hellere må have fokus på forebyggelse frem for 1. hjælp. 
Og frem for alt skal vi sikre fokus på at forebyggelse er noget vi gør sammen, det er alles og ikke 
den enkeltes ansvar. 
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Det har stor betydning at medlemmerne står sammen og bidrager til at arbejdsmiljøproblemer ik-
ke individualiseres, men at der findes kollektive løsninger. 
Vi vil derfor som organisation understøtte medlemmerne i at kunne arbejde for de bedste løsnin-
ger igennem vores mål om at være en involverende fagforening. 
Både intensionen om at arbejde involverende og arbejdsmiljøstrategiens fokus på forebyggelse og 
helhedssyn kalder på en drøftelse af hvorvidt vi som organisation er gearet rigtigt til det arbejde. 
Jeg har den tilgang at enhver organisation fra tid til anden bør stoppe op og stille sig selv spørgs-
målene ”bruger vi kræfterne på de rigtige ting” ”bruger vi kræfterne rigtigt”. 
Hovedstyrelsen har besluttet at vi i løbet af 2018 – efter overenskomstforhandlinger – vil sætte 
gang i en debat om de spørgsmål og andre spørgsmål. Det ser jeg frem til og jeg håber at det vil 
blive en åben og fordomsfri debat. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Inden jeg giver ordet videre, så vil jeg lige sige, at vi lovede jo at give jer besked tidligere i dag om 
hvorvidt det bliver nødvendigt at trække eftermiddagens møde til lidt længere end kl. 18. Vi vur-
derer at det gør det ikke, så vi forventer at være færdig kl. 18 her i dag med den første kongres-
dag. 
Så vil jeg gerne give ordet til Bjørn Hansen fra hovedstyrelsen, værs´go. 
 
Bjørn Hansen – hovedstyrelsen: 
Tak for det. 
Så lykkes det. 
Og det er jo rart at vide, at vi kan komme ud og så middagsmaden til tiden, så det var en god op-
levelse. Tak 
Men den danske folkeskoles undervisning den er i høj kvalitet – så høj at den vanskelig kan blive 
bedre skriver professor og skoleforsker Per Fibæk. Laursen i en ny bog ”dialog” – som Anders 
allerede har omtalt i sin udmærket beretning og som andre også har haft lagt mærke til at den er 
kommet. Altså danske lærere udfører faktisk et fantastisk arbejde hver dag til gavn for landets 
mange tusinde skolebørn. 
Lærerne arbejder professionelt med at anvender pædagogiske og didaktiske metoder i undervis-
ningen så eleverne får det bedste udbytte af dem som muligt. 
Ja, så eleverne bliver så dygtige de kan, som en forlistekst skriver. 
Og alligevel oplever lærerne næsten dagligt overskrifter hvor politikkere og medier kommer med 
synsninger om skolens mangler og elevernes dårlige resultater. 
Så når man nu har vedtaget en reform, hvorfor kan lærerne så ikke bare følge den og så lykkes det 
for alle elever. Ja, forklaringen findes måske i følgende lille norske digt – det er skrevet af forfat-
ter Frode Grytten i tidsskriftet ”syn og savn” i en antologi om foto og digt og lærerhverdagen. 
”alle ved hvad der er bedst for den norske skole. Politikkerne ved, hvad der er bedst for den nor-
ske skole. Byrådene ved hvad der er bedst for den norske skole. Eksperterne ved hvad der er 
bedste for den norske skole. Redaktørerne ved hvad der er bedst for den norske skole. Forældre-
ne ved hvad der er bedste for den norske skole. Kronikforfatterne ved hvad der er bedst for den 
norske skole. En skønne dag skal vi vel også spørge den norske lærer.” 
Er det også sådan fat i den danske skole. Man skulle tro det, men når ingen vil spørge den danske 
lærer, så må man jo selv tage affære.  
Som Thomas fremlagde lige før, så har vi som forening gang i flere tiltage, og samarbejde og til 
støtte for medlemmernes arbejdsmiljø. Med det sigte, at det giver mulighed for at det giver en 
undervisning der udvikler alle elever fagligt og socialt. 
Det er oplevelsen at det der giver medlemmerne glæde ved arbejdet. Flere steder rundt om i lan-
det har medlemmer selv gerne støtte af indsigt og argumenter fra den lokale kreds eller forenin-
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gen centralt – involveret sig i at finde arbejdsglæden i deres arbejdsopgaver på egen arbejdsplads. 
Nogle af følgende eksempler vil være kendte men også eksemplariske for hvordan man faktisk 
kan gøre en indsats selv og i fælleskab på skolen, arbejdsstedet, skabe større arbejdsglæde. 
Den arbejdsglæde som både i Pia Böwadts undersøgelse om hvorfor lærerne stopper i folkesko-
len og i Oxford Research rapport om arbejdsliv 2017 skinner igennem at rigtigt mange lærere 
mangler.  
Beslutningen om at alle kommuner med udgangen af 2017 skulle have en læringsplatform på 
plads for alle skoler, har været et tema mange steder. Hvad skal sådan en platform kunne, hvor 
meget - og hvornår skal den anvendes. 
Mange lærere har påpeget de ekstra store arbejdsopgaver indførelsen af platformen har haft på 
planlægningen af arbejdet i forbindelse med års- og elevplaner. 
Her har nogle kommuner bestemt at lade platformen være styrende for arbejdet. I stedet for at 
inddrage lærerne og deres kendskab til skolens hverdag og dermed lade den blive en styrke for 
kvaliteten i undervisningen. 
I forlængelse af vores centrale tiltag om at have fokus på den funktion at læringsplatformene har 
vores - i dag Stinusprisvinder - Mette Frederiksen været med ude på rigtigt mange medlemsmøder 
på landets skoler for at sætte fokus på formålet i undervisningen frem for målbare resultater af 
undervisningen. Det har mange steder givet anledning til at lærere i grupper eller teams har taget 
diskussionen op på egen skole og i drøftelser med ledelsen fået sat en pædagogisk og didaktisk 
retning på brugen af platformen. 
Dette lokale arbejde og i sær foreningens vedvarende pres mod en rigid læringsmålsstyrende tan-
kegang, som har ministerium og KL fremført førte også til at forligsparterne blev enige om at 
løsne bindingerne i forhold til fælles mål til gavn for lærernes professionelle råderum i forhold til 
at give den bedste undervisning. 
Denne øgede frihed til lærerne vil også få betydning for hvordan man anvender læringsplatfor-
mene lokalt. Når loven er endelig vedtaget i den nye folketingssamling, så sender vi centralt fra 
yderligere materiale om hvordan man i kredse og som medlem kan agere i forhold til de nye be-
stemmelser om fælles mål, hvor vi ser det som en logisk konsekvens af lovændringen, at lærerne 
ikke pålægges bestemte metoder og målhierarkier fremover. 
En af de største problemfelter for at medlemmerne kan udføre sit arbejde professionelt til gavn 
for eleverne er stadig inklusionsindsatsen.  
Sker det med de ressourcer, støtte og den kompetenceudvikling der skal til, så kan det lade sig gø-
re. Men sådan er det desværre meget få steder. 
Heldigvis er der hjælp at hente i en del af de omkring 100 anbefalinger som inklusionseftersynet 
kom med, når lærere og skoleledere tager dem op til drøftelse og efterlever dem. 
En undersøgelse vi har foretaget viser, at alt for mange lærere ikke har været inddraget i eller 
kender til skolens strategi og handleplaner om inklusionsarbejde. 
Men netop anbefalingerne har været og er en mulighed for at tage emnet op til drøftelse med 
skoleledelsen, hvilket er sket flere steder. Og præcis kendskabet til en handleplan er en del af den 
tryghed læreren kan have i sit arbejde med klassens elever. Hvilken støtte kan jeg forvente? hvil-
ken uddannelse kan jeg forvente? hvor hurtigt kan jeg forvente støtten? osv.  
I kølvandet på rapporten om inklusionseftersynet har vi også udarbejdet en kredsudsendelse om 
hvordan man lokalt både i kredsen og på en skole kan arbejde med anbefalingerne og det ved jeg 
også at flere kredse har brugt. 
Lærernes muligheder for at forberede sig individuelt og i teams blev atomiseret på mange skole-
skemaer for at få elevernes lange skoledage til at hænge sammen. På mange skoler hvor man tog § 
16B til sig og konverterede den understøttende undervisningstid til 2-lærertimer eller hvor man 
efter henvendelse fra lærerne satte sig sammen og tilrettelagde skoledage hvor der var sammen-
hængende tid til forberedelse og teamsamarbejde, der har det haft betydning for en større ar-
bejdsglæde. 
Og igen, har vores pres på politikkere sammen med mange lokale skolers brug af § 16B ført til 
politisk handling. Ministeren har gennemført en forsøgsordning om tilrettelæggelse mere fleksibel 
skoledage på 50 skoler og det er også et forsøg vi selvfølgelig vil følge tæt og få evalueret på. 
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Et andet eksempel er fra vejledernes hverdag. Der er en målsætning om at kun 20 % af eleverne 
skal have håndholdt vejledning, mens de sidste 80 % er henvist til kollektiv vejledning eller e-
vejledning. Men reelt set, viser behovet sig at være nærmere 33 % der har brug for den nære vej-
ledning, hvilket presser vejlederne arbejde. Her er åbenhed og prioritering i samarbejde med en 
ledelse nødvendig. Men stadig oplever mange vejledere at den indsats de kunne gøre for en stor 
del af de 80 % ville kunne medføre et bedre valg for mange unge og dermed et mindre fald fra 
ungdomsuddannelserne. 
På PPR området må elever indstilles til forskellige former for støtte. Der oplever medlemmerne 
tit et stort pres på at finde de økonomisk bedste muligheder, ja forstået som, pas nu på kommu-
nens økonomi her.  Men det er desværre ikke det økonomiske bedste der som regel er det pæda-
gogisk bedste tiltag for eleven. 
En frustrerende situation når man som fagprofessionel ved hvad der burde gøres for at støtte og 
udvikle eleven bedst, men ikke ser det udført. 
Her har nogle af vores psykologer, tale- /hørerlærere og andre PPR folk fundet argumenter for 
deres pædagogiske/psykologiske bedre, men lidt dyre løsninger i de lovbemærkninger der også er 
en del af hele inklusionsloven, hvor intensionerne med paragrafferne og hele lovens indførelse 
står beskrevet. Og de kan bruges i en drøftelse med ledelse om indsatsen overfor eleverne. 
Det kan nytte og tage den diskussion også for elevernes skyld. 
Morten havde tidligere i dag en analyse af ledelsesformer - en udmærket analytisk beskrivelse af 
de former som vi kender på langt de fleste skoler. Men heldigvis så - hvis man kigger lidt fremad-
rettet på det - så der er også skoler, hvor tingene fungere lidt anderledes ledelsesmæssigt. Jeg har 
været på besøg på en hel del skoler og senest var jeg med på den bustur som også blev omtalt tid-
ligere som var arrangeret af KL, hvor vi besøgte 3 skoler. Og i samme uge var jeg på besøg på en 
skole i Århus hvor vi besøgte en klasse - en specialklasse - som arbejder med et system som heder 
NEST - og her på de her skoler og tidligere på andre skoler, der har vi altså set betydningen af en 
god skoleledelse. Der hvor skoleledelsen medinddrager lærerne i beslutningerne om skolens ind-
satser og efterfølgende prioriterer i opgaverne, så lærerne ved og oplever at der er tid til opgaven. 
Der opstår også et engagement og en arbejdsglæde hos lærerne der vil medføre et større udbytte 
af undervisningen for eleverne også. 
Og så er jeg tilbage ved Per Fibæks bog - for Dialog det er vejen til de rigtige indsatser og priori-
teringer når man kan argumentere for hvorfor og hvilke forandringer der vil kunne gøre en for-
skel eller nok så vigtigt hvorfor en ny indsats måske ikke vil være til gavn for eleverne. 
For hvis ingen siger til og gøre noget, så sker der heller ikke noget. 
Det handler om at vi bruger vores samlede kræfter på de rigtige ting, det skal vi være fælles om - 
medlemmer, de lokale kredse og centralt i foreningen. 
Vi må involvere os om det vigtigste arbejde for os, elevernes faglige og sociale udvikling, så får 
det også en betydning for vores arbejdsglæde. 
Så som Thomas lagde op til, så håber vi i løbet af 2018 at få en god debat om, hvordan det kan 
lade sig gøre alle steder til gavn for eleverne og medlemmerne. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Dorte Ryom Fisker og derefter er det Heidi Rasmussen. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening:  
Tak 
Jeg vil gerne på vegne af Århus Lærerforening fremlægge og motiverer et forslag til en kongres-
vedtagelse om læringsplatformen. 
Og hvorfor læringsplatformen? 
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Når man snakker arbejdsliv 2017 og læser og i øvrigt befinder sig rundt omkring på skolerne, så 
noget af det der fylder allermest for os hos medlemmerne det er, læringsplatformen og arbejdet 
med den lige nu. 
Vi får daglige henvendelser og nogle får - og i hvert tilfælde vores TR ude på skolerne er også 
meget bekendt med de - man kan sige - udfordringer der er med læringsplatformen.  
Så da vi kongresforberedte os hjemme i Århus, så kom vi ret hurtigt til at tale om, vi må jo lave 
en indsats på det her område. Vi skylder vores medlemmer at sende et signal fra kongressen, at 
det er et vigtigt område som vi skal kærre os om. 
Jeg havde for nyligt en spændende oplevelse, at høre en meget klog indenfor data. Han sagde - 
han var ved at beskrive noget omkring hvad data er - og når data går videre, så bliver det til algo-
ritmer og så går det ud og bliver udført.  Og så siger han omkring begrebet algoritmer - at algo-
ritmer er holdninger.   
Det synes jeg faktisk var meget interessant når man tænker på hele systemet som en læringsplat-
form er og så er det sådan set lige meget om man taler min uddannelse eller  Mebook eller Momo 
eller hvad de hedder de forskellige platforme. Men det at man kan se data som holdninger, det får 
mig til at få et måske et lille spinkelt - men dog et håb på, at vi kan påvirke de her læringsplatfor-
me og ikke mindste de udbydere der ligger bag dem, så de faktisk kommer til at være et reelt ar-
bejdsredskab for vores lærere. 
Og når det så er sagt, så har vi jo på lærernes dag 5. oktober - der havde Merete Riisager - frem-
sætter hun lovforslag - ændringsforslag - omkring de lempelser og bindinger og målene. 
Og så tænker jeg - og i Århus Lærerforening tænker vi - så er det nu vi skal på banen fordi nu er 
der en sprække - en mulighed for at komme ind og gøre noget her. 
Og så Bjørn, når du siger - så fint også i dit lille indlæg, at når lovforslaget er vedtaget osv., så skal 
vi - nej - vi skal gøre det nu. Vi skal ikke vente til 1. december - vi skal nu i gang med at få vores 
kommuner til at påvirker de udbydere af læringsplatformene, så de faktisk bliver indrettet efter 
det formål de forhåbentligt havde da de også blev tænkt, som et arbejdsredskab til lærerne. 
En ting som også har optaget os meget i Århus og jeg også har talt med andre kredse om, det er 
begrebet etik ind i læringsplatformen. 
Fordi ud over at det er et redskab, og lidt teknik og det er styret, så skal vi også have en snak om 
hvad gør det ved os. Og derfor er en del af vores vedtagelse - handler det faktisk også om ar-
bejdsmiljøvinklen. Hele den del der handler om risikoanalyser - hvad har det her gjort ved os, og 
hvad gør det ved os. 
Hvad betyder den tansparens man som medarbejder oplever, at ens leder så meget tydeligere end 
de måske tidligere har kunne følge med ens arbejde og på tværs kollegialt og ikke mindste med 
forældrene. Det skal vi have lavet nogle risikoanalyser på, sådan en arbejdsmiljøvinkel. 
Og så hele kravspecifikationen som jo også er fra KL´s side når der kommer en lovændring, så er 
det i et hvert tilfælde logik inde i mit lille hoved, at så skal der også laves en ændring af kravspeci-
fikationen som kommer til at passe til det. 
Så vi har - jeg ved ikke om den er kommet ud - vores forslag  
 
Helle: 
Den er ikke kommet endnu, fordi du skal lige fremsætte det først. 
Så bliver det fremlagt bagefter. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening:  
Det er nemlig ikke ret langt, så kan I lige få en lille oplæsning her, det lyder således. 
Forslag til kongresvedtagelse om opfølgning på læringsplatformene.  
Den 5. oktober 2017 har undervisningsminister Merete Riisager fremsagt forslag om ændring af 
folkeskoleloven jfr. lovforslag nr. L49, lempelse af bindinger i regelsættet om fælles mål. På den 
baggrund vil Danmarks Lærerforening målrettet for, at læringsplatformene tilpasses i forhold til 
den varslede lovændring, herunder ændrede kravspecifikation.  
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Foreningen vil ligeledes arbejde for at der ud fra en arbejdsmiljøvinkel laves risikoanalyser vedr. 
den fortsatte implementering og anvendelse af læringsplatformene. Læringsplatformene har været 
en del af lærernes arbejd i et år.  
Danmarks Lærerforening skal derfor tage udgangspunkt i indsamlede erfaringer fra kredse og 
kommuner. Der skal være fokus på at lærerne fremadrettet oplever, at læringsplatformene er en 
reel digital understøttelse af arbejdet i folkeskolen. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak.  
Som I hørte så fremsatte Dorthe Fisker altså forslag til kongresvedtagelse om opfølgning på læ-
ringsplatformene, og den må gerne blive lagt på kongresportalen nu. 
Tak for det. 
Heidi Rasmussen får ordet og derefter er det Helen Sørensen. 
 
Heidi Yoma Rasmussen - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Tak for ordet. 
Nu er det sådan at når jeg har sat mig på ordet i de foregående år, så har det altid været sådan, at 
jeg satte mig på ordet den ene dag også skulle jeg på den næste dag.  Og i dag har jeg helt klart 
regnet med at jeg skulle på i morgen og også fordi det var punkt 6, der skulle være på i morgen.  
Og jeg har siddet - jeg har været 24 timer på Hvidovre Hospital inden jeg kom her direkte, så jeg 
føler mig på ingen måde hverken klar eller shinny eller noget andet, men nu blev punktet nu og så 
må man jo tage ordet.  
Det handler jo om arbejdsliv, profission og rammer. 
Og det er jo et meget meget stort emne og vores arbejdsliv som lærere kan jo ikke skilles fra 
mange af de andre emner der er på denne her kongres. Derfor kunne meget af dette her også ha-
ve været oppe under demokrati, det undre mig at der ikke var nogle andre under demokrati der 
henviste til den analyse af MED-systemets trivsel som KL og Forhandlingsfællesskabet har udgi-
vet nogle konklusioner og nogle råd til os for nylig på.  
Nogle af de konklusioner som analysen havde med, det var jo bl.a. at MED-systemet trives rigtigt 
godt, når man som ledelse i alle niveauer i talesætter værdien af MED-systemet. Og det kan jeg i 
et hvert tilfælde kende hjemme fra Høje Taastrup, at vi har en kommunaldirektør som tillægger 
MED-systemet rigtig rigtig høj værdi og derfor har vi et utroligt godt og stærkt MED-system og 
samarbejde - også på tværs af LO og FTF. Der der skelner vi nemlig heller ikke ligesom vi kan 
høre det under nogle af de andre punkter. 
Det lokale samarbejde er jo utroligt personbåret og det er også noget af det som konklusionerne 
siger. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke risikere at når det siver ned igennem sy-
stemerne jo længere ned på lokalplan man kommer, så er det også personbåret og det vil sige, at 
nogle steder der lander man med den leder som Morten Refskov referere til, hvor ledelsen har 
det meget travlt med at hæve ledelsesretten i stedet for samarbejdet og ønsket om at man opnår 
konsensus i nogle MED-systemer. 
Det har vi også i Høje Taastrup Kommune. Nogle skoler som siger, at vi hører hvad I siger på 
MED-udvalgsmøder og så alligevel ender med at fremhæve at ledelsesretten jo gør at de jo hører 
hvad de siger, men det er jo ikke nødvendigvis at man så tager den beslutning, som det øvrige 
MED-udvalg peger på. 
Det er en del af det at være lærer.  Det er en del af vores arbejdsliv. Det er en del af det arbejde vi 
har foran os i vores system, hvor vi skal sørge for at holde på de muligheder i MED-udvalget, for 
at holde fast i demokratiet. 
Når man også snakker vores arbejdsliv, så er det rigtigt svært ikke at komme til at snakke OK18 
og arbejdstidsaftale. 
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Arbejdstidsaftalen det kunne jo være det, vi alle sammen skulle have for at sikre muligheden for 
at have et ordentligt arbejdsliv hele livet. Og jeg håber meget, at sådan en som Peter Kofoeds 
skriv og omtale af Søren og Mette i benlås, kan endelig sparke hul igennem fordi jeg havde meget 
store forventninger til at medierne nu endelig ville kaste sig over og kulegrave hele sagen, når Sø-
ren og Mette i benlås kom ud, og jeg var meget meget skuffet over den meget langsommelige ita-
lesættelse der kom. Men det lyder som om at vi er ved at få venner og måske kommer der en helt 
ny æra over hele dette her forhandlings sæt op som vi skal i gang med. Og hvis der gør det, så 
satser vi jo rigtigt meget på, at det kan skabe nogle rammer for vores arbejdsliv fordi det er jo det 
helt centrale. 
Hvis det imidlertid ikke kommer til at bære, så stærkt som  vi håber på, så er jeg nødt til at bakke 
op om nogle af de råd som Dennis Kristensen gav Hovedstaden Øst og Vest i fredags på vores 
forberedende møde.  
Dennis Kristensen sagde ”det er sindssygt vigtigt at I går og udadtil beder om det som andre har, 
hvis I skal kunne forstås af os andre, så nøjes med at bede om det som vi andre har” - og det er 
jo ikke ensbetydende med at der er nogle som helst andre der vil blande sig i deltaljerne i forhold 
til hvordan lærernes arbejdsliv skal indrettes eller hvordan deres aftale skal laves i detaljer, men gå 
dog for fanden - undskyld mig sprog - jeg tror ikke engang at han sagde sådan - gå dog ud og bed 
om det som de andre har og gå ind i de forhandlinger sådan at det er noget man kan forholde sig 
til. 
Han havde nogle forslag - konkret - det kunne jo sådan set være, at man som ældre nu hvor de 
har stjålet aldersreduktionen, det kunne jo være at man var interesseret i, at bruge de 5 sidste år af 
pensionsopsparingen til en ret til at gå 32 dage ned i tid, det er trods alt 32 hele dage det kunne 
give. Det er mere end aldersreduktionen i tid. Men det er jo finansieret for egen regning. Men vi 
har faktisk nogle medlemmer som ønsker at blive i arbejdet, men simpelthen ikke kan arbejde 
fuld tid på de vilkår der er i folkeskolen nu. 
Og selv om det jo ikke vil være en kæmpe sejr, så har jeg det bare sådan, så længe det er noget 
som medlemmer kunne have brug for at efterspørge, så vil jeg ikke være den der siger nej til det. 
Han havde også nogle forslag der ligner omsorgsdage, selvfinansieret puljer. 
Så skulle man ikke kalde det omsorgsdage så blander vi bare tingene, men så kunne man sige nog-
le personlige dage man havde ret til, men man finansierede dem selv.  Man havde fra start af en 
pulje man kunne vælge enten at få almindelig løn eller få nogle personlige dage. 
Jeg tror, at vi skal - i et hvert tilfælde - øhh… i forhold til og værne om den - de vilkår vi har, hvis 
ikke vi kommer igennem og sikre rammen, så tror jeg, at vi skal begynde at være interesseret i at 
tænke nyt. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Helen Sørensen og derefter er det Henrik Steffens. 
 
Helen Sørensen - Herningegnens Lærerforening: 
Folkeskolen kan næppe blive meget bedre - stod der på side 5 i Politikken i fredags. What, tænker 
jeg - er der kommet ny redaktør. 
Men ordene var da heller Politikkens men Per Fibæk Laursens som blev interviewet i anledning 
af bogudgivelse. 
Per Fibæk siger følgende i artiklen. ”Politikkere, forvaltningsfolk og mange af dem der tegner den 
offentlige debat om uddannelse har en fejlagtig tro på, at de ved bedre end lærerne.” og videre si-
ger han ”det der har skabt konflikter de sidste 25 år er, at politikkere og forvaltningsfolk har prø-
vet at mase sig ind på lærernes område og detaljestyre helt ind i klasselokalet. Tidligere var det 
blot strukturelle rammerfraktorer de ville ændre på, i dag er det også den pædagogiske praksis”. 
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Meget rammende beskrevet synes jeg, for ikke nok med, at der tit skaltes og valtes en hel del med 
lærernes arbejdsvilkår, man vil sandelig også holde dem og skolerne i stram måle/veje og kontrol-
snor. 
Udfordringerne i skolerne og kredsene er mange, som Bjørn og Thomas lige har ridset op.  
Inklusionsundersøgelserne f.eks. i Herning og Ikast/Brande viser, at inklusionseftersynet som ud-
sendte anbefalinger til Stat, kommuner og skoleledelser i maj 16, ikke er slået igennem, så det kan 
ses i praksis hos os. 
Der er rekrutteringsudfordringer som er blevet større og større. Herning Kommune afsatte mid-
ler til rekruttering og fastholdelse i budget 17. 
I udmøntningen er der indbygget mentorordning, uddannelse af mentorer osv., men desværre 
hersker der også en vis vilkårlighed her fordi den enkelte leder frit fortolker hvad der skal ske.  
Det vil ærgre os i kredsen, hvis de tildelte midler ikke giver det nødvendige boost, bl.a. fordi man 
undlader, at lave de rigtige fællesaftaler på feltet. Om vilkår for både mentorer og mentee som det 
hedder. 
Vejlederområdet er ligesådan en udfordring. Mange steder er UU flyttet til niche i beskæftigelses-
afdelingen, hvor fokus nu er, at få mange flere unge ind på erhvervsuddannelserne. I sig selv kan 
vi ikke have noget i mod det, blot når det betyder indsnævring af udskolingslevernes muligheder 
er det nødvendigt at kredsene søger at imødegå sådan en udvikling. 
Nu står vi lokalt overfor idéer om få 10. klasse flyttet væk fra folkeskolen - igen igen - kunne jeg 
tilføje. 
Derfor skal alle gode kræfter nu igen forenes for at fastholde 10.klasse i folkeskolen, så der ikke 
sker indsnævring her også. 
Og så fik jeg slet ikke nævnt digitalisering, IT og medie i skolens undervisning, som lærerne selv-
følgelig rent professionelt har fokus på, pædagogisk og didaktisk.  
Det har KL jo også, det kunne vi også høre i dag. 
Derfor var det da også bemærkelsesværdigt for ikke at sige lidt morsomt, at der blev indkøbt 
penne til medarbejderne i KL for mange tusinde kroner, men måske er der stadigvæk blækreg-
ning derinde i pauserne. 
Alle disse udfordringer, jeg har slet ikke nævnt dem alle sammen, står vores medlemmer altså 
med i dagligdagen, hvor både de nye lærere, såvel som de knapt så nye, har et skrigende behov 
for, den fornødne tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. 
En helt særlig problemstilling har vi også på SOSU området, her hersker ligeså tilstande hvor vil-
kårligheden mere er reglen end undtagelsen.  
Og hold da op hvor arbejdsgiverne her også kan læne sig op af moderniseringsstyrelsens rigide 
syn på lærerarbejdet. Hvad værre er, de gør det squ, altså læner sig. 
I kredsene hekses og broderes hver dag for at søge løsninger på kvalitet i undervisningen, eller 
for at søge løsninger så kvalitet i undervisningen, arbejdsmiljø og undervisningsmiljø kan spille 
bedst muligt sammen i en hverdag som generelt er presset af for mange opgaver til for få lærer-
kræfter på skolerne. Hvis vi ikke vidste det før, så ved vi sandelig nu, hvad aftaleret er værd.  
Netop aftaleretten er en vigtig værdi som den danske model på arbejdsmarked bygger på.  
Med lov 409 mistede DLF centralt aftaleretten på arbejdstid og den er nu kun mulig at reetablere 
såfremt kredsene lokalt kan aftale fravigelse fra elle via §2 i lov 409, og heldigvis har det da kunne 
lykkes i mange kommuner. 
På en række området giver lov 409, nemlig ikke samme beskyttelse om det der er gængs i over-
enskomster på det øvrige - både kommunale og private arbejdsmarked.  Skriftlig beretning opli-
ster følgende, det drejer sig om opgørelse, periodens længde, opgørelse af overtid, afvikling af 
overtid, udarbejdelse af mødeplaner, varslingsbestemmelser, de ugentlige timetal, antallet af årlige 
arbejdsdage.  Tidligere havde vi jo aftaler der fraveg de gængse normer på arbejdstiden fordi læ-
rerarbejdet nu engang hænger nøje sammen med den politiske beslutning om, at et skoleår er på 
40 uger. Men med den vilkårlighed lov 409 indebærer, er der i den grad behov for at få også 
normaliseret overenskomstsituationen.  
Jeg forventer ikke at vi vender tilbage til en arbejdstidsaftale som før 2013. Egentlig forstår jeg 
slet ikke KL´s position. Indtil 1992 havde kommunerne opgaven at leverer anlæg. Inden over-
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gangen var lærerne ikke en del af SU-systemet f.eks. medarbejderne, lærerne og børnehaveklasse-
lederne var nemlig ikke kommunens, det blev vi med kommunaliseringen i 92 som blev stemt 
igennem i relativ snært afstemning blandt DLF´s medlemmer. Et væsentligt element for arbejds-
tidsaftalen. Uden de var der aldrig blevet tale om et JA fra lærerne til kommunalisering. 
Hvis KL ikke kan leverer et aftalt OK18 resultat på arbejdstid med DLF, hvor bliver argumen-
terne for kommunaliseringen så egentlig af.  
Danmarks Lærerforening kan man ikke løbe over ende. Det har vi vist tidligere og med fornyet 
intensitet siden 2013. 
Vi er medlemmer og tillidsvalgte i en forening vi kan være stolte af. Vi skal være selvkritiske men 
også kigge på de resultater denne har forening har skab og stadigvæk skaber i stort og småt for 
medlemmerne.  
Nu får vi øjensynligt opbakning hele vejen rundt i organisationsbilledet med et klare mål, at skaf-
fe et resultat på arbejdstidsområdet. 
Det er mit håb at der ved den kommende OK18 kan hekses og broderes, så lærerne igen får en 
overenskomst på arbejdstiden der passer til arbejdet. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det. 
Henrik Steffens, værs´go og derefter er det Lars Steen Sørensen. 
 
Henrik Steffens - Silkeborg Lærerforening  

Ja. 
Det at jeg træder ind på podiet nu det er jo nærmest en legemliggørelse af det begreb jeg introdu-
cerede sidst år – beslatningsindexet. 
Men den anden del af det det og den mere seriøse del af det, det er, at jeg vil gerne kvittere for-
mandsskabet og Thomas for at man har taget det til sig og lavet et belastningsnotat. Og det er det 
der vil være afsættet for en tanke og derefter en motivering til en kongresvedtagelse. 
Manden har jo travlt heroppe når han nu endelig har taletiden. 
Den første del tager afsæt i de baggrundspapirer der er – dels i den skriftlige beretning, dels i no-
tat F1, side 8 og et notat F5, side 6. 
Det handler om omdømme diskursen. Der er ud fra Oxford Research der ligger der stadigvæk en 
– et hul i hjertet, hvis man skal prøve at sige det poetisk – i forhold til at mange lærere oplever at 
deres omdømme bliver nedgjort og også udmyget. 
Jeg tror vel af de fleste af os har prøvet at sidde til selskaber – nu er det jo således at lærere rent 
faktisk er selskabelige og har humor – og hvis ikke, så kan man jo altid holde det blandet sine eg-
ne frenner. Så er man i et hvert tilfælde mega klog efter 2. flaske. Men min pointe er bare, at 
mange af os har siddet ved de der stereotypier om lektor Blomme og siddet ved siden af en 
borddame der ikke oplever at læreren anerkender hendes søn på 14 år der har mødt i skolen 3 
gange i måneden og pakket tasken en gang, og når så læreren siger ”arhh, kunne du ikke få ham 
hurtig ud af det”, så begynder moderen og græde fordi man ikke kan se det store i det. 
Sådanne stereotypier bliver vi sat til ansvar for og vi sidder og diskuterer det for fuld skrue.  Min 
pointe er bare, at der er én, hvis man ser i notat F5, side 6, så er der nu stadigvæk en myte om 
den dovne lærer. 
Det som jeg vil prøve at tematisere og skabe en figur, det var – tænk hvis vi kunne lave en figur 
der hed ”mit livs lærer”.  
Tænk hvis vi kunne lave en figur og den udspringer af hr. Anders Liltops beretning sidste år om 
et brev fra en af hans elever der satte spor i vedkommende, og den udspringer af en bog der kom 
i foråret, en antologi der hedder ”mit livs lærere”, hvor forskellige kendte folder deres livs lærer 
ud. Tænk hvis foreningen i talesatte en figur der hed ”mit livs lærer”.  
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Prøv at forestille jer hvordan f.eks. et cafémøde med brunch og Anders Agger, der kører fuld 
skrue i 2 timer med at folde sin livs lærer ud, ville samle medlemmerne i en positiv fortælling. 
Det var tanken. 
Oplægget til det andet handler mere som begrundelse for det kongresvedtagelse jeg har lagt frem. 
Og som sagt vil jeg meget gerne kvittere for selve belastningsnotatet. Men når nu det er lavet, så 
giver det også anledning til en masse overvejelser. 
Og da jeg omkring juletid fik at vide – og det var jeg fuldstændig klar over – det kunne man mær-
ke – at begrebet belastningsindeks blev hældt hurtigere ned af brættet end jeg kunne sige Indiana 
Jones, men min pointe i det der, det var at jeg ville faktisk have noget mere, jeg ville have noget, 
at jeg som TR og som lærer kunne arbejde med. Nogle modeller ud fra opgaveoversigten, således 
at jeg kunne imødegå det arbejdspres der var der. 
Jeg er fuldstændig klar over, at på hovedorganisationsniveau der er samarbejdet med Arbejdstil-
synet allerede kørende, hvor man identificere de forskellige overordnede problematikker som be-
laster lærerens hverdag, og dermed også arbejdsmiljøet. 
Et forsøg på at diskuterer sådanne nogle overordnede indsamlinger af data og systematiserer det, 
vil jo være at sparke en åben dør ind og fremstå totalt latterligt. 
Det er ikke det jeg vil.  Jeg vil noget analog til det socialrådgiverne har. De har nemlig noget der 
hedder ”et vejledende timetal – undskyld sagstal” – socialrådgiverne har gjort det, at de har ned-
brudt deres arbejdsområde i opgaveområdet, altså kvantitativt og derefter ligeledes nedbrudt disse 
områder, således at de så derefter kunne identificere opgavernes omfang og kvalitativt indhold.  
Dette sammenholdt så med deres fagprofessionelle blik for, der vurdere hvilke kvaliteter der skal 
være til stede og kompetencer der skal være til stede for at udføre opgaverne.  
Det har socialrådgiverne lavet. Det har medført at de har kunnet lave en vejledning, der angiver 
for hvert eneste område hvor et sagstals spænd, således at hvis man sidder på børneområdet, så 
er et rimeligt kvantitativt omfang et sted imellem 35 og 65 sager eksempelvis. Men dertil er der 
også lavet et skema – en matrix, således at den enkelte socialrådgiver kan identificere hvad er ri-
meligt at jeg har som sagstal og arbejds … portofølge – arbejdsportofølge. 
Det sikre 2 ting.  Det sikre for det første, at man som medarbejder mærker sin forening definere 
hvad er platformen for ordentligt kvalitativt arbejde i profissionen og dernæst kvalificerer det en i 
møde med den enkelte leder der definere lige nu alle arbejdsopgaverne. 
Når jeg er så insisterende på, at der bliver lavet sådan et arbejde som jeg folder ud om lidt, så er 
det fordi, at f.eks. A4 har lavet en undersøgelse med psykologerne i baghånden, der viser, at 4 
langtidssygemeldte på grund af arbejdsrelateret stress skyldes dårlig ledelsesbeslutninger, mang-
lende ressourcer og lutheransk arbejdsmoral. Så det korte og det lange, det er, at hvis man som 
medarbejder sidder og prøver at argumenterer for at man er presset, så er der tomt på hylden, og 
det er det jeg gerne vil have at der ikke er fremover. 
Dernæst så vil det også synliggøre ledernes ansvar når de bruger deres definitionsret i forhold til 
og omsætte til opgaverne i hverdagen. Og en sådan synliggørelse ligger i vores gesjæft i forlængel-
se – i naturlig forlængelse af arbejdet med at udarbejde af vores opgaveoversigter, men det er for 
mig at se kun på hovedorganisationsniveau, hvor man har de muskler og kræfter til at udvikle 
modeller, hvorledes at dette her arbejde kunne danne et grundlag for en indarbejdelse evt. i en 
opgaveoversigt. 
Derfor – det er motivationen.  Selve forslaget – nu skal jeg lige have det frem – lyder: 
DLF´s kongres 2017 pålægger formandsskabet at iværksætte et arbejde der skal afsluttes med en 
forelæggelse af kongressen af forskellige modeller der indeholder såvel kvantitative som kvalitati-
ve parameter.  
Begrundelsen er for det, at jeg fik at vide det ikke kunne lade sig gøre, og når jeg får at vide at det 
ikke kan lade sig gøre, så er det ligesom om man slår mig i hoved, og så vokser det.  
Så jeg vil have at der kommer dette her for, det kan man godt når socialrådgiverne kan. 
Modellerne skal kunne indarbejdes i den enkelte lærers opgaveoversigt og modellerne skal vise de 
vilkår lærerren virker under, samt den kvalitative indflydelse disse vilkår har for udøvelsen af pro-
fessionen herunder den enkeltes arbejdsmiljø. 
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Det jeg forestiller mig, det er eksempelvis, at man laver et – bare for the argue – et normativ der 
hedder ”en fuldtidslærer minimum har 6 timer til egen forberedelse, 7 timer til fælles forberedelse 
og øvrige opgaver i forbindelse med det og hvis man så har en klasse, ja så kan man jo gange det 
med en socioøkonomisk faktor, når vi nu bliver målt på det. Der er forskellige muligheder til at 
kvantificere nogle modeller. 
Tilsvarende ovre i den anden side kunne der være en kvalitativ model som der står i det ”at man 
fordre en samtale mellem lederen, hvor TR og AM er til stede, således at man både får det kvanti-
tative kvalitative beskrive af den enkelte medarbejder. 
Modellerne skal både som sagt beskrive det konkrete normperiode og opsamle tidligere normpe-
riode. Alle os der er TR vi kender godt det her ”Line har været ved lågen siden 3., går ned i 6. og 
vi kan bare sige ”jamen det er en perlerække af forkerte beslutninger” og at man presser hende, 
men Line kan ikke bevise det, det ville kan kunne hvis man har et samlet normperiodeoversigt. 
Arbejdet ønskes færdiggjort til næstekommende overenskomstkrav, det er selvfølgelig ligger lo-
gisk foran. Kongressen vil da tage stilling til hvilken eller hvilke modeller der kan danne et grund-
lag for en implementering af opgaveoversigten. 
Tak fordi I gad at høre på det. 
 
Klapsalver. 
Helle: 
Ja, tak. 
Henrik Steffens fremsatte sit forslag til kongresvedtagelse om udarbejdelse af modeller til udvi-
delse af opgaveoversigtens indhold. Det er nr. 04, jeg har forstået at den allerede ligger på kon-
gresportalen. 
Så vil jeg gerne give ordet til Lars Steen Sørensen og derefter er det Niels Kristian Bech Jensen. 
 
Lars Steen Sørensen – hovedstyrelsen: 
Ja, jeg er på talerstolen for at tale om det vi kalder holdbare løsninger igennem et helt arbejdsliv. 
En del af jer vil vide, at det er ét af de 5 elementer i vores arbejdsmiljøstrategien. 
Og arbejdsmiljøstrategien er jeg rigtig glad for. Jeg er også rigtig glad holdbare løsninger igennem 
et helt arbejdsliv, men hvordan går det så egentlig med de holdbare løsninger. 
Ikke særligt godt, hvis vi f.eks. kigger på det de i forvaltningssprog kalder for personaleomsæt-
ning. Anders Bondo nævnte i sin beretning, at der var et særligt og stort problem for nyuddanne-
de, det er der, men der er bestemt også et stort problem med de mange 40-50 årige der løber surt 
i lærerlivet – lærerjobbet – og der er også et stort problem med de +60-årige, der ikke kan holde 
til det arbejdspresset. 
Jeg kommer fra København – og i København havde vi sidste år en personaleomsætning på 16%, 
hvis den personaleomsætning sådan varer ved, så sådan med lidt hovedregning så kan man sige, 
at så er vi sådan set hvert 6. år udskiftet personalet i Københavns Kommune. 
Det vil jeg kalde et problem, når man snakker med forvaltningen, så er de ikke sådan helt overbe-
vist om det er et problem de snakker ofte om, om det er godt med nyt blod og ser det måske 
nærmest som sådan et sundhedstegn at der sker en jævnlig udskiftning af personalet. Men jeg kan 
se at det er et problem, jeg kan se at arbejdspladser med stor personaleudskiftning er rigtig dårlig 
til at tage imod nye medarbejdere, og jeg kan også se, at evnen til at passe på hinanden bliver 
mindre på arbejdspladser, hvor der er mange nye ansigter. 
I det noget der lige er blevet nævnt af den forrige tale om belastninger i lærerarbejdet, der er der 
mange tankevækkende også en del skræmmende beskrivelser om udviklingen. Bl.a. lærernes a-
kasses undersøgelse af udviklingen i antallet af lægeerklæringer, hvor der bliver angivet begræns-
ninger i arbejdsevnen. 
Her står der, at der i 2012 var 32 personer der blev frarådet at søge stilling i folkeskolen, i 2016 – 
5 år efter – der var tallet oppe på 338, det er altså en stigning gange mere end 10 på blot 5 år. 
Vi er presset på en manglende balance mellem opgaver og ressourcer når læreren går ned til lede-
ren og fortæller at der ikke er nogen sammenhæng, så hører jeg meget ofte, at tilbagemeldingen 
fra lederen er en stor forståelse, men meget meget sjældent en egentlig løsning. Ofte så vil samta-
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lens slutte med, at ”du er vist den af os to der er bedste til at foretage en prioritering”. Det efter-
lader dilemmaet og problemet hos den enkelte medarbejder og lederen tager ikke et arbejdsmil-
jømæssigt ansvar. 
Mange steder har man ikke opdaget værdien af pauser. Værdien af pauser er stærkt undervurde-
ret. Pauser bruges ikke kun til nødvendig restitution, men er også med til at binde arbejdspladsen 
sammen, så der er brug for at vi alle sammen har meget mere opmærksomhed på pausernes me-
get store betydning. 
Indtil vi kommer af med regeringens budgetloft, og får en kommuneaftale der bliver fornuftige 
rammer for den kommunale velfærd, så har vi brug for at arbejdspladsen tager et fælles ansvar og 
ikke lader aben sidde på skulderen af den enkelte medarbejder. 
Vi får kun sunde medarbejdere, sunde medarbejdere der kan holde til et helt arbejdsliv, hvis vi 
har robuste arbejdspladser. Og vi har kun robuste arbejdspladser, hvis man går ind og laver en 
benhård prioritering mellem de mange opgaver skolen har og ikke ved at styrte rundt og gøre det 
hele halvt. 
Afslutningsvis så vil det være uambitiøst alene at overlade det til lederen, at foretage denne her 
benhårde prioritering, det skal selvfølgelig ske i samarbejde med de ansatte og de ansattes tillids-
valgte. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak 
Niels Bech Jensen, værs´go. Og derefter er det Kristina Terpling. 
 
Niels Kristian Bech Jensen - Djurs Lærerforening: 
Arbejdsliv – et længere og længere arbejdsliv. 
Tilbagetrækningsreformens krav om senere og senere pensionering, vil også give nogle af vores 
medlemmer store problemer.  
Hvem her i salen kan se sig selv stå i 1. klasse om 70-årig?  Jeg kan ikke, men det kan blive virke-
ligheden for vores yngre kolleger. 
Den amerikanske forsker Michael Huberman lavede en undersøgelse af lærers liv og karriere i 
Sweitz i 1980-erne. 
Han fandt at lærerne havde det største engagement og det største overskud til nytænkning, når de 
havde mellem 8 og 23 års erfaring. 
Efter de 23 års erfaring fandt han at lærerne langsomt men sikkert mistede motivationen i den 
daglige trummerum, hvis de ikke fik nye opgaver eller karriere muligheder.  
Tidligere i dag var Jenny fra LL på talerstolen, hvor hun opfordrede til at vi alle arbejder for ska-
be den bedst mulige læreruddannelse uanset længde og forankring. Det er en opfordring jeg fuldt 
ud tilslutter mig. 
I den forbindelse vil jeg opfordre til, at man tænker mulighederne for karriereplanlægning og kar-
riereskift ind i den næste revision af læreruddannelsen. 
Den kan vel ikke være langt væk med det tempo man skifter – eller revidere læreruddannelsen – i 
de seneste årtier. 
Det jeg specifikt tænker på, er at læreruddannelsen bør tænkes ind i det samlede danske uddan-
nelsessystem, så læreruddannelsen bliver direkte adgangsgivende til et større spektrum at videre-
uddannelser end den er i dag. Dette vil give vores medlemmer muligheder for at tænke i karriere-
skift, når lærerjobbet med dets høje følelsesmæssige krav bliver for tungt. Og gerne før det går 
galt med store personlige omkostninger til følge. 
Nu kunne jeg fortsætte med at tale om retten til efteruddannelse, men det gemmer jeg til dagsor-
dens punkt 4 og debatten om en uddannelsesfond. 
Tak for ordet. 
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Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det.  
Kristina Terpling – værs´go – og derefter er det Morten Godske Jensen. 
 
Kristina Terpling - Aalborg Lærerforening: 
Tak for det. 
På velfærdsmødet i Odense den 4. oktober der fortalte jeg kort om en pige der hedder Frida der 
går i 5. klasse. Det er en historie fra virkeligheden. Og den vil jeg gerne have lov til at uddybe lidt 
i dag. 
Det er en fortælling der handler om lærernes arbejdsliv og derfor handler den også om elevernes 
skoleliv. 
Frida hun græd en dag og det gør børn engang i mellem. Og det er en del af vores job at vi som 
lærere skal trøste og opmuntre børn når de af forskellige årsager bliver kede af noget. Men lige 
netop den dag, der var det noget andet og jeg vidste godt at det var rigtigt langt tid siden at jeg 
havde fået talt sådan rigtigt med Frida. 
Og jeg mærkede et stik af dårlig samvittighed over at jeg ikke havde tid til at tage mig af det. Frida 
hun er en af de der børn som ved første øjekast trives, et af de børn man som lærer i en fortravlet 
hverdag godt kan komme til at tage lidt for givet. Ikke fordi man er ligeglad, men fordi der er så 
mange bolde i luften. Frida er bare en af de der børn man ikke altid når til, hun er en af de der 
stille-piger som sjældent gør meget væsen af sig, hun passer tilsyneladende bare sine ting og hyg-
ger sig i frikvarterene med sine veninder. 
I Fridas klasse er der 26 elever og der er altid meget travlt. Der er mange elever, altid kun en læ-
rer, på trods af at en håndfuld af børnene har forskellige og sociale udfordringer. 
Alle lærerens 1-1 kræfter går til de børn som ikke kan arbejde selvstændigt og pligtopfyldende, 
sådan som Frida kan. 
Heldigvis så har Frida en sød mor som fik talt med sit barn, og hun valgte at skrive en mail til 
mig. Der stod ”Frida har været meget ked af det her til aften. Hun har ofte ondt i maven og taler 
om at hun ikke kan overskue eller de ting hun skal have styr på i skolen. Hun føler sig bl.a. pres-
set af ugeskemaet. Hun virker stresset og usikker og fortæller, at der er for mange ting hun skal 
nå i løbet af en dag og hun ikke ved om hun gør tingene godt nok i skolen. Lige nu er hun meget 
ked af en stavetest på nettet, som åbenbart ikke er gået helt godt. Hun synes at stavning er svært 
og er bange for at hun ikke kan leve op til alle de mål der hænger på tavlen. Frida tror ikke at du 
ved at hun har svært ved stavning, og hun føler ikke at hun har mulighed for at sige det til dig. 
Hun giver udtryk for at hun har behov for at blive bekræftet i om hun gør det godt i skolen, så-
dan at hun kan føle sig mere sikker i forhold til det skolearbejde hun laver. Jeg håber, at du vil tale 
med hende om det”, skriver Fridas mor. 
Tænk sig, der stod det, alt det jeg burde have set. Alt det jeg ikke havde fået gjort, alt det der be-
tød, at Frida ikke kunne overskue sin hverdag i skolen. 
Mine forringede arbejdsvilkår er blevet en velfærdsforringelse for Frida. Og så kom mine tårer, 
og vreden over hvordan fremmedgørende læringsportaler og målstyring og test og inklusionspres 
og manglende tid til skole-/hjemsamarbejde er medvirkende til, at eleverne bliver usikre og be-
gynder at tvivle på om lærerne nu også har styr på det – og med god grund. 
For opgaverne i Folkeskolen bliver til stadighed flere og mere komplekse, og politisk der priorite-
res relationen og nærværet til den enkelte elev tilsyneladende lavere end de mange læringsmål som 
møjsommeligt skal skrives ind i min uddannelse. 
Flere elever til færre hænder. Skyhøje politiske forventninger om høj faglighed og en tiptop ”alt er 
i hopla-skole”.  Alt imens Michael Ziegler henholder sig til trivselsmålinger, så ser vi at Frida og 
mange andre børn bliver overset i travlheden. 
I folkeskolen der skal der være plads til både autistisk Anders, vilde Viktoria og fredelige Frida. 
Men lige nu der er vi så belastet af opgaver, at det bærende relations arbejde det er det der lider 
overlast. 
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Det er en velfærdsforringelse af de voksne mister overblikket, og det er en velfærdsforringelse, at 
Frida føler sig fremmedgjort i skolen. Og det er en velfærdsforringelse, at mål, test og dokumen-
tationskrav stjæler mine muligheder for at være nærværende og autentisk, det skal vi være op-
mærksomme på.  
Det er nærvær og relationer som i virkeligheden flytter mennesker. Alle elever har brug for at bli-
ve set, hørt og forstået. Vi skal blive ved med at fortælle, at den slags kræver lærere med tid og 
overblik. Ikke IT-systemer, smarte effektiviseringer og skattelettelser. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
Helle: 
Ja, tak. 
Morten Godske Jensen, værs´go – og derefter er der David Qvist. 
 
Morten Godske Jensen - Herningegnens Lærerforening: 
Ja. 
Det påvirker arbejdsmiljøet negativt når medlemmerne ikke oplever at de har mulighed for at løse 
deres opgaver godt. 
Det gælder når der ikke er sammenhæng imellem balance og ressourcer til at løse opgaverne.  
Det gælder når oplevelsen er at man bliver holdt udenfor indflydelse. 
Men det gælder altså også når det fysiske arbejdsmiljø ikke er i orden. 
Vi må ikke glemme vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø.  
Som det fremgår af inspirationskataloget for kredsenes arbejdsmiljøindsatser, så har vi i Hernin-
gegnens Lærerforening arbejdet meget med skimmelsvamp problematikker. Vi har skoler i begge 
vores kommuner som er hårdt ramt af skimmelsvamp. Det er besluttet at en af skolerne simpelt-
hen skal rives ned og der skal bygges en helt ny. Problemer med skimmelsvamp de synes at være i 
vækst. Vi får flere og flere henvendelser. Og vi har erfaret at der desværre hersker usikkerhed om 
hvordan der skal handles når det drejer sig om skimmelsvamp. 
Blot det at få mistanken om at det er skimmelsvamp der giver problemer. Det trækker ud, og 
dermed øges konsekvenserne. 
Der mangler simpelthen faktuelle viden om skimmelsvamp i kommunerne. 
Der er brug for en indsats og her kan DLF være behjælpelig med viden og materialer, så vi i kred-
sene kan hjælpe AMR og skoler til hvordan de skal agere. 
Så helt konkret – der er brug for fokus og viden om hvordan forbygges skimmelsvamp, hvordan 
opdages skimmelsvamp, hvordan skal der handles når skaden er sket, hvilke skadevirkninger der 
er ved skimmelsvamp. 
Men mens græsset gror, så dør horsemor, så afhjælpende tiltag af gener for børn og personale 
skal selvfølgelig også i fokus. 
I må ikke glemme vigtigheden af gode fysiske rammer. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak.  
David Qvist – værs´go.  Og derefter er det Didde Knudsen 
 
David Qvist - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Vi skal lige have teknikken til at virke her. 
Jeg vil skynde mig at sige at i det følgende, så taler jeg ikke om den traditionelle læreruddannelse. 
Hverken om længden eller om indholdet, eller hvem der udbyder den.  
Derimod handler det her om rekruttering af kolleger uden læreruddannelse, men med særlige 
kvalifikationer som det så smukt hedder. 
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Alle parter i og omkring skolen er vel efterhånden enige om at folkeskolen mangler og i stigende 
grad kommer til at mangle endnu flere lærere. 
Jeg ønsker mig derfor et stærkere fælles fokus på løsningsforslag. 
Det er pt. et problem der er stort i landdistrikterne hvor man er længst væk fra de store byer og 
de uddannelsesinstitutioner der tidligere gik under fællesbetegnelsen ”Seminarie”.  Men også på 
skoler med udfordrende rammefaktorer – altså skoler der ligger i socialboligbyggeri der kan det 
være svært at rekruttere de lærere der er brug for. Heldigvis er der da fortsat unge og andre der 
ønsker at uddanne sig traditionelt til lærer og efterfølgende også at arbejde som lærer, det er jo 
sådan set en vigtig pointe. 
Men de er slet slet ikke mange nok. Derfor er der i dag skoler og kommuner der må være endda 
meget kreative for at få besat ledige stillinger i deres bestræbelser på at få det hele til at løbe 
rundt. 
Her er spændet stort for hvilket personer der i kortere eller længere tid besætter disse stillinger. 
Ny udsprunget studenter der har brug for at tjene penge til jordomsejling eller deslige inden den 
videregående uddannelse er ikke ualmindeligt. 
Men også mere livserfarne personer med baggrund i andre brancher kommer i spil. 
Her er det kun glædeligt hvis de kan få et nyt arbejdsliv i skolen, men det forudsætter selvfølgelig 
at de har de rigtige kompetencer og det er for alvor her at udfordringerne de begynder. 
Lærergerningen slås stadig i et vist omgang men helt misforstået opfattelse af at alle jo stort set 
kan undervise, altså, hvor svært kan det egentlige være, hvis du ikke kan andet, så kan du vel altid 
undervise. Altså den slags vrøvl må vi engang i mellem lægge ører til, men det forholder sig sjæl-
dent sådan når det kommer til undervisningen af folks egne børn. 
Der er dog alligevel grænser for hvad man vil nøjes med.  
Det er faktisk meget fornuftigt at der i folkeskolelovens §28 stilles krav om læreruddannelse for 
ansættelse til undervisning i folkeskolen. Når det så er sagt, så er det langt fra alle steder at man 
går lige meget op i det der. 
Der er for øjeblikket en ret stor spiller på markedet for ”omkvalificering til folkeskoleskolen” der 
hedder Teachfirst. Dette her firma er som de selv siger det, en NGO – en non govermentel or-
ganisation – tror jeg nok det står for – der arbejder med folkeskoler, virksomheder, uddannelses-
institutioner og myndigheder for at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse 
uanset social baggrund. 
Det formå er jo svært at være imod men jeg synes alligevel at det er underligt, at det primært skal 
være en privat aktør der skal løfte denne her samfundsopgave. 
Jeg mener så faktisk, at Teach Frist lykkes på primært 2 området. For det første så lykkes det dem 
at finde nogle rimeligt egnede kandidater til lærerjobbet fra universitetsverdenen. På det andet pa-
rameter, så er det måske lidt mere – øhh... det der med at modtage et rekrutteringsgebyr fra sko-
ler og forvaltninger som kompensation for at formidle denne her kontakt. 
Jeg synes overordnede at det er problematisk at skolerne og kommunerne bruger penge på den 
slags, men det største problem er dog hvordan man sælger pakken til de her ”graduate” som det 
hedder.  Du arbejder fuld tid på en skole samtidig med at du tager en særlig tilrettelagt uddannelse 
om aftenen. Det hele sker i tæt samarbejde med din personlige lærerfaglige mentor – hedder det 
sig. 
Det er simpelthen ikke opskriften på et forsvarligt uddannelsesforløb. Men det passer heller ikke 
med den erfaring som mine nye kolleger og medlemmer af Danmarks Lærerforening, der nu har 
gennemført forløbet, har.  De fortæller om et forløb, som stort set er identisk med en almindelig 
meritlæreruddannelse, hvor der end ikke på praktikdelen er taget højde for deres samtidige fuld-
tidsjob i skolen. De lærerfaglige mentorer har ikke haft den erfaring med eller forståelse for ar-
bejdet som lærer på en skole midt i et socialt belastet område.   
De har med andre ord haft meget lidt gavn af Teach First program. At de er kommet igennem og 
nu står med en læreruddannelse og et fast job – det er succeshistorie de kan takke dem selv for. 
Kunne vi ikke som forening være med til at forbedre vilkårene generelt for dem der skal opkvali-
ficeres for at arbejde i skolen. 
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Som jeg ser det, må der da være mulighed for at indgå et samarbejde mellem læreruddannelserne, 
KL og DLF på dette her punkt.  Og så er jeg selvfølgelig med på, at KL jo notorisk er angst for 
at indgå bindende aftaler med os. Men her kunne der måske være en eller anden form for åbning. 
Lige nu så er der et mylder af forskellige lokale aftaler eller forståelser, der prøver at tage højde 
for det løbende efter-/videreuddannelsesbehov på skolerne.  Andre steder er der slet ingen afta-
ler. 
Her ender lærerne i mange tilfælde med at uddanne sig i deres fritid, ved siden af krævende fuld-
tidsarbejde ligesom det her Teach First eksempel. 
Det kan næppe overraske nogen af hos her, at det selvfølgelig får en indflydelse på hvad de får ud 
af uddannelsen og hvordan de passer jobbet på skolen imens. 
Det ud over ikke mindste den belastning det kan medfører arbejdsmiljøet for kollegerne tilbage 
på skolen.  
Jeg synes at det er problematisk at vi som forening endnu ikke har kunnet finde én holdbar løs-
ning til gavn for alle vores medlemmer. 
Jeg kunne godt ønske mig at vi som forening arbejder mere for en praktisk tilrettelagt lærerud-
dannelse eller voksenlærlingordning for de fremtidige kolleger der kommer til skolen med en an-
den uddannelse eller karriere i bagagen. 
Forløbet burde planlægges med mindre undervisnings forpligtigelse på skolen, en mentor/føl-
ordning med en erfaren kollega fra den samme skole. Og her under løbende opfølgning og tæt 
dialog og kontakt med medarbejder, mentor og ledelse. 
Det kan give vores kommende kollega en bedre start på et forhåbentligt langt lærerliv. Måske vi 
så også kan undgå at der er så mange der knækker nakken på deres første år i skolen. 
Nogle argumenter for at folkeskolen i vist omfang kan leve med en løbende udskiftning af med-
arbejdere, det er der nogle der siger. Men den grad af svingdør som vi oplever i disse år er dybt 
skadeligt for elevernes mulighed for at få et godt skoleforløb. 
Motiveret og engagerede læreruddannede fagprofessionelle de er garanten for kvaliteten i folke-
skolen og det var sådan set ordene fra mig. 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak.  Didde Knudsen, værs´go – og derefter er der Karsten Lynge Simonsen – og så har jeg ik-
ke flere indtegnede talere. 
 
Didde Knudsen - Lærerstuderendes Landskreds: 
Hej alle sammen 
Jeg vil gerne inddrage et vigtigt element i denne her debat som vi har gang i om professioner og 
rammer. 
Nemlig praktik i læreruddannelsen, som jeg selv synes som lærerstuderene er et vigtigt indblik i 
folkeskolens arbejdsliv. 
Herunder er det også mødet med praktiklærer på det lokale folkeskoler. Jeg vil gerne starte med 
at bede jer alle sammen om at tænke tilbage på første gang I trådte ind på et lærerværelse. Første 
gang I havde problemer med sammenklipningerne i kopimaskinerne, første gang at du stod og 
blev i tvivl om, om det du havde planlagt til undervisning i 8.B. faktisk også var noget, som ele-
verne synes var interessant. 
Praktikken på læreruddannelsen er ofte fyldt med mange første gang. Det er unikt at vi går på en 
læreruddannelse med praktik. Hvor vi har hverdagens eksperter helt tæt på. Faktisk ofte lige ved 
siden af os på lærerværelset. 
For hverdagens eksperter i skolen det er nemlig alle lærerne.  
Derfor har I som lærer som har praktikanter i jeres klasse, ja, som bare har praktikanter på jeres 
skole, et ansvar. Et ansvar for at åbne skolens hverdag op og lære os alle de fantastiske tips og 
tricks I har til undervisning. 
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I Lærerstuderendes Landskreds mener vi at praktiklærere skal være praktiklæreruddannet – og 
uddannet i de fag som de modtager studerende i praktik i. 
Praktiklæreruddannelsen sikre og giver indblik i et lærerstudie og forbereder sig til at man møder 
praktikkanter på deres eget niveau og med den gode vejledning som er grundig, for at praktikken 
kan blive den bedste oplevelse for hver eneste lærerstuderene. 
For praktikken er ikke bare en afprøvning - det er på lige fod med læreruddannelsen andre fag så 
som socialpædagog eller dansk undervisning – et fag som skal forme og validere os som kom-
mende folkeskolelærere. 
Grunden til at det er centralt at have en praktiklærer der er faguddannet i det fag som man er ude 
i, mener jeg personligt er at den didaktiske uddannelse giver os mulighed for at have indsigt i evi-
densgrundlaget som nu ligger som fundament for fagdidaktikkens tilgange til undervisningen. 
Jeg har selv mødt 2 typer praktiklærere.  Vi kan kalde dem Pia og Peter. 
Med mit første møde med Pia meldte hun, sådan lidt halvskjult, at hun egentlig ikke rigtigt havde 
tænkt sig om at have en praktikant i sin klasse.  Som hun sagde det ”ja, eleverne kan jo ikke klare 
bare at se en ny i 6 uger og så er du væk igen”.  I praktikken oplevede jeg en lærer der var ret 
stresset og hvis vejledning var præget af sætningen ”det her skal du ændre, for det plejer vi” ”det 
her virker ikke, det ved jeg” og det var trist at jeg skulle have Pia i min praktik – som min praktik-
lærer, fordi det var reelt ikke noget hun ønskede eller havde overskud til.   
I min næste praktik mødte jeg så Peter. Han bød mig velkommen med sætningen ”jeg glæder mig 
sådan til at se hvordan du vil undervise i min klasse”.  Og lidt efter udtrykte Peter under vejled-
ningen at ”jeg lærer jo lige så meget når du er her, som jeg ville gøre med mig selv” og jeg var helt 
paf, så Peters tilgang til at have en praktikant i klassen lå milevidt fra Pias. 
Peter gav mig en værktøjskasse til hvordan jeg kan forbedre min klasseledelse og åbne dybe rela-
tioner til eleverne selv på kort tid. 
Peter spurgte åbent til min tilgang i vores vejledninger og Peter spurgte ind til den opgave som 
jeg afslutter praktikken med. Han vil sågar gerne læse den.  Han synes selv at den havde gode 
indspark til hans undervisning, men kommer også med kritiske punkter og det formermede mig 
som lærer. 
Praktikken er afgørende vigtighed for at klæde os på som opgaven som lærer.  
Bedre vilkår under praktikken betyder bedre uddannelse af de kommende lærere. 
Praktikken er en central del af vores læreruddannelse og den står som det vigtigste element i mel-
lem kobling af teori og praksis for os studerende. 
Derfor har vi brug for at gøre praktikken endnu bedre og vi har brug for folkeskolens virkelige 
eksperter – jer som er til stede her i dag. 
Så derfor vil jeg opfordre til at kigge forbi vores stand ude i kongres forhallen og komme med je-
res indspark til praktikken om hvordan vi løfter og kobler teori i dag.  
Praktikken er afgørende at vigtighed i dag for at klæde os studerende på til vores fremtidige ar-
bejdsliv og profession. 
Mange tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Jeg havde faktisk to indtegnede talere, men Henrik som kommer nu havde ved en beklagelig fejl 
var gledet ud af listen. 
Nu kommer hans så og derefter var det Karsten Lynge Simonsen. 
Og så har jeg ikke flere indtegnede talere. 
Vi nærmer os også kl 18 og vi genoptager jo behandlingen af dette punkt i morgen igen. Så er I 
velkomne til at skrive jer ind der igen. 
Værs´go Henrik. 
 
Henrik Hansen - Lolland-Falsters Lærerforening: 
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På Lolland Falster kan vi være ret insisterende – især hvis vi bliver sprunget over. 
 
Griner… 
 
Det starter med læreren - det starter med den lærer der i et undervisningsforløb i 5. klasse på bag-
grund af ordet ”faldskærm” for eleverne til at reflektere. 
Beder dem om at danne billeder i hoved – derefter konkretiserer de billederne i en fortælling til 
klassekammerater. Lytter også aktivt til de andre elevers fortællinger og endelig færdiggøre under-
visningsforløbet i et billedeligt udtryk. Afslutningsvis evaluerer og opsummerer eleverne sammen 
med læreren hvad de har arbejdet med og lært på 90 minutter. Ordforståelse, refleksion, billed-
dannelse, fortælling, lytning og udtryksform. Det er lærerhåndværk, som det lige nu udøves – nu 
er de gået hjem - men i dag – jeg troede at jeg skulle på i morgen formiddag – men det lærer-
håndværk som lige nu udøves af tusindevis af lærere i landets folkeskoler. Der udføres godt og 
gedigent håndværk af uddannede og professionelle fagfolk og sådan skal det være er alle vist eni-
ge om. 
Men nej, det er vi vist alligevel ikke enige om. Når det gælder lærerfaget, lærerhåndværket, lærer-
professionen, så stille nogle altid et spørgsmålstegn. 
Er der nu ikke andre professioner der kan undervise og være lærer med lige stor effekt? 
Ja jeg har oplevet en skoleleder sige til mig, at han foretrækker en uddannet pædagog der også er 
uddannet kok, til at varetage undervisningen i madkundskab og derfor ikke ønsker at opslå en læ-
rerstilling. 
Eller en skoleleder der sætter en pædagog til at undervise i billedkunst og samtidig sætter ved-
kommende på kompetenceudviklingskursus i faget på trods af at der på skolen er linjefagsuddan-
net billedkunstlærer. 
Bare et par eksempler på konkret deprofessionalisering af vores profession. 
Deprofessionalisering af en proces – det her er et citat fra en ordbog – deprofessinalisering er en 
proces hvor en profission mister sit monopol eller autonomi i relation til profissionsudøvelsen. 
Men der er mange flere tendenser der sætter lærerprofissionen under pres. 
Mindre forberedelsestid og en undervisning der ikke lever op til vores egne og omverdenens krav 
er med til at destabiliser vores egen professionelle værdighed. 
Uforberedte forældremøder svækker vores omdømme i forældrekredsen og får os til at fremstå 
uprofessionelle. 
Målstyring der fratager læreren de professionelle og didaktiske overvejelser. Læringsportaler og 
læringsplatforme som er med til at sætte metodefriheden ud af kraft.  
Forældre der overtager lejrture og hytteture når der ikke er råd til at læreren overnatter. Relatio-
nerne smuldrer og det professionelle ansvar forsvinder. Mange – ja, f.eks. BUPL selv italesætter 
at pædagogerne kan overtage relationen til elever og forældre. 
Frikommuneforsøg som vi f.eks. kender fra Guldborgsund Kommune der går ud på at ansætte 
andre faggrupper – arkitekter og ingeniører f.eks. til at forestå undervisning i kreative fag med 
begrundelsen og jeg citerer ”effekten forventes at være både øget og motivation hos eleverne, 
samt en øget læring i det kreative fag og med en tilsvarende afsmittende virkning på grundfagene” 
– den lader vi lige stå et øjeblik. 
Jeg er helt bevist om, at vi i hele Danmarks Lærerforening dagligt kæmper mod alle de deprofes-
sionalliserings tendenser. Men når alle de nævnte og flere andre faktorer spiller sammen og en del 
af virkeligheden, så smuldre respekten for lærernes professionalisme hos elever, forældre, ledere 
og ja, også ikke mindst hos lærerne selv. Og hvad gør det egentlig ved selvforståelsen og selvre-
spekten hos læreren. 
På trods af alle ovenfor nævnte odds varetager lærerne dybt professionelt lærerarbejde året rundt. 
Vi ved jo godt – og det ved vores omgivelser til dels også – Per Fibæks bog er et eksempel som 
har været nævnt her i dag og jeg hilser også Folkeskolens nye artikelserie om lærerens status vel-
kommen – hvor Alexander von Oettingen afslutningsvis stiller spørgsmålet ”afspejler arbejdsfor-
holdene for de danske lærere egentlig den respekt som faget burde indgyde” 
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Eller Marianne Jelved som i sin kronik i Politikken om dannelse svarer en fransk kollega som for-
tæller at de danske soldater i Bosnien er de bedste til at løsne konflikter i nærområderne ”at sol-
daten har lært det i skolen”.  Og i skolen er der som bekendt lærere til stede. 
Men jeg savner det element – det tiltag – den indsprøjtning – eller inspiration, der giver os fuld-
gyldigt gennemslagskraft og slår fat med 7tommers søm at det er læreren der besidder de helt 
nødvendige fagfaglige didaktiske og relationelle kompetencer som er grundlag for håndværket. 
Jeg ønsker en stærkere opmærksomhed at professionens styrkes en slags konkret virkeliggørelse 
af professionsidealet og principprogrammet. 
Som der står i lærerarbejdsliv 2017-rapporten ”der kan derfor arbejdet for at give lærerne en mere 
selvstændig profil – og en mere selvstændig profil starter med læreren selv”. 
Hvordan kan vi så gøre det?  Ja, vi kan starte med lærerne selv. Vi kan udbygge og udvikle det ar-
bejde Danmarks Lærerforening allerede er i gang med i form af meningsdanneruddannelser, fag-
liguddannelser som medlemsseminar, den involverende fagforening, arbejdsmiljøstrategien osv. 
Jeg vil til hovedstyrelsen fortsat arbejde med arbejdsliv anbefale at man overvejer at skabe en 
række korte efteruddannelsesmoduler hvis formål skal være at styrke professionen. Grundlaget er 
på plads f.eks. i form af rapporten arbejdsliv 17, hvor nogle af de 12 elementer er faglighed, sko-
le/hjem, tid og anerkendelse eller at 68 % af medlemmerne i en undersøgelse svarer ”mangel på 
anerkendelse af min profession og tillid fra politikkere og samfundet mindsker tilfredsheden med 
min arbejdssituation”.  Måske kan modulerne afvikles lokalt i samarbejde mellem kreds og kom-
mune, måske kan midlerne søges i fonde, måske er modulerne af en sådan varighed at de kan af-
vikles på medlemsmøder eller ja, formen kan være mangfoldig. 
Men vi skal i gang, vi skal finde veje til at skabe respekt om lærerprofessionen og vi skal selv blive 
mere beviste om værdien af professionen. 
Og dette skal selv sagt ikke ske på bekostning og krav til en forhandlet overenskomst – krav til en 
arbejdstidsaftale – med maximale undervisningstimetal – krav om et godt arbejdsmiljø og meto-
defrihed eller lign. 
Jeg husker stadigvæk reklamen med læreren der sejlede med sine elever ud til vindmøllerne, ja, og 
jeg så, at hun optræder jo som blikfang ude på facaden.   
Der var flere af os som ved synet af den film krummede en lille smule tæer og synes der var for 
meget glitterstads og polerthed over reklamefilm, men det blev netop sådan en undervisning vi 
også vil og gør. Lader eleverne opleve nye sider af virkeligheden, både i og udenfor skolen. 
Vi skal ud over de krummede tæer blive mere beviste om hvad vi kan, hvad vi tør og hvad vi gør i 
hvert klasseværelse, hver eneste dag.  
Det starter med læreren selv. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
Helle: 
Ja tak. 
Og så er vi nået til den sidst indtegnede taler for i dag. Det er Karsten Lynge Simonsen, værs´go. 
 
Karsten Lynge Simonsen - Aalborg Lærerforening: 
Tak for det. 
Jeg er glad for at få lov til at lukke og ikke skal på i morgen. Fordi så ville jeg have sat mig ned og 
forberedt mig endnu bedre på dette her. 
Men jeg står altså på vegne af en gruppe vi ikke har talt om endnu og det er vores tillidsvalgte. 
Jeg er – jeg betragter mig selv om værende – i min kraft som formand – værende fællestillidsre-
præsentant for mine tillidsrepræsentanter.  Jeg har 65 af dem oppe i Aalborg. Og de arbejder bare 
benhårdt. 
Igennem det sidste års tid har jeg har haft 1-1 samtaler med rigtigt mange af dem og vil lige for-
tælle om en af dem jeg har haft. 
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Det var med en rigtig rigtig gæv kvinde som har været arbejdsmiljørepræsentant i 8 år og nu var 
hun så blevet tillidsrepræsentant og hun var i gang med sit 2. år og havde været i gang med ud-
dannelsen som tillidsrepræsentant.  
Og jeg sad og ventede på hende til en 1-1 samtale og hun kom lidt for sent. Jeg havde sat lys på 
bordet og der lå et par småkager og var klar med kaffen og glædede mig til at se hende og få en 
god snak med hende. Og hun kommer ind ad døren, lidt for sent, håret det flyver bagud og hun 
er helt rød i hoved. Og hun taler lidt febrilsk, hun trækker vejret meget højt, helt op i brystkassen 
og meget hurtigt. 
Jeg får hende sat ned og vi får talt om hvordan det går og hvad hun har gang i og hvad der fylder.  
Og for hende er det ikke lov 409 eller manglen på arbejdstidsaftaler eller eleverne der fylder, det 
er heller ikke det fysiske arbejdsmiljø på hendes arbejdsplads der fylder, det er hendes arbejdsop-
gave som tillidsrepræsentant der fylder.  
Den er mega hård.  Jeg spørger ind til hvad der fylder i den og hun siger at det handler om den 
fornødne tid til at løse sin opgave. Så er det selvfølgelig lidt lov 409 alligevel – men det handler 
også om spørgeskemaer og mails.  Det handler om relation til ledelsen. Det handler om forvent-
ningspres fra Danmarks Lærerforening og fra Aalborg Lærerforening. 
Og jeg forsøger at hjælpe hende så godt jeg kan, men hun er alligevel ude i at hun stopper som 
tillidsrepræsentant efter 2 år. Og i august har vi sendt 13 på uddannelse i Aalborg.  
13 nye – det er ikke alle sammen fordi der er nogen der er stoppet på grund af alder skal jeg hilse 
og sige. Det har været et tema hele året det her – med de opgave man har som tillidsrepræsentant.   
Vi har snakket om det på små TR møder med vores tillidsrepræsentant om hvad det er der fylder 
for dem. Og de nævner nøjagtig de samme ting som hende jeg havde en 1-1 samtale med.  
De nævner de - til dato - 30 TR udsendelser centralt. De nævner de – og så er det så kun – 4 TR 
nyt. De nævner også de ting jeg sender ud – og Jan sender ud som næstformand. Der har vi 25 
TR-udsendelser. De nævner undersøgelser. 
Og så nævner de det her med den helt forandrede rolle. Det handler altså om noget helt andet li-
ge nu at være tillidsrepræsentant. Og vi er nødt til at passe rigtigt godt på dem. 
Så kan man spørge – hvad gør jeg som formand for Aalborg Lærerforening? Jeg forsøger at juste-
re og udvikle vores mødeaktiviteter og vores dagsorden alt hvad jeg kan. 
Holder måske færre møder – kortere møder – osv. – I kender det. 
Jeg har sat forventningsafstemning il tillidsrepræsentanterne sammen med dem – og vi drøfter 
deres opgaver. 
Jeg har sat mega kvalificeret support fra de ansatte konsulenter, som virkelig hjælper tillidsrepræ-
sentanterne som sågar går ind i mentorforløb sammen med tillidsrepræsentanterne. 
Og så justerer jeg mine forventninger til deres involvering. Fordi det er jo også et tema i dette her 
punkt i dag. 
Sidste år og i år har vi hørt ordet ”involvering” – den forrige taler har brugt det. I al vores intern 
dialog der hører ordet ”involvering”. 
Men hvad tænker I over, når I hører ordet? 
Hvornår vil I lade jer involvere i noget? 
Min datter hun er en lille rappenskralde. Hun er 6 år gammel og hun har sin egen mening. Og 
hun vil ikke gå til noget som helst idræt. Og det endte med at jeg var nødt til at starte op som 
håndboldtræner, og det er jeg eddermagme ringe til. Men jeg lod mig involvere fordi det gav me-
ning for mig.  
Ude på den arbejdsplads hvor jeg var tillidsrepræsentant – før jeg blev formand – der havde vi i 
2013 en udtalelse fra en leder der gjorde at vi var nødt til at sætte os ned en aften og drøfte tilste-
deværelsestid ret grundigt og I kan tro at de kolleger jeg havde derude de virkelig gerne ville in-
volveres – fordi det gav mening for dem. 
Involvering det er et enormt virkningsfuldt redskab, når det virkelig har betydning for folk. 
Så derfor har jeg sådan en lille opfordring – og det er at man overvejer kommunikationsstrategi-
en. Man overvejer hvordan man involverer tillidsrepræsentanten i opgaver lokalt. 
Der var en af TR´erne der sagde ”det er fanme ligesom en forvaltning der spytter opgaver ud i 
systemet” 
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Så galt er det ikke – synes jeg ikke – fordi i Aalborg der har vi en rimelig vild forvaltning. Men der 
er tendenser i det. 
Så min opfordring den går på virkelig at passe godt på vores tillidsrepræsentanter. Pas på deres 
arbejdsmiljø. Arbejd for gode forhold for dem også. Det er vigtigt. 
Hold igen med omfanget af opgaver. Og pas på vores lokale mulighed for at skabe forandringer 
og involvering. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak for det. 
Så har klokken placeret 18 og det betyder, at vi nu suspendere behandlingen af dette punkt. 
Vi er i gang med dagsrodens punkt 6 – arbejdsliv 2017 og vi genoptager naturligvis behandlingen 
af punktet i morgen og de af jer som har lyst til at tage ordet under dette punkt I indtegner jer ba-
re igen i morgen når vi – eller indtegner jer i morgen når vi igen genoptager punktet. 
På nuværende tidspunkt under dette punkt der har vi fået fremsat forslag nr. 01 af Dorte Ryom 
Fisker og nr. 04 af Henrik Steffens. 
Lad mig også lige give jer en status i forhold til punkt 7. Altså dagsordenens punktet vedr. demo-
kratiets fremtid. Der har vi jo også suspenderet behandlingen af dette punkt. Vi rundede debatten 
af de 3 hovedspor af og der er fremsat forslag nr. 2 fra Henrik Steffens. 
Den afsluttende behandling af dette her punkt genoptager vi senere i morgen. 
Og det betyder at jeg for nuværende suspender kongressen for i dag. 
Vi genoptager den igen i morgen tidlig herinde i salen kl. 9.00. 
God aften. 
 
Klapsalver. 
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Onsdag den 11. oktober 2017 – fra kl. 09.00 – 17.00 

Dagsordenens punkt 7: demokratiets fremtid 

 
Anders Bondo Christensen: 
Godmorgen. Godmorgen. 
 
Ja godmorgen alle sammen, også i dag skal vi selvfølgelig starte med en sang.  
Det er ”livstræet”, så også i dag rejser vi os op selv om det ikke er foreningenssangen. Og synger 
med. 
 
Musik 
 
Klapsalver 
 
Anders: 
Ja og bifaldet gælder Ejwin Tjørnkvist fra Københavns Lærerforening. 
 
Klapsalver 
 
Tak skal du have. 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Ja, også godmorgen fra John og mig. 
Vi skal i gang med dag nr. 2 på kongressen. 
I går eftermiddags, eller hen under aftenen der suspenderede vi kongressen – vi var i gang med 
behandling af punkt 6 om arbejdsliv 2017. 
Det fortsætter vi med i dag – ikke lige nu, men der tager vi sat på punkt 7 – demokratiets fremtid. 
Men inden jeg kommer til det, så vil jeg lige summere hvad der ligger under punkt 6 – arbejdsliv 
2017. 
Der fik vi fremsat forslag 
01 fra Dorthe Fisker 
04 fra Henrik Steffens 
Og når vi kommer tilbage til dette punkt, når vi er færdige med punkt 7, så fortsætter vi med de-
batten og hvis nogle ønsker ordet til punkt 6, så indtegner I jer der, men det skal jeg nok komme 
tilbage til. 
Nu runder vi punkt 7 om demokratiets fremtid af. 
Vi fik afrundet debatten i går og vi fik fremsat forslag nr. 2 og lige om lidt så giver jeg ordet til 
formanden. 
Jeg vil lige sige i relation til resten af denne formiddag og den måde vi forventer at vi får den af-
viklet på. 
At det er muligt at vi får lidt tid, måske får vi lidt tid inden ministeren kommer og taler kl. 11.45, 
efter vi har afsluttet behandlingen af punkt 6 og 7, og hvis det er tilfældet at vi gør det, så vil vi 
behandle dagsordenens punkt 10 – årsrapporterne fra 2015 og 2016 og så vil vi også behandle 
punkt 6 om valg af revisor og revisorsuppleanter.   
Så er I forberedt på det. 
Men nu behandler vi dagsordens punkt 7 – det er demokratiets fremtid. 
Jeg vil gerne give ordet til formanden. Værs´go. 
 
 
Anders: 
Ja, tak for det. 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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Vi har haft mulighed for i hovedstyrelsen lige og drøfte hvordan vi skal samle op på dette her 
punkt, og det vil vi gøre i form af et brev som jeg vil læse højt for jer lige om lidt. 
Det skulle også være lagt ud i jeres kongres – elektroniske kongresmappe. 
Men lige først et par kommentarer til nogle af de indlæg der var under punktet. 
Peter var oppe – Peter fra kreds 80, var oppe og fortælle om det lokale samarbejde og som jeg 
vist også sagde i min korte kommentar i går, så oplever vi jo heldigvis at der rundt omkring er et 
rigtigt godt lokalt samarbejde. 
Jeppe var oppe og sige, at det gav måske ikke så meget mening og snakke fælles hovedorganisati-
on lokalt, der hvor Jeppe kommer fra. 
Men vi kan konstatere at det her lokale samarbejde faktisk fungerer i større og større omgang. Og 
der også derfor at jeg i forhold til at den status der er på 2020-projektet, hvor vi har – i øjeblikket 
står og siger ”vi kommer ikke med en ny fast struktur – eller en lokal struktur – i en ny hovedor-
ganisation” Vi beslutter os derimod at sige, at vi lader den nuværende struktur kører videre i 1. 
kongresperiode og så vil vi prøve at lade den nye struktur udvikle sig nedefra. 
I starten mente jeg egentlig at det var sådan lidt en overspringshandling fordi vi ikke kunne 
komme frem med den helt korrekte lokale struktur, men jeg er faktisk blevet mere og mere til-
freds med den landing, fordi jeg tror på at man lokalt kan udvikle tingene. 
Sagen er at vi ikke er tilfreds med den nuværende FTF-struktur og man er såment heller ikke til-
freds med den sektions-struktur der er i LO og derfor er der alt mulig grund til at vi prøver at ud-
vikle noget nyt i fællesskab – og det er altså det der er mulighed for. 
Anne-Mette var oppe og give nogle ekstra ord på Erik Schmidts sagen som jeg også nævnte i min 
beretning. Jeg er – som det også fremtik af min beretning – fuldstændig enig med Anne-Mette i at 
det her er en sag som har mistet enhver form for sund fornuft. 
Og den her form for magtdemonstration eller hvad det er man har gang i, det er en helt forkert 
vej, hvis vi vil et tillidsfuldt samarbejde.  
Så sætter man sig ned og snakker om tingene.  Det gør man ude på den enkelte skole – det gør 
man mellem kreds og kommune, så for mig er det virkeligt et eksempel på, at tingene er gået 
fuldstændigt galt. 
Og det er det billede som vi jo desværre ser – altså dette her jo kun ét eksempel på, at det der 
partssamarbejde hvor vi prøver at sætter os ned og snakke om tingene og finde nogle løsninger, 
at det afmonterer man. 
Jeg tror jeg før har sagt det i forbindelse med aftaleforhandlingerne. 
Aftaleforhandlingerne i Danmark er båret af at der sidder 2 parter ved et bord og prøver at finde 
et resultat som begge parter bagefter går ud og siger ”vi lavede et godt resultat”. 
Vi oplever mere og mere at det gælder om at vinde 10-0.  Og det er noget med hele ånden i vores 
parts–system som vi bliver nødt til at have på plads igen. 
Og det er Odense-eksemplet altså desværre et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå. 
Jeg har været oppe og kommenterer på Henriks indlæg og jeg vil også sige, at det nok ikke er sær-
ligt overraskende at vi vil anbefale at Henriks forslag 02 bliver stemt ned, hvis Henrik han fast-
holder det. 
Vi synes at Henrik skal trække det, men det er jo Henriks afgørelse. 
Jeg vil godt lige sige, til det Munkholm var oppe og sige, at vi skal ikke – altså Niels er oppe og 
forklare, at det der 3-parts halløj, hvor vi bare bliver spændt for en vogn, det kan ikke være en 
opgave for en hovedorganisation. 
Jeg er – som jeg også sagde i går – helt enige med Munkholms vision om, at vi skal have en ho-
vedorganisation der er i stand til selv til at sætte dagsordener. Men for mig er det ikke i modstrid 
med, at vi selvfølgelig også går ind i 3-partsforhandlinger hvis de er på bordet og noget af det jeg 
kunne synes skulle være ambitionen, det er at den nye hovedorganisation selv kan tage initiativ til 
3-partsforhandlinger. 
3-partsforhandlinger er en integreret del af den danske model og det synes jeg selvfølgelig at vi 
skal bruge, men jeg er også helt enige med Niels i, at vi skal ikke havne i en situation hvor vi ikke 
bare bliver spændt for en vogn og legitimerer det de andre kommer med. 
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Lilltorp var oppe med et rigtigt godt eksempel på, at hvis vi får en tavshedskultur, så går det ud 
over en positiv udvikling af skolen, og det er jo faktisk her hvor ombudsmanden har været inde 
og sige, at de offentlige ansatte har en særlig beskyttet ytringsfrihed fordi det er forudsætning for 
dels at man har snor i, at man ikke træffe forkerte beslutninger i den offentlige sektor, men dels 
også afgørende for at vi kan udvikle den offentlige sektor. 
Så det er noget af det som vi også har prøvet at skrive ind i vores arbejdslivs-vedtagelse som vi 
som vi så behandler under næste punkt. 
Kasper fra kreds 13 er oppe og sige at vi skal være opmærksomme på at vi ikke propper alt ind 
under demokrati-diskussionen. Og jeg synes bestemt Kasper har en pointe, det skal vi være op-
mærksomme på, hvordan vi får italesat de udfordringer vi står overfor. 
Når man kan gå ind og sige at hele det her med at vilkårene for syge, for arbejdsløse osv. bliver 
forringet, så er det jo et eksempel på at vi har fået truffet nogle beslutninger hvor vi i et hvert til-
fælde må sige, at fagbevægelsen ikke har formået og bringe vores stemme kraftigt nok ind i debat-
ten, for så var vi forhåbentligt nok ikke endt i den situation. 
Så det er mere den vinkel rundt jeg synes at vi skal tage den diskussion. 
Og det er også det LiseVadsager er oppe og kommentere på. Altså det samfund som fagbevægel-
sen traditionelt har kæmpet for, det er altså et solidarisk velfærdssamfund og det er stadigvæk en 
del af det der skal stå som målsætning, også for fremtidens hovedorganisation. 
Morten var oppe og tale om forskellige ledelsesmodeller og da Morten fremlagde det, så sad jeg 
sådan og fik et deja-vu eller hvad det hedder – flashback måske – hvor jeg sådan kom til at tænke 
på, hvad var det egentligt lige vi ville da vi i sin tid i et tæt samarbejde med Kommunernes Lands-
forening lavede A08. 
Det var jo præcis den ledelse som Morten taler for, som var hele omdrejningspunktet for at vi 
kunne se en fælles vision i A08 og de visioner er selvfølgelig ikke glemt, det er stadigvæk – tror vi 
– den måde at vi skaber en god arbejdsplads for vores medlemmer på, det er den måde vi skaber 
en skole i udvikling på, og derfor er det jo stadigvæk en ledetråd og derfor også det der er bæren-
de i vores principprogram. 
Jenny er oppe og inviterer til demokratisksamtale om læreruddannelsen. Det vil vi rigtigt gerne, 
Jenny og selvfølgelig skal lærerstuderende være en vigtig del af den diskussion vi har om fremti-
dens læreruddannelse.  
Men jeg vil også godt lige understrege, du siger et eller andet med – hvor langt den så er – det er 
lige gyldigt – nej – vores samtale går under det beslutning vi har i Danmarks Lærerforening om at 
vi arbejder for en 5 årig læreruddannelse på kandidat-niveau. Det har vi haft til diskussion flere 
gange på kongressen og det har vi vedtaget. 
Vi kan sådan ikke hele tiden blive ved med at spole filmen lidt tilbage og så kører fremad igen. 
Hvis vi vil nogle resultater så bliver vi nødt til at arbejde målrettet frem mod nogle af de målsæt-
ninger vi har sat os. Men vi vil rigtigt gerne samarbejde meget med LL om hvordan skaber vi så 
den allerbedste læreruddannelse.  
Det vil jeg gerne love at der er I med i forreste række. 
Det var mine kommentarer til de indlæg der var og så vil jeg gerne læse højt, det brev som vi i 
hovedstyrelsen foreslår at vi sender her fra kongressen som opfølgning på vores diskussion. 
Vi har før fra kongressen sendt et brev – samlet et punkt op ved at sende et brev – vi sendte en-
gang et brev til statsministeren, det kom der ikke så meget ud af. Vi håber at dette her brev måske 
får en mere positiv modtagelse hos modtagerne og modtagerne det er alle de andre fagforeninger. 
Og brevet lyder sådan her: 
Lige nu oplever vi en betydningsfuld opbakning og støtte fra alle organisationer i Forhandlings-
fællesskabet og CFU i forhold til at sikre frie, fair og ligeværdige forhandlinger ved OK18. Tak 
for det. Det er et konkret eksempel på betydningen af sammenhold på tværs af faglige organisati-
oner.  
Fagbevægelsen er en vigtig del af det danske demokrati. Det skal vi også være i fremtiden. Vi er 
medlemmernes stemme på den enkelte arbejdsplads og i forhold til udviklingen af samfundet ge-
nerelt.  
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Fagbevægelsens visioner for det danske samfund har i høj grad været medvirkende til udviklingen 
af det samfund, vi har i dag. Fagbevægelsen skal også have visioner for – og bud på – fremtidens 
samfund og de udfordringer og muligheder, vi står overfor.  
Skal vi lykkes med den opgave, er det vigtigt, at vi forener kræfterne. Danmarks Lærerforening vil 
arbejde helhjertet for at skabe et godt grundlag for en ny hovedorganisation, der kan blive en 
styrke for fagbevægelsen – og for hele det danske demokrati. Vores udgangspunkt er, at vi kan 
langt mere sammen end hver for sig. 
På vegne af Danmarks Lærerforenings kongres 
Anders Bondo Christensen 
Det vil vi foreslå at vi som sagt sender til alle faglige organisationer – dels som en kvittering på 
den opbakning vi oplever i øjeblikket men også som en invitation til at vi udvikler fagbevægelsen 
sammen så vi bliver endnu stærkere fremadrettet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, og det forslag til kongresresolution som Anders lige har læst op, det er betegnet nr. 05 og det 
er lagt ud på portalen så der kan I se det og vi kommer til at behandle det om ikke så forfærdeligt 
langt tid. 
I forhold til tilbagemeldingerne har vi et indlæg fra Gordon.  
Gordon Ørskov Madsen er det – og herefter kan I se, så bliver det Henrik Steffens. 
Værs´go Gordon. 
 
Gordon Ørskov Madsen – hovedstyrelsen: 
Ja med det her demokratipunkt, så har vi sådan forsøgt at brede begrebet og punktet, debatten ud 
og det har været helt bevist, det er et kæmpe stort punkt og det er et kæmpe stort spørgsmål om-
kring demokratiets tilstand i Danmark og det er også store ord vi nogle gange tager i anvendelse, 
men forudsætning for et sundt demokrati det er jo altid samtalen. 
Vi kan ikke alene henholde os til at vi har gode demokratiske institutioner og vores valg fungerer, 
og der er deltagelse ved valgene. Det hænger sammen med at vi også har en levende debat, vi har 
en levende samtale og vi har et - der er liv i demokratiet. 
Det er ikke – apropos samtale – så er det jo ikke en tilfældighed, at vi har 2 ører og en mund. Det 
er der en grund til og det er at vi skal altså lytte mere end vi taler. Hvis ikke vi gøre det, så går det 
fuldstændigt galt. Og det er også derfor at det er vigtigt at vi har fokus på – også i fagbevægelsen 
– at vores opgave også er at give alle en chance for at deltage i demokratiet.  
Dengang jeg var ung i 80´erne der var der sådan et ordsprog eller også var det noget man skrev 
på murerne rundt omkring i byen ”du har ikke en chance – brug den”. 
Nogle af jer kan måske huske den. 
Jeg tænkte meget over den der – det giver jo ikke mening.  Jo, det giver enormt meget mening. 
Fordi der er mange i det her samfund som står i en situation hvor man ikke har nogen chance, og 
så får man at vide ”jamen du har jo ytringsfrihed, du kan jo bare sige noget – eller du har jo for-
samlingsfrihed - foreningsfrihed” og hvad vi eller har af forskellige ting. 
Ja, det har vi, på det formelle plan. Men hvis lortet ikke virker, så skal vi altså gøre noget og det er 
den samme situation vores medlemmer i nogle tilfælde i et hver tilfælde kommer til at stå i, det er 
”jamen vi har jo ytringsfriheden” det kan vi ikke komme – det kan i et hver tilfælde sjældent 
komme efter – både arbejdsgiver og myndigheder med at sige, jamen du krænker ytringsfriheden, 
det skal de nok sørge for at det i et hver tilfælde ikke kan bevises.  
Men hvis det skaber en samtale-kultur og en kultur der gør at man trækker sig – at man pakker 
sig – at man lader være med at sige noget, så er det jo lige præcis vi står i en situation at den en-
kelte oplever magtesløshed ”du har ikke en chance – så tag og brug den”. 
Den der opgivenhed der er vores værste fjende når vi skal passe på demokratiet lige nu – og det 
synes jeg der kom nogle gode meldinger på, altså Anne-Mettes eksempel fra Erik Schmidt sagen 
er jo klassisk i den sammenhæng der.  
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Hvis vi kommer derud hvor ledelse kommer til at handle om at jeg har retten på min side til at 
bestemme over dig – og jeg kan også give dig advarsler og jeg kan gøre ved – så har jo spillet for-
lidt – så har samtalen jo spillet forlidt, og så har vores demokrati spillet forlidt og det skal vi tage 
rigtigt rigtigt alvorligt. 
Og så er jeg også med på det Kasper siger med, at vi skal også passe på, at vi ikke bare lægger alt 
ind under den hat. Det er jeg sådan set også med på, men det er bredt det her, og det er noget, vi 
på mange niveauer skal være enormt opmærksomme på, så det skal vi arbejde videre på, og det 
skal vi give hinanden håndslag på, at det er et indsatsområde vi skal være meget opmærksomme 
på. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
John: 
Ja – ud over forslag 05, så har vi også fra i går forslag 02 fra Henrik Steffens, og Henrik har bedt 
om ordet nu. 
Værs´go Henrik. 
 
Henrik Steffens - Silkeborg Lærerforening 
I den klassiske mytologi der er det således så vi mennesker er sat på jorden fordi guderne egentlig 
kede sig, så i den tid man har her på jorden inden man vender tilbage til kosmos, så er målet at få 
sat sit navn fast og der må man jo bare sig til stor glæde kan jeg nu lukke øjnene og vende tilbage 
til kosmos med at få manifisteret at jeg har fået sat mit navn fast fordi jeg blev citeret på folke-
skolen.dk. 
Større bliver det ikke. 
Og endnu bedre det er, at til mit indlæg der har været et korrektiv fra min mentor Niels Munk-
holm Rasmussen, således at jeg fremstår som en jubleidiot, og det er også altid godt. 
Nej – det var måske lidt overdrevet. 
Men det korte og det lange det er at jeg blev bedt om eventuelt at trække eller fastholde. 
Det der er et korrektiv til folkeskolen.dk det er: Mit hovedsigte det var ikke at bremse LO/FTF 
fordi der er jeg faktisk enig med Niels, det løb er kørt. 
Mit hovesigte det var at stille det spørgsmål  
”kan det virkelig være rigtigt at kongressen på tyndt et grundlag siger ja til dette her”  
”kan det virkelig være rigtigt at kongressen med Anders´ ord, både skrift- og mundtlig beretning 
– accepterer at dette er en mega god idé, når der er så store problemer som også er ridset op tidli-
gere i 15?”  
”kan det virkelig være rigtigt at Danmarks Lærerforening ikke har et sigte – fordi jeg beder ikke 
formanden om at gå hen og slås for det – men ikke har et sigte for de små medlemsorganisatio-
ner – via eventuelt en forretningsorden med stemmevægtning?” 
”kan det virkelig være rigtigt at Danmarks Lærerforening ikke sikre sig, via eventuelt også stem-
mevægtning, at der ikke sker en politisering og i et knytning til at partipolitisk – eller til et parti i 
strategiske længerevarende sammenhæng?” – og endelig 
”kan det virkelig være rigtigt at man ikke sikre sig at den daglige ledelse er partipolitisk uaf-
hængig?” 
”kan det virkelig være rigtigt at Danmarks Lærerforening reducerer kongressen til at være et ek-
speditionskontor for en tanke og en íde?” 
Og derfor fastholder jeg mit forslag. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Jenny Maria Jørgensen, værs´go. 
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Jenny Maria Jørgensen – Lærerstuderenes Landskreds 
Godt – jeg er da glad for at man gerne vil involverer os i arbejdet der handler om hvordan vi gør 
læreruddannelsen bedre, men jeg vil gerne slå fast. 
Jeg har ikke stået på denne her talerstol og sagt at vi IKKE skal have en 5-årig læreruddannelse. 
Det jeg siger er at vi skal tale indhold før vi taler konklusion. 
Vi skal finde ud hvad det er vi kan lære af Finland. Nu har jeg selv lige besøgt Finland og talt med 
en masse uddannelseseksperter der. 
Jeg har mødt en masse lærerstuderende og lært en masse af  hvordan deres uddannelse er struktu-
reret, men vores skolesystemer er vidt forskellige. 
Måden de strukturer skolen på i Finland er helt anderledes i forhold til hvordan vi gør det i 
Danmark, læreruddannelserne er forskellige og strukturerede på vidt forskellige måder, så jeg vil 
rigtigt gerne have at vi er konkrete når vi taler om hvor vi skal hen med læreruddannelsen, fordi 
det er først når vi er konkrete at vi kan spille ind og kvalificerer den debat I har i Danmarks Læ-
rerforening og når I er ude og udtale jer. 
Så lad os involvere hverdagens eksperter og være konkrete om hvad vi vil med læreruddannelsen. 
Jeg synes at det er fint man diskuterer længde men lad os lige diskuterer indhold lidt mere. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja tak – så er det Line Winther Hultengren. 
 
 
Line Winther Hultengren - Københavns Lærerforening: 
Vi diskuterer ikke en 5 årlig læreruddannelse, det er vedtaget. Det er ord jeg har hørt rigtigt man-
ge gange, og det er fordi jeg ligesom Jenny også har været meget aktiv i Lærerstuderenes Lands-
kreds, og lige siden så har vi haft fronterne tegnet op. 
Vi har hovestyrelse med noget tilslutning – ikke fra alle steder – men dog, som siger at vi skal ha-
ve en 5 årlig kandidatuddannelse. 
Nogle gange så har det skiftet lidt om det skulle være en kandidat eller sådan set bare på de steder 
hvor de nu var – og så har vi dem der sidder midt i det – et er de lærerstuderende der siger – lad 
nu være med at tale om 5 år - og vi har lige hørt det – før vi har talt indhold. 
Pt har man ikke nok – og ikke nok timer til at overhoved at proppe ind i 4 år. Det er simpelthen 
fuldstændigt forringet betingelser for at vi skal have nogle gode kolleger ud som kan det som vi 
håber at de nu engang lærer igennem deres tid. 
Ærligt talt, jeg synes ikke at vi kan være det bekendt. 
Hvis vi undre os over de lærerstuderendes lave tilslutning til vores forening, så kunne det f.eks. 
have noget at gøre med at de faktisk ikke føler sig hørt – ved jeg der også er andre ting, men lad 
os da som minimum prøve at tage dem mere ind i dette her. 
Vi har sagt det i mange år og hver gang der bliver sagt ”vi har besluttet – vi gider ikke diskuterer 
det mere”. 
Og hvis det nu var – okay, de kunne jo have tage en eller anden debat op hvor de siger, at det er 
fuldstændig vrøvl, og det har ikke noget med noget som helst at gøre, men de har jo ret, de har jo 
100% ret i det her. 
Det er ikke placering af uddannelse der lokker flere lærere til, det er ikke det der gør at nu bliver 
det pludselig attraktivt – mere attraktivt at være lærer. Det handler om vores rammevilkår som læ-
rer ude i folkeskolen. 
En kandidatuddannelse den er altså ikke med et trylleslag ændret vores status til skole-
/hjemsamtaler, eller i debatterne for så længe man kan tænke om os: Du er jo bare en som passer 
børn eller en gymnasieelev kan gøre præcis det du kan, de kan bare gå ind på internettet og så 
finder de undervisningsforløb også kører den bare derfra. 
Så længe man kan gøre det, så er det at vi ikke har en attraktiv uddannelse og et attraktivt job. 
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Jeg ved godt, Anders, at du gider ikke denne her debat, men sidst jeg checkede, så er det altså os 
alle sammen som beslutter hvad det er er for en politik vi kører.  
Jeg synes at debatten skal åbnes igen – ikke på denne her kongres – det har vi ikke tid til, men på 
næste – og jeg syne at vi skal lytte til de lærerstuderende. 
Tak 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Jeg skal høre – vi har ikke flere indtegnede, så det vil sige at vi er klar til at slutte punktet af inden 
vi skal til afstemning. 
Formanden værs´go. 
 
Anders: 
Jeg gider i høj grad debatten om læreruddannelsen. 
Jeg er dybt optaget af læreruddannelsesdebatten – jeg har arbejdet indholdsmæssigt med det i 
årevis. Jeg sidder til møder med folk fra DPU – som det hed engang – og prøver at laver skitser. 
Jeg har lige lavet en kronik sammen med Frans Ørsted for at prøve at sige, hvordan kan vi putte 
et godt indhold ind i en læreruddannelse. 
Jeg vildt optaget af det – og det jeg blive ved med at være. 
Det er mig der diskuterer længden, fordi det har vi diskuteret – det har vi besluttet – vi diskuterer 
indhold og jeg er i øvrigt fuldstændig enig, at vi kan aldrig nogensinde kopiere en læreruddannelse 
fra et andet land, fordi skolen er en del af et lands kultur. 
Læreruddannelsen er en del af et lands kultur og derfor kan vi selvfølgelig aldrig overtage en finsk 
læreruddannelse, men vi kan godt få en masse inspiration og jeg tror faktisk at de steder vi skal 
prøve at få inspiration til udvikling af vores uddannelse, det er de nordiske lande fordi vi har 
trods alt en rimelig fælles uddannelsestradition. Det er stadigvæk store forskelle – og vi skal lave 
vores egen, men jeg synes da at det vil være tosset ikke at bruge den inspiration vi kan få. 
Jeg er rigtigt glad for at diskussionen omkring læreruddannelsen er begyndt at tage fart også 
blandt de politiske partier. 
Jeg håber virkelig på at vi kan bruge de kommende – det kommende år – til at intensiverer den 
debat og inviterer ind så det ikke kun er os der snakker, men det er underviserne på læreruddan-
nelsen – det er professionshøjskolerne – det er universiteterne, hvis de mener at de har noget at 
byde på. Så vi næste gang vi skal lave en læreruddannelsesreform, står på et langt bedre grundlag 
end det vi har gjort de sidste mange gange vi har lavet reform, hvor man bare har rykket lidt 
rundt på nogle timetal og prøvet at proppe det hele ind i den samme ramme. 
Jeg synes at det er rigtigt spændend at den politiske interesse – for at snakke kvaliteten i læreud-
dannelsen – er langt større en jeg har oplevet på noget tidspunkt mens jeg har været formand. 
Så jeg er bestemt ikke tilhænger af at lukke diskussionen om indholdet i læreruddannelsen - 
tværtimod. 
Og så vil jeg sige, Henrik.  
Det vi beslutter, det er at vi vil arbejde for og skabe det bedst mulige grundlag for en fusion. Du 
skriver selv i dit vedtægts – eller vedtagelsesforslag, at du mener at det er det rigtige perspektiv. 
Nu går vi ind – og det har jeg gjort alt hvad jeg kunne i dette her 2020-udvalg der sidder – og 
prøvet at trække det i den rigtige retning. 
Men som jeg også sagde i går, jeg ved også godt, at hvis alle organisationer møder op og sige ”vi 
vil have det.. vi vil have det…”, så kommer vi ikke ud af starthullerne. 
Det der sker nu, det er jo at vi får det her grundlag beskrevet, så skal FTF´s kongres forholde sig 
til ”er det her en god idé eller er det ikke en god ide”. 
Når vi deltager i FTF´s kongresser, så deltager vi ikke som enkeltpersoner, så deltager vi som 
Danmark Lærerforening, og derfor stemmer vi også ens. 
Jeg kan huske en enkelt gang hvor jeg blev nødt til at gå på toilet mens der blev stemt – men det 
er så en anden snak – men vi stemmer ens – og det vil sige. Forud for at vi kommer på FTF´s 
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kongres, så vil hovedstyrelsen forholde sig til ”er det her et grundlag som vi vil stemme for på 
FTF´s kongres” 
Hvis vi er sikre i hovedstyrelsen, så har vi jo muligheden for at indkalde kongressen her ekstraor-
dinært.  
Hvis vi nu synes det her ligger på den flade – det er selvfølgelig den vej vi skal – så har vi jo hel-
digvis en demokratisk organisation så kongressen – kongresdelegerede kan selv bede om at få 
kongressen indkaldt. 
Og det er den proces vi sætter i gang nu. Og der vil jeg bare sige, at de der konkrete forslag du 
har, de er altså tror jeg et benlås for, at vi kan komme frem til målstregen med overhoved at have 
et forslag der ligger. 
Jeg vil gerne tage et eksempel. Hvad betyder det at man skal være partipolitisk uafhængig, hvis 
man sidder i den her 6-mands ledelse?  Må man så ikke være medlem af et politisk parti? 
Så vidt jeg husker så var Stig Andersen – i alt den tid han var næsteformand i Danmarks Lærer-
forening – medlem af socialdemokratiet. Det håber jeg sandelig enhver står frit for også som 
valgt ind i fagbevægelsen og være medlem af et politisk parti.   
Ellers så synes jeg at det er os der er begyndt at have lidt berufsverbot og sløre demokratiet, hvis 
vi har sådan en holdning. 
Nå – jeg vil anbefale jer at stemme nej til Henriks forslag. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, vi er færdige med debatten om punkt 7 og det vi har liggende som vi skal tage stilling til det er 
2 forslag. 
Det der hedder 02 fra Henrik Steffens og det der hedder 05 fra hovedstyrelsen. 
Og det første vi skal behandle det er forslaget fra Henrik Steffens – nr. 02. 
I forhold til det I har fået lagt ud på portalen, så var der en enkelt sproglig ændring inden de der 
opbremsninger af punkterne – det var ordet ”derfor” som Henrik selv tog ud. 
Og jeg er også blevet gjort opmærksom på, nede i – til sidste i punkt 5 i den sidste linje, der 
mangler et ”e” – der skal stå at ”alle strategiske aftaler skal forelægges en ordinær kongres”. 
Men det er redaktionelle ting. 
Altså jeg skal høre, hvem der kan stemme FOR det forslag som Henrik Steffens har fremsat – 
forslag nr. 02. 
I bedes markere – dem der stemmer FOR forslaget. 
Ja, tak – må jeg se hvem der stemmer IMOD forslaget. 
Ja, tak – nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD forslaget? 
Ja, tak – forslaget er forkastet. 
 
Og derefter går vi videre til forslag nr. 05 - et forslag til en kongresresolution fremsat af hoved-
styrelsen.  
Det er læst op her – jeg vil ikke gentage oplæsningen. 
Jeg vil se hvem der kan stemme FOR forslag nr. 05. 
Ja, tak – er der nogle der stemmer IMOD forslaget? 
Det er der ikke. 
Er der nogle der ønsker at tilkendegive de hverken stemmer FOR eller IMOD forslaget? 
Det er der. 
Det vil sige at forslaget er vedtaget. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så går vi tilbage til punkt 6 – om arbejdsliv og det var sådan at da vi sluttede i går der ved vi at 
der var i et hvert tilfælde en enkelt eller måske flere der ikke blev færdige med at tale, så jeg vil 
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gerne bede dem der ønsker ordet under punkt 6 – arbejdsliv de indtegner sig nu, så går i vi i gang 
med resten af talerlisten og så får I nogle tilbagemeldinger, og så skal vi muligvis have en lille pau-
se og sådan noget – men det tager vi stilling til på det tidspunkt. 
Talerlisten er åben til punkt 6 igen. 
 

Dagsordenens punkt 6: Arbejdsliv 

 
Helle Hjorth Bentz: 
Kathrine Vinther Nielsen har bedt om ordet som den første – værs´go, Kathrine – ordet er dit. 
Og derefter er det Anders Liltorp 
 
 
Katrine Vinther Nielsen - Århus Lærerforening: 
Rigtigt mange af jer er tillidsvalgte TR´er og AMR og derfor vil mange af jer kunne nikke gen-
kendende til at have en kollega i røret som enten er sygemeldt eller på kanten af en sygemelding. 
De oplever ubalance imellem krav og ressourcer og mangler opbakning, forståelse eller anerken-
delse for at der ikke er balance mellem krav og ressourcer.  
Derfor hilser jeg Henrik Steffens ambition og intension velkomment.  
For mig er det vigtigt at vi har et sprog eller en ramme at henvise til når kolleger er presset. Den 
ramme kan vi blandt andet hente i FTF´s kortlægning af det grænseløse arbejde blandt FTF´s 
jobgrupper – den ser sådan her ud. 
Her skelnes mellem 3 typer og jeg citerer udpluk fra rapporten. 
Det første det er ”tid og sted” som handler om udviskede grænser for hvor og hvornår arbejdet 
udføres. Uden de fysiske rammer er al tid potentiel arbejdstid og arbejdet er allestedsnærværende. 
Så er der ”organisatorisk grænseløshed”. Den organisatoriske dimension kommer til udtryk ved 
flydende faggrænser, arbejdsdeling, arbejdsopgaver, ansvar og samarbejdsrelationer. En del af den 
organisatoriske grænseløshed består i at medarbejderne i stigende grad forventes at være selvle-
dende, så de tager ansvar for eget arbejde, men det kan være svært at forvalte selvledelsen og an-
svaret når der stikkes modsatrette – eller uforeneligt krav – i arbejdet. 
Selvledelse medfører at medarbejderen påtager sig en lederrolle overfor andre medarbejdere, ikke 
kan skabe usikkerhed om hvem der har ansvaret for hvad, samt rollekonflikter og intern stridig-
heder. 
Endelig er der ”subjektiv grænseløshed” som handler om medarbejderens indstilling til og moti-
vation i forhold til at arbejdet – altså mening i jobbet. Subjektiv grænseløshed handler om hvor-
vidt der er klare grænser mellem arbejdet og det personlige. Altså fiasko på jobbet tages som tegn 
på personlig uformående. 
Denne her kortlægning præciserer at der er behov for dialog med ledelsen om det kvalitetsmæssi-
ge indhold i opgaven. Der er brug for reel og klar forventningsafstemning. 
Men kortlægning gør det også klart at det ikke nytter at ledelsen udstikker meget klare forvent-
ninger, mål og kvalitetskrav til arbejdet, hvis disse ikke opleves som faglig forsvarlig eller fysisk og 
tidsmæssigt muligt for medarbejderen. 
For så sker der bare det, som en nylig megafon undersøgelse har vist, at offentligt ansatte bruger 
fritid på at gøre jobbet godt nok. 
FOA vil have problemstilling med på forhandlingsbordet når der skal forhandles overenskomst. 
Det synes jeg er legitimt. 
Fordi hvis Fridas lærere skal holde til sit arbejdsliv og hvis TR´en skal kunne holde til at passe på 
Fridas lærere, så skal vi have en ramme hvor ud fra vi kan italesætte men også begrænse det græn-
seløse arbejde. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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Helle: 
Ja, tak for det – Anders Liltorp – værs´go – og derefter er det Peter Hansen. 
 
Anders Liltorp – hovedstyrelsen: 
Tak. 
Jamen jeg blev inspireret af Århus Lærerforenings delegeret og det forslag der kom omkring læ-
ringsplatformene.  Fordi det er jo godt fagforeningsarbejde at sige, når der er truffet en beslut-
ning – vi har læringsplatformene – og vi kan også godt se hvad følgevirkninger det har – der er 
sikkert flere her der kan huske den første uge inden eleverne kom tilbage fra sommerferie, hvor 
min uddannelse gik ned og svartiderne var elendige – fakta var i et hvert tilfælde i Rødovre 
Kommune, at der sad – ja måske 400 lærere som alle sammen var i gang med at skulle i gang med 
at arbejde med læringsplatforme og det kunne de ikke. Det giver et enormt arbejdspres, det er et 
direkte trussel mod arbejdsmiljøet ud over at det er håbløst irriterende. 
Og derfor så tænker jeg at vi også her fra kongressen skal have bredt den her med læringsplat-
formene lidt mere ud - end i forhold til at vi har dem. Fordi det er rigtigt at vi skal arbejde for 
medlemmerne, at vi kan stille de rigtige spørgsmål, vi skal også have lavet nogle analyser, hvad 
konsekvenser har det. 
Men vi bliver også nødt til at stille det spørgsmål. Hvorfor? 
Hvorfor i alt verdenen har vi det der hedder læringsplatform. Jeg har ikke en eller anden drøm 
om at vi i morgen så siger, nåhh.. men så stryger vi det hele – også er de væk. 
Men jeg har spurgt netop – hvorfor? – blandt andet til nogle i STIL og jeg spurgte også – hvorfor 
har I ikke da i diskuterede det her STIL – det er Styrelsen for IT og læring  - jamen da I diskute-
rede det her op til økonomiforhandlingerne i 2014 mellem KL og regeringen – hvorfor har I så 
ikke spurgt i forhold til de mål I åbenbart gerne vil indfri – hvordan gør vi det – eventuelt med en 
digital platform? 
Lad mig sige det sådan – jeg sagde også til vedkommende – det er vist nok lederen fra STIL – jeg 
kan ikke lige huske hvad han hedder – Kenneth - jeg siger.  Prøv at høre her, vi har et IT-
lærernetværk ude i Rødovre Kommune, og jeg spurgte dem, hvis nu man gerne vil indfriet mål 
om en planlægningsform – en støtte – noget elektronisk du kan bruge i undervisningen, noget du 
kan bruge i evalueringsøjemed og måske også noget som kan styrke og udvikle professionen, 
hvad skal der så til?  Se det får jo mine kolleger i Rødovre til pludselig at komme med et væld af 
idéer. Og de er rigtigt mange veje frem til det her.  
Der er også veje frem i forhold til dokumentation, men der er ingen af dem der tænker lærings-
platform.  Så tænker de i løsninger i Microsoft 365, de tænker i YouTube-klip – altså jeg kan ikke 
halvdelen af de ting som de tænker. 
Men de indfrier faktisk de mål der er i det.  
Og jeg undre mig over at der ikke er flere politikkere der ikke er mere kritiske overfor sådan no-
get her. 
Det er ligesom sundhedsplatform og alt muligt andet platform der kommer ind – store offentlige 
IT-systemer – som er tænkt på et skrivebord men som skal leve i virkeligheden. 
Vi skal helt klart håndtere den situation som er med læringsplatformene lige nu, men vi skal lige-
som vi siger omkring overenskomsten også få sat den dagsorden – det må ikke ske igen. 
Det må aldrig ske igen fordi det kræver så mange ressourcer af os alle sammen. 
Og jeg har for sjovt prøvet at lave et lille regnestykke. Det er selvfølgelig også Rødovre kommu-
nen. 
Lad os sige at hver en lærer bruger 5 minutter hver 14 dag – pr. elev – pr. fag – bare sådan for at 
tænde læringsplatform og taste lidt og checke op. De gør de 20 uger om året. Det svare i Rødovre 
Kommune til 60 lærerstillinger. 
Jamen altså Rødovre Kommune er fordelingsmæssigt udtryk for et landsområde på 0,7 % - så 
prøv lige at gange op hvor meget tid der bliver brugt på læringsplatforme, og der er stadigvæk ik-
ke nogen der har spurgt - hvorfor? 
Altså vi bliver nødt til at være langt mere kritiske – og jeg tænker at det kan godt være at vi vedta-
ger forslaget fra Århus eller det kan også godt være at I få at vide at vi måske allerede er i gang 
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med det arbejde – men uanset hvad, så bliver vi også nødt til at tage det som er symptomet - læ-
ringsplatformen – på et højere niveau. 
Vi skal have gjort noget ved den sygdom at man beslutter sådan noget her – at man aldrig har 
spurgt sig selv – hvorfor? Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Peter Hansen – værs´go – og derefter er det Anne Johnsson. 
 
Peter Hansen - Roskilde Lærerforening 
Jeg har fremsendt et ændringsforslag til Dorthe Fiskers forslag om læringsplatformene og det er 
lidt – også de samme tanker om Anders gav udtryk for her – at Dorthe Fiskers forslag er meget 
sympatisk omkring at læringsplatform som redskab det skal vi selvfølgelig reformere, nu er der 
sket en positiv udvikling i forhold til det, men forslaget forholder sig ikke til læringsplatformen 
som en metode – som en syg metode – som stadigvæk har en meget uheldig virkning i forhold til 
den måde vi arbejder på i folkeskolen, så for ligesom at vi ikke kommer til – med forslaget hvor 
der stå at vi skal arbejd for at læringsplatformene bliver tilpasset i forhold til den varslede lovæn-
dring – også dermed indirekte legitimere at vi går ind for læringsplatforme, der arbejder med 
målstyret undervisning, så har jeg foreslået at vi tilføjer til sidst i Dorthes forslag at ”det fortsat er 
Danmarks Lærerforenings holdning, at kravet om obligatorisk læringsmål er en måde at styre fol-
keskolen på”. Sådan at vi ligesom slår fast at det er ikke fordi vi går ind for læringsmål, men at vi 
selvfølgelig vil gerne være med til at reformerer dem. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Peter Hansen fremsatte altså ændringsforslag nr. 6 – det ligger ude på kongresprotalen – 
og det er et ændringsforslag til forslag nr. 1 fra Dorthe Fisker og det var et forslag om at indføje 
følgende: ”det fortsat er Danmarks Lærerforenings holdning, at metodekravet om obligatorisk læ-
ringsmål er en måde at styre folkeskolen på” afslutningsvis i Dorthe Fiskers forslag. 
 
Så giver jeg ordet til Anne Johnsson – værs´go – og derefter er det Susanne Vilstrup 
 
Anne Halkjær Johnsson - Viborg Lærerkreds: 
Hej. Jeg kunne godt tænke mig og tage tråden op fra Kathrine Vinther lige før der talte om det 
grænseløse arbejde. 
Fordi da vi sad og startede debatten om vores arbejdsliv i går – så kom jeg til at tænke på min 
fætter. Fordi som mange andre herinde, så har jeg indtil flere lærer i min familie. Jeg har lærer-
forældre, jeg har en onkel der er pensioneret lærer og skoleleder og så har jeg min fætter som 
desværre ikke længere er lærer. 
Han stoppede i folkeskolen for 2 år siden og jeg håber at vi på denne her kongres kan få sat gang 
i nogle ændringer i arbejdsvilkårene for os lærere, så min fætter Jeppe har lyst til at være folkesko-
lelærer igen. 
Jeppes historie er overhoved ikke enestående – de fleste af jer kender sikkert også en Jeppe ude i 
jeres kreds. Det kan I jo sidde og tænke over de næste par minutter. 
Her er Jeppes historie som jeg har fået lov til at dele med jer. 
Jeg blev lærer i 2003. Skoleåret 2014/15 kom og med ét var alt ændret. Jeg er lærer af den impul-
sive type og har altid været effektiv om morgenen og kreativ om aftenen. Derfor har jeg tilpasset 
dagens undervisning og aktiviteter til min cyklus, så ny viden hovedsagelig blev fyldt ind i lektio-
nerne før middag – rutine og rugbrødsarbejde hovedsagelig blev puttet ind efter frokost – og nye 
geniale idéer kom til verdenen i de sene aftentimer. 



 

82 

På den måde havde jeg – i min på det tidspunkt 11 årig gamle lærergerning – arbejdet på de tids-
punkter hvor jeg var bedst – og holdt pause når jeg var dårligst. M 
Men med ét blev min mulighed for at afleverer den bedste Jeppe taget fra mig. Jeg skulle udføre 
mit arbejde i tidsrummet 8-16 og ikke uden for. 
Jeg sad forstenet og prøvede at hive min kreative side frem om eftermiddagen, men det kunne jeg 
ikke. Når jeg kom hjem og børnene var lagt i seng, kom alle idéerne, men jeg kunne kun mobili-
serer dem ved at arbejde gratis. 
Det holdt hårdt og op til jul 2014 gik jeg ned med stress. Jeg opførte mig klogt og fordi jeg reage-
rede hurtigt, var jeg kun væk fra mit arbejde et par måneder og kom derfor tilbage til skolen i 
starten af 2015. 
Men noget var ændret – jeg er nu klar over at det her ikke var holdbart – og jeg begyndte igen at 
arbejde når inspirationen var der – uanset at jeg var nødt til at arbejde gratis. Men fra da af var jeg 
også klar over at jeg skulle væk fra folkeskolen så hurtigt som muligt. 
Min kone reddede mit professionelle liv da hun fandt det stillingsopslag som var skræddersyet til 
mig og jeg fik jobbet. 
Så den 30. september 2015 gik jeg derfor for sidste gang afsted fra Ådalens skole som lærer og 
ind i en stilling som pædagogisk IT-konsulent. 
Jeg var en af de heldige – for jeg havde en række kompetencer jeg kunne trække på, så for mig 
var der en vej ud. Men så heldig er alle ikke. 
Værst af alt er det for folkeskolen som i årene efter 2013 har siet portion af de lærere med speci-
elkompetencer fra.  
Jeg har altid troet, at igennem mit liv skulle lave andet end at være lærer, men jeg havde dog troet 
at jeg skulle fortsætte min tilknytning til folkeskolen i mange år endnu og det her var ikke den af-
sked jeg havde ønsket. 
Og så skulle jeg hilse jer alle sammen fra Jeppe og give jer et stort skulderklap for det arbejde I 
laver – og ønske rigtig god OK18. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Susanne Vilstrup – værs´go – og derefter er Heidi Rasmussen. 
 
Susanne Weisbjerg Vilstrup - Ballerup Lærerforening: 
Og…. Kan I så også høre mig – ja det kan I godt. 
Skal den køres lidt ned… 
Der – ok… 
Min motivation for at indtegne mig under dagsordenspunktet – lærerliv – er udfra at den optik at 
jeg selv tilhører – og som delegeret repræsenterer medlemsgrupperne uden for folkeskolen. 
Og indledningsvis vil jeg gerne have lov til at kvitterer - dig, Thomas – og Bjørn for jeres indlæg i 
går. Det rørte mig dybt, sådan at set fra en mindre medlemsgruppes synsvinkel, som jeg tilhører, 
at føle sig involveret. 
Jeg tør godt at sige – på de mindre medlemsgruppers vegne – at udtrykke at det betyder utroligt 
meget at føle sig set og føle sig hørt, at høre til. 
På trods af at vi er gruppen uden for folkeskolen med vores specifikke egenart er vi med til at 
skabe sammenhæng og samhøringhed for alle der arbejder indenfor folkeskolen. 
Så skal vi lige have lov til at køre lidt her… 
Så arbejdslærerliv er også psykolog-arbejdsliv. Logopæd-arbejdsliv, UU-vejleder-arbejderliv og jeg 
kunne jo blive ved. 
Ja, og vi mindre medlemsgrupper er også optaget af at give eleverne den bedste intervention og 
vejledning. 
Og for at indsnævre medlems – mindre medlemsgruppekategorien – så er vi som PPR-
konsulenter optaget og fokuseret på, at det lykkes med at give lærerne kvalitativt vejledning og 
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supervision, således at vi i fællesskab sammen med lærerne kan lykkes med at skabe de bedste 
rammer for at de svageste elever kan modtage undervisning i almenklasserne såvel undervisning, 
behandling på specialskolerne og i gruppe-ordningerne. 
Som logopæd har jeg min gang i specielskolerne og i gruppe-ordninger i Ballerup og når jeg har 
spurgt min samarbejdspartner – fordi sådan er forvaltningsretorikken -  for personligt ser jeg hel-
lere at vi kalder os for kollegaer. 
Hvad er det der er – på specielundervisningsområdet – skaber glæde og hvad er det der udfordre? 
Sådan lyder ordene blandt andet. 
Kæmpe frustration over afspecialisering af behandlingspædagogikken som burde udvikles langt 
mere i og med at der erfares en øget tilgang af elever med udadreagerende adfærd, altså socialt 
emotionelle vanskeligheder. Bekymring for eleverne der med deres diagnoser mixes i specielklas-
serne hvor elever med autisme og med socio-emotionelle vanskeligheder skal være sammen på 
trods af at vi ved, at det er totalt forskellige specialpædagogisk tilgang der skal anvendes. 
Elever med autisme går til grunde i almenklasserne grundet inklusion. I almenklasserne er det 
hårdt at se til, at der en del ubehandlede og ikke udredte elever som retligt burde have et langt 
mere specialiseret skoletilbud. 
En af mine logopæd kolleger fra en anden region hun fortalte mig fornyligt, at hun havde været 
sammen med hendes netværk i regionen. Hvor de blandet andet havde drøftet hvad det er der 
udfordre i hverdagen. Og hun sagde til mig, Sanne – specielskolerne oplever nedskæringer og 
som følge heraf erstattes faguddannet personale af medhjælpere. Der er ikke penge til kurser og 
efteruddannelser, hvilket sænker kvaliteten og sætter pres på de få videnspersoner der er tilbage 
og samtidig skal varetage flere funktioner. 
Endvidere er der ikke tilstrækkeligt tid til samarbejde, forældrekontakt mm. Fagspecialister som 
psykologer, logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter er mindre tid på skolen. Der stille større 
krav til dokumentation og så er det mest fuldstændig syge – lærerne skal sætte alder på elevernes 
udviklingstrin uden fornøden efteruddannelse. 
Jeg møder i min hverdag mange specialundervisningslærere og fordi de også er ildsjæle der bræn-
der for at arbejde med elever med særlige udfordringer hvor deres fornemmeste opgave er at 
skabe et udvikling - et udviklende – undskyld – undervisningsmiljø, så er det til trods for de man-
ge daglige udfordringer lærerlivet der fortsat er utroligt livsgivende. 
Tak for jeres opmærksomhed. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Heidi Rasmussen – værs´go. 
 
Heidi Yoma Rasmussen - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Jeg er bare lige nødt til at sige til Anders Liltorp, der er vist noget han ikke har forstået. Lærings-
platformene der jo tidsbesparende, må man forstå – fordi så kan man jo bruge andres undervis-
ningsoplæg og spare sin forberedelse. 
Det er i hvert fald helt klart den holdning vi er blevet mødt med i Høje Taastrup Kommune, 
hvor jeg sidder i en styregruppe for brugerportalsinitiativ og pædagogisk IT – en meget mundret-
tet titel. Og i det udvalg der har vi fuldt læringsplatformen i Høje Taastrup Kommune, der har vi 
købt Meebook – det kunne hedde så meget andet – der har vi fuldt udviklingen og beslutninger-
ne i det her udvalg – hver 3. møde ca – der vil direktøren gerne have skolechefens bud på bespa-
relsespotentialet - effektiviseringsprovenuet og vi har også lige – byrådet har også lige investeret 
14 millioner i 1-1 løsning i kommunen sådan så alle har en device – enten en ipad eller en laptop 
– og der venter jeg også på at de begynder at italesætte hvad effektiviseringsprovenuet kan anslås 
til at være. 
Men på sidste møde den 30. september der tog jeg vores – lærerforeningens – skema med – det 
der røde og blå og grønne skema hvor man kan se hvordan fordelingen af en arbejdsuge kan se 
ud hvis man har 25 lektioner eller hvis man har 28 lektioner. 



 

84 

Og så pegede jeg på det røde felt – og der er rigtigt rigtigt mange lærere i Høje Taastrup Kom-
mune der har 26 – et eller andet sted mellem 26 og 29 lektioner – nogle har også lidt mere – også 
sagde jeg – de der med 25 det er ikke så meget os, I skal ikke tænke på den – men hvis I nu kigger 
på den anden der med 28 så er det de der røde legoklodser – det er der vi skal finde det her effek-
tiviseringsprovenue. 
Og så kan I se vi vil gerne have at der er en lille smule feedback på elevopgaver, vi vil også gerne 
have at der er en lille smule forberedelse og så vil I jo også gerne have at vi lærer at bruge det der 
Meebook – og vi lærer at bruge laptops og Ipads og bruger nogle interessante programmer til 
dem – der er ikke rigtigt sat noget seriøst budget af til det. 
Så besparelsesprovenuet det skal I altså finde i de røde lego-klodser. Jeg siger at det bliver rigtigt 
rigtigt svært – det er allerede rigtigt rigtigt svært at finde tid ordentligt forberedelse, faglig ajorfø-
ring osv. – og det lukkede faktisk munden på dem. 
Og jeg tror vores skemaer der – som er kommet ud i forbindelse med OK18 materialet – det skal 
rigtigt meget og gå og have det med når man skal til et møde – og have det med alle steder hvor 
man taler om rammen for lærerarbejdet – fordi det er ligesom om alle ordenen praller af, at de 
bliver ved med at sige – nårhh men, de store tal ser anderledes ud – men når de ser hvordan en 
læres skema uge for uge ser ud, så kan det godt blive lidt svære at være ambitiøs i forhold til be-
sparelsesprovenuet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – formanden værs´go. 
 
Anders: 
Ja, tak for en række spændende indlæg under dette her punkt, og det er ikke fordi vi lukker det 
endnu – men jeg vil gerne lige prøve at samle op på nogle af de indlæg der er kommet. 
Og hvis vi starter med dagens indlæg, så synes jeg Kathrine giver en glimrende beskrivelse af 
hvorfor vi bliver nødt til at gøre noget – og jeg har også stor sympati for intensionerne i Henriks 
forslag.  
Det gik jo under – som jeg også sagde i min beretning – at nu skal lederne lede og fordele arbej-
det. Det man ligesom har glemt, det er, at med ledelsesretten, der følger også ledelsespligten. 
Hvornår tager – påtager man sig den pligt – og sørger for at lærerne, PPR – folkene, SOSU-
skolelærerne osv. så rent faktisk også kan lykkes med opgaven.   
Det Heidi lige har beskrevet her, det er jo håbløst når man ikke har den tid der skal til for at lyk-
kes med opgaven. 
Så hjælper det ikke noget at råbe på selvledelse eller temaledelse, der er nogle der skal påtage sig 
et ansvar og det er en del af hele vores arbejde – det er at sikre at der er nogle der påtager sig det 
ansvar. 
Vi holdt en konference her for et par måneder siden – eller en måneds tid siden – hvor vi netop 
havde fokus på det her tomrum som ansvaret for folkeskolen er havnet i. Der er ingen der tager 
ansvaret, man vedtager love inde på Christiansborg, man vedtager fine flotte ambitioner som jeg 
også sagde i min mundtlige beretning på den kommunale forvaltning, og så skubber man aben ud 
på den enkelte skole og jeg kan godt forstå den skoleleder som ikke ved hvad man skal sige til læ-
reren når de kommer ind og siger, det her – det hænger ikke sammen. Fordi skolelederen har 
simpelthen ikke de ressourcer der skal til for at få det til at hænge sammen. 
Og så er der flere og flere der gå i gang med at lave civilulydighed, så giver man simpelthen ele-
verne færre undervisningstimer for at få frigjort nogle ressourcer, for at skaffe et rum. Men det 
kan jo ikke være rigtigt at det er sådan vi skal drive skole i Danmark. Så den problemstilling I er 
inde om her, den er helt afgørende og den skal vi have fat i. 
Anders er oppe og rejste den her diskussion – skal vi overhoved have læringsplatforme? – og der 
vil jeg sige, vi er helt med på intensionerne i dit forslag, Dorthe, det er faktisk et arbejde vi er i 
gang med, men der udestår – altså vi er helt med på at vi skal hjælpe de lærere som skal arbejde 
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under læringsplatforme – men der udestår den her diskussion – er det overhoved den måde vi vil 
have skole på.  
Og derfor vil jeg også sig, at – jeg vil bede dig om at trække forslaget med det tilsagn om, at vi 
skal arbejder med det samtidig med at vi rejser den diskussion som Anders Liltorp peger på og 
dermed har vi også lidt taget højde for det forslag – ændringsforslag som Peter fra Roskilde er 
oppe og foreslå. 
Vi har fået nogle rigtigt gode eksempler på virkelighedens verden, på den situation som lærerne 
har og jeg synes det var rigtigt fint at vi også fik situationsbeskrivelsen fra PPR-kontoret fra spe-
cialskolen fordi det er de samme udfordringer vi står med. 
Og derfor er det også de samme svar vi skal finde, nemlig et krav om at der er nogle der tager an-
svar for at vi kan lykkes med opgaven.  
Det vil vi gøre igennem OK18 alt hvad vi kan – det ved I - det skal vi diskuterer senere på dette 
her punkt. 
Men det er også vigtigt at vi også på denne her kongres husker hinanden på at noget kan vi løse 
ved OK men noget skal vi løse andre steder.  
Og det synes jeg I giver gode eksempler på. 
Altså hele læringsplatformens tidstyveri det kan vi jo ikke løse ved en overenskomst, det skal vi 
løse på en anden måde. 
Tilbage til de forslag der ligger. 
Som sagt, Dorthe, så vil vi rigtigt gerne give dig et tilsagn om at vi vil arbejde på det her og vi er i 
gang – og du har også med dit forslag givet yderligere retning på det arbejde vi skal lave. Hvis du 
fastholder forslaget, så vil vi stemme for det, men vi synes vi er i gang med arbejdet, så vi vil an-
befale du trækker det. 
Så var Heidi i går oppe og pege på MED-TR-systemet. Hvis I har den diskussion ude i jeres 
kommuner, så er den rapport som vi fik lavet i Forhandlingsfællesskabet – vi har haft et periode-
projekt i indeværende overenskomstperiode – det er et rigtigt godt bevis på, at det samarbejde vi 
har opbygget igennem vores MED-system gennem hele vores TR-struktur – at det bliver faktisk 
værksat. Det var sådan at KL´s repræsentanter i den gruppe der tog rundt og besøgte en del af jer 
ude i virkelighedens verden for at få et billede af hvordan fungerer MED-systemet – de sagde 
helt ærligt, de var simpelthen overrasket over så stor merværdi et velfungerende MED-system gav 
til den kommunale forvaltning – den kommunale arbejdsplads – så der er altså nogle rigtigt gode 
argumenter at hente der, dem synes jeg at I skal bruge. 
Og det er også lidt det som Helen er inde på i sit oplæg – eller indlæg – her på kongressen. Vi har 
brug for den der samarbejdsstruktur.  
Jeg sagde i min beretning at der er 72 kommuner der nu har indgået en aftale på trods af fatwaen 
mod at indgå aftaler. Vi ved alle sammen at de er af forskellige omfang, men uanset hvor spinkle 
aftaler, så har det været med til at skabe et mere positivt samarbejdsklima og det er i sig selv vær-
difuldt. Og det er jo det samarbejdsklima KL og Moderniseringsstyrelsen inde i boblen ikke har 
fornemmelsen for. Det er virkeligt grotesk at opleve, at vi kan ikke sende et brev ud til jer i fæl-
lesskab hvor vi vil kvittere for de regionale møder vi havde sammen omkring bilag 4, hvis ordet 
”lokalaftale” indgår. Så vil KL ikke være med til at sende det ud. 
Nu er jeg jo ikke stædig – jeg er bare vedholdende – så vi vil ikke sende et brev ud uden ”lokalaf-
taler” – for pokker – det er virkeligheden i 72 kommuner – og så må vi ikke nævne det. Det giver 
ingen mening. 
Henrik - du er oppe med dit forslag og som sagt så har vi stor sympati for tankegangen i det, og 
vi vil gerne arbejde videre – vi vil helst ikke have at vi vedtager det her forslag – men vi vil blandt 
andet med udgangspunkt i det skema som vi har udarbejdet – prøve at arbejde på – kan vi gøre 
det her til en mere kollektiv handling og ikke bare den enkelte. 
Kan vi sørge for at de standarder som du egentlig foreslår, at vi skal prøve at få formuleret, at vi 
gør det til en indsats på den enkelte skole – i den enkelte kreds – at vi får formuleret sådan et fæl-
les billede af ”hvad skal der til for det gode forældresamarbejde” – ”hvad skal der til for at vi kan 
lykkes med de forskellige opgaver”. 
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Vi tror på at en effektiv brug af den måde at illustrere og dokumentere lærerens arbejde på faktisk 
er effektiv. Nu nævner Heidi et godt eksempel fra hendes arbejde. Jeg har før givet eksempler fra, 
når jeg har været på Christiansborg – jeg ved ikke hvor mange gang jeg har fortalt hvor lidt tid 
der er til den enkelte lærer og til det og det og det – det er ikke rigtigt fesen ind – men når jeg har 
lagt det skema på og helt konkret viser hvor lidt forberedelsestid der er til det antal lektioner der 
ligger dagens efter, så begynder de pludseligt at forstå at så kan man altså ikke drive god under-
visning. 
Så et tilsagn om at vi arbejder videre, Henrik for at prøve at indfri nogle af de intentioner du har, 
men helst ikke bindes op på så konkrete et bud du har. 
Vi vil rigtigt gerne prøve at arbejde med på din tankegang. 
Lars er oppe og give et eksempel på at vi har brug for at få nogle holdbare løsninger. Lars Søren-
sen fra Københavns Lærerforening fra hovedstyrelsen – og det er dig, Lars der nævner det ek-
sempel med at så bliver man mødt af en skoleleder der har de gode intentioner og så kan skolele-
deren ikke rigtigt gøre noget. 
Og derfor handler den involverende fagforening jo ikke om at vi skal være i krig med vores skole-
lederen, tvæt imod – vi har store fælles interesser med skolelederne i at sikre at skolerne får nogle 
rammevilkår så vi kan lykkes. 
Hvis vi sammen med skolelederne fagligt, professionelt kan argumenterer både i forhold til ram-
mevilkår i forhold til tid, forberedelsestid osv. – men også i forhold til den anden del af emnet 
under ”det gode arbejdsliv” nemlig en respekt for det professionelle råderum, så står vi langt bed-
re og derfor synes jeg at vi på alle niveauer skal prøve at styrke samarbejdet med lederforeningen, 
det skal vi gøre på centralt niveau men vi skal også prøve at gøre det på lokalt niveau – for hvis vi 
kan løfte den her dagsorden i fællesskab, så står vi som sagt lagt langt bedre. 
Niels Christian var oppe og snakke karriereskift, som en del af svaret på de udfordringer vi står 
med og skulle holde længe på arbejdsmarked. Det er jeg fuldstændig enig i at det er en del af sva-
ret. Og det er altså også en af grundene til at der er et perspektiv i en kandidatuddannelse fordi 
det åbne nogle nye muligheder, så tak for det indlæg. 
Så er Christina oppe og give os et billede der tager udgangspunkt i da Frida græder. Tusinde tak 
for det billede. Det er en kronik værdig og jeg håber at du vil sørge for at sende det til os fordi 
den virkelighedsbeskrivelse du giver der, rammer fuldstændig spot on – hvad er det der er udfor-
dringen for lærerne og det er lige præcis det lærerne siger i vores undersøgelse ”lærerarbejdsliv 
2017” og det er derfor jeg blev så stolt af at være formand for Danmarks Lærerforening, da jeg 
læste den undersøgelse. For det læreren er optaget af det er at kunne lykkes med opgaven – det er 
jo det der slider på os, hvis vi i det daglige føler at vi svigter nogle elever, som vi ved vi kunne gø-
re det bedre i forhold til, og det synes jeg din beskrivelse, Christina, var virkelig et flot eksempel 
på. 
Morten siger, at vi må ikke glemme det fysiske arbejdsmiljø. Det er godt du minder os om det, 
Morten, det er også helt afgørende.  
Der har lige været lavet nogle målinger af CO2-niveauet i nogle klasselokaler, ja det vil sige, at 
man kunne ikke lave målingerne fordi det oversteg simpelthen måleinstrumenternes mulighed for 
at måle CO2-niveauet. For det første er det dårlig arbejdsvilkår for vores lærere – vores med-
lemmer – for det andet så er det dokumenteret at det forringer lærerens udbytte – vrøvl – elever-
nes udbytte af undervisningen, med mere end 20 %.  DTU har simpelthen været ud og måle på 
hvad betyder det dårlige indeklima for lærerens indlæring.  
Og alligevel har vi masser af skoler hvor det fysiske arbejdsmiljø ikke er i orden.  
Du beder om at vi er behjælpelige med nogle materialer og det tror jeg bestemt at vi vil prøve at 
kigge på, jeg ved ikke hvor langt vi er, men jeg kigger lidt ned på Thomas. Jeg synes du kom med 
nogle meget gode eksempler på nogle konkrete materialer, som du mener at I kunne have gavn af 
ude i kredsene.  Det vil vi kigge på. 
David fra kreds 16 er oppe og problematiserer det forhold at der er nogle der kommer i skolen 
og der skal opkvalificeres til at kunne løfte læreropgaven. Og bedes os om at prøve at gå ind i vil-
kårsdelen for det. 
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Det er vi optaget af og vi er faktisk i gang i forhold til nogle af de initiativer som bliver taget ude 
på Professionshøjskolerne. Vi håber at vi kan få en form for gennembrud igennem en aftale et 
sted – og så bruge erfaringerne for det i forhold til den skov af initiativer der begynder at poppe 
op og vi er helt enige, David, det drejer sig jo både om at man skal have mulighed for at tage en 
uddannelse på et kvalificeret niveau og samtidig skal man altså kunne lave et kvalificeret arbejde. 
Så vi er i gang, vi håber som sagt at få et gennembrud ude i en kommune. 
Så er Didde fra de lærerstuderende oppe og snakke om betydningen af praktik. Praktikken er et 
væsentligt fag i uddannelsen. Og det er et fag i uddannelsen, det er ikke bare at man er ude og øve 
sig lidt – det er et fag. 
Og derfor er uddannede praktiklærere - der har tid og rum til at påtage sig den undervisning som 
det fag er – helt afgørende. 
Jeg mødte en skoleleder oppe til uddannelsesdagene i Nørre Nissum, som sagde at han mente ik-
ke de ressourcer han fik stillet til rådighed for at kunne lave et kvalificeret praktik, var nok. Det 
skal vi selvfølgelig kigge på. 
Men vi skal også sørge for at kommunerne faktisk bruger de ressourcer de har fået på det her 
område. 
Og så er vi også helt enige i, at målet er selvfølgelig at når man kommer ud i praktik så er det en 
uddannet praktiklærer som man er i praktik hos. Det er ligesom forudsætningen for at vi kan sta-
digvæk sige, at praktikken er et fag og man ikke bare er føl hos en anden lærer. 
Så det er et vigtigt fokuspunkt. 
Henrik han taler om deprofessionalisering – jeg tror jeg prøver at kalde det afprofessionalisering. 
Men billedet er jo det samme. Jeg synes du gav nogle fantastiske gode eksempler, Henrik, og 
konkrete ting som gør at den depreofessionalisering finder sted. Og jeg synes også at du var inde 
på perspektiverne – det er jo ikke bare lige den konkrete situation, men hvad sker der hvis vi sy-
stematiske får talt lærerprofessionen ned som man gør lige i øjeblikket. Og ikke bare ved at man 
taler den ned – men også laver konkrete initiativer som underminerer respekten for lærerprofes-
sionen. 
Det er ikke kun vores udfordring – det er skoleledernes udfordring – det er kommunernes udfor-
dring – det er ministerens udfordring. 
Du kom med et forslag til at vi skulle prøve at udvikle en form for kursusvirksomhed – jeg vil 
rigtigt gerne inviterer dig ind i Danmarks Lærerforening og så prøve at få uddybet de tanker – jeg 
synes det lød rigtigt spændende, så jeg håber at du vil afsætte tid til et besøg inde på Vandkun-
sten, så vi kan prøve at folde det ud og se om vi kan se et videre perspektiv i det. 
Karsten advarer imod at vi bare pålægger tillidsrepræsentanterne den ene opgave efter den anden. 
Det er fuldstændigt rigtigt, Karsten. 
Vi skal passe på at vi ikke falder i den samme grøft som man gør fra den kommunale forvaltning 
og bare læsser opgaver uden at tage ansvar for at tillidsrepræsentanten har en chance for at lykkes 
med den.  
Jeg kan fortælle dig, at dit indlæg allerede har haft påvirkning af det forslag til vedtagelse som vi 
arbejder med – som opsamling på det her punkt – hvor vi netop – fordi du sagde det du gjorde 
fra talerstolen – har været inde og ændre lidt i vores formulering for vi var ved endnu engang at 
signalere at der var lige en opgave som vi forventede at tillidsrepræsentanten skulle løse. 
Tillidsrepræsentanten er krumtappen i Danmarks Lærerforeningen – hvis vi ikke har tillidsrepræ-
sentanten ude på det enkelte arbejdsplads – så er Danmarks Lærerforening ufattelig ilde stedt. 
Der er andre organisationer end os som har svært ved at skaffe tillidsrepræsentanter, det er et 
kæmpe problem for dem, så jeg synes vi herfra skal give hinanden det løfte at vi er opmærksom-
me på tillidsrepræsentantens vilkår og så vil jeg også godt kvitterer for at det faktisk er lykkes for 
mange af jer kredse igennem de seneste år, rent faktisk at forbedre tillidsrepræsentantens vilkår. 
Så opmærksomheden er der, men den skal vi have stadigvæk. 
Ja, vi vender tilbage til punktet. 
Nu vil jeg overlade ordet til dirigenterne igen. 
 
Klapsalver. 
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Helle: 
Ja, formanden er adresserede blandt andet de 3 fremsatte forslag fra henholdsvis Dorthe Fisker, 
Peter Hansen og Henrik Steffens under sin tilbagemelding og gav de respektive forslagsstillere til-
sagn i forhold til de fremsatte forslag og jeg kan oplyse, at alle 3 har henvendt sig og indtegnet sig 
som taler efterfølgende og det er meget fint. 
Og derudover er der også en enkelt som har indtegnet sig – og vi fortsætter også debatten, men 
lige nu der holder vi en kort strække ben pause. 
Det er ikke en egentlig kaffepause – det er en kort strække ben pause og det er fordi hovedstyrel-
sen har behov for lige at mødes her bagved for en kort stund – og stikke hovederne sammen. 
Hvis der er nogle af jer i mellemtiden som bliver opmærksomme på at I ønsker ordet til dette 
punkt, så fortsætter I blot med at indtegne jer og så fortsætter vi debatten efterfølgende. 
Tak. 
 

Dagsordenens punkt 6: Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 
John Vagn Nielsen: 
Er vi færdige ude i foyeren, så vi kan få folk ind, så vi kan komme i gang igen? 
Og I får altså senere på formiddagen en kaffepause som vi har lovet jer også. 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Ja som John sagde, må I gerne begynde at finde jeres pladser, så vi kan fortsætte behandlingen af 
dette punkt. 
 
Småsnak – kongresdelegerede på vej ind i salen 
 
Helle: 
Ja, kan vi begynde at få de sidste ind også ude fra foyeren og få lukket dørene, så vi kan fortsætte? 
Ja, tak, mens de sidste finder deres plader, så kan jeg jo lige for det tilfælde af at der måtte være 
nogen som lige for en kort stund har mistet overblikket over hvor vi egentlig er i dagsordenen, så 
vil jeg sige at vi er i dagsordens punkt 6. Vi er i gang med at behandle punktet – arbejdsliv 2017 – 
og for nuværende der ligger er 3 fremsatte forslag 
Der er Dorthe Fiskers forslag – nr. 01 
Der er Henrik Steffens forslag – nr. 04 
Og så er der Peter Hansens ændringsforslag – nr. 06 til Dorthe Fiskers forslag. 
Jeg kan også sige at – inden jeg giver ordet til formanden – at både Henrik Steffens og Dorthe 
Fissker har indtegnet sig som talere og I får ordet inden længe, men første vil jeg gerne give ordet 
til formanden også vil jeg gerne bede om at få lukket dørene. 
Jeg lovede en kaffepause lige før, og den bliver I ikke snydt for, I skal nok få kaffepausen lidt se-
nere, men nu fortsætter vi lige behandlingen af dette punkt. 
Tak for det. 
Formanden får ordet – værs´go. 
 
Anders Bondo Christensen:   
Ja, først lige et par yderligere kommentarer til det tilsagn som jeg gav til Dorthe.  
Altså vi er helt opmærksomme på, at der er noget, der haster her og nu, fordi vi har fået den nye 
lovgivning. Og det er klart at kampen om at sikre at det også udmønter sig i forhold til virke-
ligheden ude i klasselokalet, det er nu vi skal i gang med det. 
Det er sådan den ene del af det – det kan ikke vente. 
Så har du faktisk også det mere brede perspektiv med fordi du nævner hele arbejdsmiljøvinklen. 
Det vi godt vil tilføje dertil det er ikke bare arbejdsmiljøvinklen, men det er også, hvad betyder 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175765
https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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det for netop den professionelle lærer, altså hvad betyder det for lærerrollen. Så det er også et 
aspekt som skal indgå i det her. 
Og så nævner du det her med indsamlede erfaringer. Det vil vi også gerne bruge de erfaringer der 
er indsamlet, men vi vil helst ikke forpligte os til – apropos indlægget og beskytte tillidsrepræsen-
tanterne – vi vil helst ikke til at skulle lave en ny stor spørgeundersøgelse – vi vil gerne bruge de 
erfaringer I har ude i kredsene og trække dem ind, så det er sådan i den forståelse at du skal høre 
mit tilsagn. 
Så vil jeg gerne nu fremlægge vores forslag til kongresvedtagelse som opsamling på det punkt her. 
Vi har i hovedstyrelsen snakket om, at det lægger sig jo op af det vi vedtog på sidst kongres – det 
er vi helt opmærksomme på – men det er også bare en erkendelse af at vi har ikke fået løst pro-
blemerne – det var der formentlig heller ikke nogen der havde regnet med, at vi lige fik gjort på 
en kongres. 
Men det er også samtidig et signal om at det arbejde – den måde at arbejde på – som vi nu kalder 
den involverende fagforening, det er ikke lige noget vi bare implementere i organisationen fra den 
ene dag til den anden. Det er noget vi hele tiden skal øve os på og blive bedre til, og derfor synes 
vi sådan set at det giver meget god mening, at vi her på kongressen giver hinanden håndslag på, at 
det arbejde det vil vi fortsætte. 
Så det er i det lys I skal prøve at læse og høre det forslag til kongresvedtagelse som jeg lige vil læse 
højt for jer nu: 
Alle medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening skal opleve et sundt og udviklende arbejdsliv - i 
alle faser af arbejdslivet. Hver dag oplever medlemmer, at de ikke har mulighed for at leve op til 
de krav, der stilles.  
Medlemmernes deltagelse og engagement er afgørende for, at der kan opnås resultater på den en-
kelte arbejdsplads, men også for kredsenes og foreningens muligheder er dette af vital betydning.  
Foreningen vil på alle niveauer forpligte sig til at understøtte medlemmernes muligheder for at 
opnå større indflydelse på deres arbejdssituation og for at fastholde og udvikle sammenholdet – 
på arbejdspladsen og i foreningen.  
Udgangspunktet er den involverende fagforening.  
Målet er, at der på alle arbejdspladser iværksættes et eller flere konkrete initiativer, som bidrager 
til at styrke lærernes professionelle identitet og ansvar, bl.a. ved at styrke medlemmernes mulig-
heder for at lykkes med deres opgave, forbedre arbejdsvilkårene, skabe mening i opgaveløsningen 
og fremme medlemmernes indflydelse på beslutninger og prioriteringer på deres arbejdsplads.  
Initiativerne skal desuden bidrage til at styrke og udvikle en fri og levende debatkultur på arbejds-
pladserne.  
I samarbejde med kredsene skal hovedstyrelsen arbejde for, at tillidsrepræsentanterne får mulig-
hed for at lykkes med initiativerne.  
Og det er den sidste sætning her, vi har rettet til efter vi hørte Karstens udmærkede indlæg i går. 
Vi har en forpligtigelse til at understøtte at tillidsrepræsentanter kan lykkes med det her og ikke 
bare pålægge dem noget mere. 
Og jeg vil gerne også understrege, at vi ser det her som en del af den arbejdsmiljøstrategi som vi 
har besluttet. Det her handler rigtigt meget om arbejdsmiljø og derfor synes vi heller ikke vi be-
høver at skrive ordet arbejdsmiljø direkte ind i det, men det er jo det det handler om. 
Jeg gav eksemplet med læreren jeg mødte i toget i min beretning, det er lige præcis de vilkår som 
han beskriver og som flere af jer har beskrevet her fra talerstolen, det er et vi skal have fat i og 
derfor er det også at vi sådan prøver at forpligte hinanden til at gøre hvad vi kan for at man på 
hver eneste arbejdsplads, skole, PPR-kontor, SOSU-skoler osv. lykkes med at få sat en dagsorden 
der skaber forbedringer ude på den arbejdsplads. Så det er det vi lægger i den her vedtagelse. 
Nu er det en vedtagelse, og derfor er der måske heller ikke kræset helt så meget om det sproglige 
som det kunne være – der står vist ”muligheder” mange gange osv. men det er et budskab til os – 
så synes vi ikke at det gør så meget. 
Men den er hermed fremlagt. 
 
Klapsalver 



 

90 

 
Helle: 
Ja, tak. 
I hørte formanden fremsætte på vegne af hovedstyrelsen forslag til kongresvedtagelse om med-
lemmernes arbejdsliv. Det har fået nr. 07 og det ligger allerede på kongresportalen under dette 
dagsordenspunkt nr. 6 
Så vil jeg give ordet til Dorthe Fisker som er en af forslagsstillerne – og det var forslag nr. 1. 
Derefter er det Henrik Steffens. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening: 
Jeg tror – jeg er nødt til at starte med et billede. 
Eller en oplevelse som giver et – måske beskriver meget godt hvorfor jeg synes at vedtagelsen af 
vigtigt – altså at vi laver en vedtagelse. 
Før sommer så havde vi i Århus gang i den helt store skolerunde. Jeg har været ude på skolerne 
blandt at snakke OK og det medførte selvfølgelig også en bred debat om alt det der rør sig på læ-
rerværelserne. 
Og på en af de skoler jeg var ude, der er der et medlem der på et tidspunkt stiller – lad os bare si-
ge – et meget kritisk – spørgsmål til vores arbejde omkring læringsplatformen – Min uddannelse 
– i Århus. 
Og jeg lytter jo selvfølgelig og får selvfølgelig mulighed for at svare og jeg svare hende fuldstæn-
dig fra enden til anden om hvad vi har lavet af initiativer og hvilket arbejde vi har været i gang 
med, følgegrupper, deltagelse af, kritisk stillingtagen osv. – hvortil hun siger til mig ”hvorfor har I 
ikke sagt det lidt højere – det burde I gå ud og prale med, at I arbejder så meget for det”. 
Altså min pointe, at det faktisk skal være meget mere tydeligt – selv nede på sådan et kredsniveau 
som i Århus – hvad det er for et arbejde vi laver for vores medlemmer. 
Og derfor så synes jeg at vi skal have en vedtagelse der måske giver et mere tydeligt signal om at 
vi kan gøre noget for denne her læringsplatform-sag – end at vi arbejder videre som et tilsagn. 
Og det er vigtigt for mig også at sige, at det skal netop være centralt arbejde – vi skal have fat i 
det på et centralt niveau – selvfølgelig understøttet som også står i vedtagelsesforslaget – at ind-
samlingerne fra kredsene – og Anders, det skal nemlig være kredsene – jeg tænker heller ikke at 
TR´erne – eller medlemmerne skal have flere opgaver. 
Og jeg stiller mig gerne til rådighed som en relativ stor kreds i det arbejde jeg har haft gang i, i 
det, og så synes jeg at det er vigtigt at sige, at den vedtagelse jo retter sig imod – som du også lige 
siger nu – mod den lovændring der er. 
Og altså mod det – tekniske i læringsplatformen. Kravspecifikationerne osv. og så selvfølgelig det 
arbejdsmiljø – jeg tror også at jeg var inde på det i går, men det er vigtigt at sige, at vi har talt rig-
tigt meget etik i Århus, altså hvad er det det gør ved os – det her. Hvad betyder det egentlig den 
gennemsigtighed – det vi pludselig har sådan en åbenhed omkring det vi laver, og kan måles på 
osv. 
Det synes jeg vi skal have en lang drøftelse af. 
Så vil jeg også inddrage i dag forældrene – altså vores lokale repræsentant af skoleforældre i År-
hus, hun har faktisk også sammen med os ytret sig lidt om, hvad er det her egentlig for en foræl-
drerolle jeg skal have i det her. Har jeg egentlig – er der egentlig noget jeg skal være så meget inde 
i min datters undervisning? 
Altså jeg synes måske vi kan prøve at kigge over mod skole og forældre og se om vi kan lave et 
samarbejde med dem også ind i det her. 
I forhold til det ændringsforslag Peter Hansen stiller til vedtagelsen, så synes jeg det bliver lidt 
svært for mig at se den – fordi det bliver meget politiserende og ja, det her er et kæmpe stort poli-
tisk tema – det bliver vi ikke uenige om, men men hjemme i Århus der er det faktisk sådan at 
forvaltningen, det har vi deres ord på – at der er der altså ikke krav om at vi arbejder i lærings-
målsstyret. Og det giver jo i sig selv et kæmpe paradoks i hvis jeg arbejder i min uddannelse som 
er bygget op på målene. 
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Og det føder jo mere til denne her måde – den vedtagelse – vi skal netop ind og arbejde for at de 
her læringsplatforme – undskyld – få tilpasset sig den virkelighed vi arbejder i. 
Og så til Anders Liltorp, det er rigtigt det her med hele ”hvad gør vi når der er nedbrud” – jeg 
tror da nok at vi havde travlt i uge 1 med at ringe til de forskellige forvaltninger. 
Men det synes jeg også, at vi skal tage en endnu dybere snak om, fordi det vil jo komme igen. Der 
kommer nedbrud en gang til, og hvad gør vi så, hvad er handlemulighederne, og hvordan skal de 
enkelte skole faktisk have nogle svar på hvordan lærerne så kan arbejde videre, når det ikke vir-
ker. 
Så kort sagt – der er masser af arbejde både til uddannelsesudvalget og arbejdsmiljøudvalget her 
og sætter mig igen gerne til rådighed og hjælper hvis jeg kan. 
Men vil altså fastholde vedtagelsen i den form jeg har fremsat den i. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Dorthe Fisker fastholder altså sit forslag som er fremsat som nr. 01. 
Så er det Henrik Steffens – og derefter Peter Hansen. 
 
Henrik Steffens - Silkeborg Lærerforening: 
Ja, det som jeg vil forsøge at adressere i det forslag jeg har lagt frem, det er en bevægelse og en 
følelse og jeg vil igen gerne kvittere for det belastningsnotat der er udarbejdet. 
Man læser ud af notats konklusioner. 
Den bevægelse der er sket det er at læreren er gået fra at være et værdifuldt aktiv og menneske i 
hverdagen til at repræsenterer en værdi. Det er den depersonalisering – det er den instrumentali-
sering – det er den følelse der sætter sig når man så møder sin opgaveoversigt og sit møde med 
lederen. Det er at man er reduceret fra at være et værdifuldt menneske til at en værdi. 
Og når man går ind i dag til lederen, så er man symbolsk nøgen, man har ikke ret meget med man 
kan dokumenterer sin menneskelig værdi og sin fagprofessionelle ståsted og når det så går galt, og 
Line – hvis nu læreren hedder Line – ligger ned – så har TR ikke noget værktøj til at holde lede-
ren op på en perlerække af forkerte beslutninger. Og så er det Line der kommer til at betale pri-
sen. 
Det er hele det – den tænkning – der ligger bag ved at få en eller anden form for symbolsk papir, 
hvor man opsamler via modeller alle de parameter der ville vise at Line rent faktisk var et menne-
ske. 
Jeg vil gerne kvittere for tilsagnet fra Anders af om at det er lige netop også det man gerne vil 
prøve via de forskellige måder og modeller man vil. Man prøver at arbejde ind på således at man 
når frem til det. 
Jeg vil også gerne kvittere for at man har blikket på det her og jeg vil – det siger næsten sig selv – 
jeg vil med interesse forfølge det her fremover, således så at når man fremlægger på de næste 
kongresser sine tanker og sine idéer, opfuldt og understøttet af modeller, ja, så vil jeg selvfølgelig 
kigge med interesse på det – og derfor – med den begrundelse vil jeg trækker forslaget. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Henrik Steffens trak sit forslag – det var nr. 04. 
Så er det Peter Hansen – værs´go, Peter. 
 
Peter Hansen - Roskilde Lærerforening: 
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Øhh... hvis Dorthe Fisker havde valgt at trække sit forslag, så havde jeg også været villig til at 
trække mit. 
Jeg synes ikke forslag 1 kan stå alene – vi kan ikke nøjes med at forholde os til læringsmålsstyret 
undervisning som bare et redskab når vi har det oppe på denne her måde, det er også en metode 
– det er også en metode som har politiseret konsekvenser for vores måde at arbejde på, det er i 
høj grad et ideologisk projekt der ligger bag det. 
Og det er det jeg forsøger bare lige at slå fast at vi afviger fra det. 
Anders, du gav tidligere – du reflekterede – du svarede tilbage på, at det lå indirekte i – at hvis 
Dorthe trak sit, så var mit forslag ikke nødvendigt, men nu forstå jeg at hun opretholder det – og 
jeg kunne godt lige tænke mig at få en melding på – du har tidligere være kritisk overfor lærings-
målsstyret projekt som en metode – og det kunne du da godt lige komme med ord om igen – 
hvor står vi i forhold til mit tilføjelsesforslag helt konkret. 
Og for at sige at det er i høj grad er politiserende, det vil jeg da gerne vedkende mig at det er, at vi 
forholder os til læringsmålsstyret undervisning det er – at I sidste uge der tog politikkerne hjem-
me i Roskilde – hvor jeg kommer fra – et halv skridt hen imod og give et tilsagn til lærerne om at 
vi ikke skulle arbejde obligatorisk med læringsmålsstyret – læringsmål – men det er kun et halvt 
skridt de har taget – de afventer lovforslaget – og jeg har ikke brug for at kongressen kommer 
med sådan en tøvende udmelding om at vi godt kan leve måske med de læringsmål som er redu-
ceret for 3.000 til 200 – det ligger jo ikke nok afstand til at det bagvedliggende projekt er et sygt 
foretagende som vi bliver nødt til at forholde os til som lærer. 
Så derfor vil jeg godt opretholde mit forslag. 
Tak. 
 
Helle: 
Dorthe Fisker – værs´go. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening: 
Jeg synes at det er vigtigt i denne forbindelse – Peter, også at sige, at det her er et vedtagelsesfor-
slag – altså noget vi interne skal arbejde med i foreningen. 
Jeg tænker at det – at den pointe du har – altså det er ikke fordi jeg er fuldstændig med på din 
problemstilling – jeg synes faktisk at det er mere – for mig så bliver det over i en resolutions-
tænkning. 
Det interne arbejde nu og så har jeg set – vores vedtagelse – som et step 1 – altså det med at sige 
at nu er der et lovforslag vi kan tage direkte udgangspunkt i - og der er en arbejdsmiljøsag vi kan 
se på alle skoler der virkelig kører derud af – som vi skal have fat i.  
Så gør vi det nu og så synes jeg at vi også hører fra formanden at sideløbende bliver vi jo ved 
med at arbejde for det der som Anders siger – hvorfor? – hvad skal vi med det her – og hvordan 
skal det virke – og jeg synes at den sidste linje i det vedtaget forslag vi har fremlagt – der står der 
”en reel digital understøttelse”. 
Det synes jeg faktisk godt kan indeholde det der med at hvis der nu stod ”en ikke reel” – så vil 
det jo begynde at snakke om målstyring. 
Men det der med at der står at det er ”en reel digital understøttelse” altså et arbejdsredskab som 
lærerne kan se sig ind i. 
Vi er også nødt til at se bredt på vores medlemsskarer – altså jeg har faktiske medlemmer – eller 
vi har i Århus som synes at det her faktisk er et OK redskab – at det kan noget – de er ikke jub-
lende glade – men de synes faktisk at nogle af de ting det kan – elementer – de understøtter fak-
tisk deres arbejde. 
Så er der en masse vi skal gøre ved det og det er det her arbejde jeg kalder på at vi tager fat i nu. 
Kritisk konstruktiv med de ting vi har – med den indsamlede erfaring vi har fra kredse og kom-
muner. 
Så derfor – ja – jeg synes ikke vi skal have den sidste sætning med – eller ændret – fordi jeg synes 
at den her vedtagelse som er et arbejdsredskab til os selv og i særdeleshed i arbejdsmiljøudvalget 
og uddannelsesudvalget. 
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Tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, en kort status hvor vi er i punktet – 6 arbejdsliv 2017. 
På vegne af hovedstyrelsen som jeg sagde før – der fremlagde formanden hovedstyrelsens forslag 
til kongresvedtagelse – det var nr. 07 – og den skal I selvfølgelig lige have lejlighed til lige at læse 
igennem og gøre jer bekendt med. 
Og så har Dorthe Fisker fremsat nr. 1 og det opretholder hun. 
Og det samme gør Peter Hansen med ændringsforslaget til nr. 01 – Peters forslag hedder 06 og 
han opretholder sit. 
Til gengæld har Peter Steffens som fremsatte forslag nr. 4 – trukket sit forslag. 
Nu gør vi det, at vi kort afbryder behandlingen af dette punkt 6 – arbejdsliv 2017 for lige at give 
alle mulighed for også at gøre sig ordentligt bekendt med hovedstyrelsens kongresvedtagelse – og 
i mellemtiden så går vi videre med behandlingen af dagsordens punkt 9. 
Punkt 9 er valg af revisor og revisorsuppleant – og så vender vi tilbage til punkt 6 på et senere 
tidspunkt her til formiddag. 
 

Dagsordenens punkt 9: Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 

1.1.2018 – 31.12.2021 

 

John Vagn Nielsen: 
Ja, vi beklager at vi sådan springer lidt rundt i dagsordenspunkterne. Vi håber på at vi bliver glade 
for det i morgen eftermiddag når vi når hen på slutningen af dagen. 
Og som Helle sagde, så vil vi nu tage punkt der er valg af revisor og revisorsuppleant for perio-
den 1. januar 2018 til 31. december 2021. 
Og jeg kan sige til jer at lige derefter så vil vi tage punktet omkring årsrapport for 15 og 16 og så 
skal I nok få den der kaffepause. 
 
Det er sådan hvis vi starter med valg af revisor, så er det sådan at Jens Kjær´s periode den stop-
per nu. Og det er sådan at Jens ikke genopstiller. Og jeg har fået papir på at høre, hvem der skal 
være foreslaget til ny revisor – der også en stiller – jeg skal høre om stilleren ønsker ordet. 
Det gør stilleren – det er Rikke Marie Vagn-Hansen – værs´go Rikke. 
 
Rikke Marie Vagn-Hansen - Vejle Lærerkreds 
Jeg vil gerne foreslå Thomas Steen Rasmussen til posten som revisor i Danmarks Lærerforening. 
Thomas har varetaget en række af tillidsposter i gennem tiden. 
Han er nu på 2. valgperiode kasserer i Vejle Lærerkreds. 
I den rolle er Thomas en god og dygtig drivkraft i forhold til hele tiden at gøre en god økonomi 
bedre. Det gør han på en undersøgende, nysgerrig og konstruktiv udfordrende måde. 
Thomas er bund reel og engageret – han siger hvad han mener. 
Han er ikke kun engageret i kredsens arbejde, men blandet andet også i LB-foreningens deleger-
kreds og nu er han villig til og påtage sig opgaven som revisor i Danmarks Lærerforening. 
Det skal vi være rigtigt glade for.  
Med den øvrige kredsstyrelse i Vejle Lærerkreds i ryggen giver jeg hermed Thomas min varmeste 
anbefalinger. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
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Ja, altså forslag om valg af Thomas Rasmussen fra – som er kasserer i Vejle Lærerkreds. 
Skal høre om der er andre der ønsker ordet under punktet om valg af revisor – vi tager supplean-
ten om lidt. 
Hvis ikke det er tilfældet, så er det nemlig sådan at Thomas er den eneste kandidat til ny revisor 
og dermed er Thomas valgt. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Næste punkt er – jeg tror lige at vi vender tilbage til det med revisor om et øjeblik – men vi tager 
lige næste punkt – valg af revisorsuppleant – og der er det sådan at Per Thornbergs periode udlø-
ber og Per genopstiller ikke. Så vi skal også her finde en ny revisorsuppleant – og jeg giver ordet 
til Torben Hagedorn fra Aabenraa Lærerkreds.  
Værs´go Torben. 
 
Torben Johannes Hagedorn - Aabenraa Lærerkreds: 
Jeg har valgt og være stiller for Helle Kock fra Aabenraa Lærerkreds som kandidat til revisorsup-
pleantposten.  
Jeg vil gerne opfordre kongressen til at stemme på Helle Kock til denne post. 
Helle Kock er valgt til kredsstyrelsen i Aabenraa Lærerkreds og valgt som kredskasserer. 
Derud over er Helle kasserer i Aabenraa Kommunes feriefond. Alt det arbejde Helle indgå i klare 
hun med karakteren 12. 
Hun er bestemt egnet som kandidat til posten som revisorkandidat – suppleant. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, forslag om Helle Kock til revisorsuppleant.   
Er der andre der ønsker ordet under dette punkt? 
Så vil jeg konstaterer at Helle Kock er den eneste kandidat og Helle er hermed valgt som ny revi-
sorsuppleant. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det formanden. 
 
Anders: 
Ja, tillykke med valget til Thomas og Helle. 
Jeg vil bare sige at I får en vanskelig opgave – I skal nemlig overtage efter en revisor som vi har 
haft i rigtigt mange år i Danmarks Lærerforening, nemlig Jens Kjær som nu stopper. 
Jens han sidder hernede og Jens har altid taget jobbet som revisor i Danmarks Lærerforening me-
get seriøst og derfor deltager Jens også i kongresserne og følger med i hvad er der for nogle be-
slutninger vi træffer - fordi det er en politisk valgt revisor skal – det er at kunne vurderer et regn-
skab – ikke ud fra sådan almindelig revisionsmæssige forhold – men i forhold til bruger vi mid-
lerne i overensstemmelse med de politiske beslutninger der bliver truffet. 
Det har Jens gjort med stort flid – kan jeg godt love jer for – det er sådan at når vi skal godkende 
et regnskab, så holder formand og næstformand et møde med revisorerne og det er altid hygge-
ligt, men vi skal også være forberedt på, at Jens har altid været forberedt virkeligt til tænderne.  
Han sidder som regel med sådan en bunke papirer og så er der en masse gule lapper ind i mellem 
og så stiller Jens spørgsmål til alverdens ting og sager. 
Det om økonomien på kursusejendommene, jeg kan da godt prale af at jeg engang blev spurgt 
om jeg virkelig havde så lavt en repræsentationskonto – fordi Jens går ned i enhver detalje i sådan 



 

95 

et regnskab og det har vi sat rigtigt stort pris på, Jens – og det ved du også godt – jeg har virkelig 
sat stor stor pris på den ihærdighed som du er gået ind i dette her job med. 
Du har bestemt ikke bare taget det som et venstrehåndsarbejde, du har følt at du havde et ansvar 
for, at medlemmernes penge blev brugt i overensstemmelse med de politiske beslutninger der var 
truffet i Danmarks Lærerforening. Og det har du haft nogle rigtigt gode forudsætninger for. For-
di du har været en del af Danmarks Lærerforening i mange år. Du oprettede vist nok viceinspek-
tørforeningen i Odense, så blev du aktiv i Danmarks Skolelederforening – eller skolelederfor-
eningen – og blev formand for den – så kom du også i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, 
hvor du sad i en del år. Du indtrådte i 1985 og du trådte i 1999, så vi nåede faktisk at have nogle 
år sammen i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, det var så også et samarbejde jeg satte stor 
pris på. 
Din indsats som revisor som aktiv i Danmarks Lærerforening, Jens – den skal du have tusinde tu-
sinde tak for. Jeg ved at dit hjerte det banker for denne her forening, og derfor har du også lagt 
rigtigt mange kræfter i det.  
Jeg vil gerne have lov til at du lige kommer herop, så vi kan give dig en klapsalve fra hele kon-
gressen. 
Tak for indsatsen, Jens. 
 
Klapsalver 
 

Dagsordenens punkt 10: Årsrapport for 2015 og 2016 

 

John Vagn Nielsen: 
Vi går videre til et punkt 10 der er årsrapport for 2015 og 2016. 
Det er Bo Holmsgaard der skal fremlægge den. 
Værs´go Bo. 
 
Bo Holmsgaard – sekretariatschef – Danmarks Lærerforening: 
På hovedstyrelsens vegne skal jeg forelægge regnskaberne for 2015 og 2016 og jeg skal sige at 
regnskaberne de fremgår af bilag J11 på siderne 3-7. 
Helt overordnet så er såvel hovedkassens regnskab som Særlig Fond fortsat præget af de økono-
miske konsekvenser af konflikten i 2013 og de afledte beslutninger. Herunder især reduktionen af 
det alminidelige kontingent og beslutningen om Særlig Fonds kompensation. 
Jeg vil starte med lige og gennemgå hovedkassens regnskab – altså den primære drift og som det 
ses af graferne her bag mig, så har der både i 2015 og 2016 været overskud på den primære drift. 
Det vil sige at det er lykkes løbende at tilpasse omkostningerne til et faldende indtægtsgrundlag. 
Det er sådan at indtægterne falder fra - i 2014 – 190 millioner til 187 millioner i 16. 
De primære årsager til det er at kontingentindtægterne er påvirket af medlemstilbagegangen som I 
ser på planchen bag mig, og som I ser i perioden så er medlemstallet for aktiv medlemmer faldet 
med 1.700 medlemmer i 15 og 16 – og det betyder faktiske sådan omregnet sådan i store tal en 
mindre indtægt på for kontingenter for ca. 4 millioner kroner i perioden. Og det er både det fal-
dende børnetal og en øget privatskoleandel og så er det også sammenlægninger og besparelser i 
kommunerne der er forklaringen – ligesom antallet af pensioneringer og anden afgang fra folke-
skolen kan overstige andelen af nyuddannede der ønske at arbejde i folkeskolen. 
Dermed er der jo som Anders også var inde på i sin beretning fortsat risiko for rekrutteringsud-
fordringer og dermed så påvirkes altså også vores vilkår for at kunne rekruttere medlemmer. 
Som følge af konflikten i 2013, så blev det centrale kontingent nedsat med 113 kr. månedligt fra 
1. august 13 til 31. juli 17. Særlig Fond kompenserer den centrale kontingentnedsættelse som ud-
gøre 74 millioner i 15 og 73 i 16. 
Udgifterne falder fra 188 millioner i 14 til 182 millioner i 16. 
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Faldet i udgifterne kompenser for faldet i kontingentindtægter fra vores medlemstilbagegang som 
jeg omtalte lige før og som følge af den fortsatte medlemstilbagegang er der en bunden opgave i 
at tilpasse udgifterne løbende. 
Tilpasningen i perioden er sket ved dels at finde besparelser og dels øget indtægter. 
Ved den løbende tilpasning af økonomien er der også skabt dermed et økonomiske råderum så vi 
har tid og rum til at foretage nødvendige omlægninger og justeringer hvis der behov for det. 
Udgifter til løn, pension og sociale ydelser er faldet med 4 millioner i perioden. 
På baggrund af medlemstilbagegangen blev der tilbage i 2013 iværksat en proces der skal sikre at 
sekretariatet tilpasses strukturelt og normeringsmæssigt til de prioriterede opgaver. 
I tilpasningen er der bedst muligt taget højde for – dels at vi fortsat kan imødekomme de politi-
ske ønsker og at vi også kan imødekomme de faglige og tekniske krav som sekretariatet møder. 
Det er også sådan at vi har en procedure der hedder at ved stillingsledighed så vurderes behovet 
for genbesættelser, samt i hvilket omfang at opgaveløsningen kan ske ved interne om rokeringer 
eller ved et bortfald af opgaver. 
Der har frem til december 2016 været en nettoafgang på 20 faste stillinger i sekretariatet. 
Øvrige poster – resultatet før renter, ekstraordinære poster, skat, bevillinger, henlæggelser udgøre 
et overskud på lidt over 6 millioner i 2015 og lidt under 6 millioner i 2016. Det er det der fremgår 
af forskellen på graferne, 
Foreningens skatteopgørelser er gennemgået af et revisionsfirma, hvilket meget positivt har resul-
teret i en skatteindtægt på 33 millioner i 15 i hovedkassen. 
Hovedkassen har på den baggrund valgt at henlægge 29 millioner til en udlægningspulje, hvor 
midlerne efter hovedstyrelsens bestemmelse kan anvendes til enkeltstående tidsafgrænsede initia-
tiver, som ikke har varig indflydelse på driften. 
Så skal også sige at årets resultat efter renter, ekstraordinære poster, skat og bevillinger og hen-
læggelser udgør et overskud på 18 millioner i 15 og 11 i 16 – mod et overskud på 52.000 i 14. 
Hovedkassens egenkapital er øget fra 170 millioner i 14 til 200 millioner i 16. 
Og så et kig på Særlig Fond. 
Særlig Fond har et underskud på 43 millioner og 71 millioner i 16. Årsagen er at nettoudgifter af-
ledt af konflikten på 116 millioner i 15 og 114 millioner i 16 de tal de fremgår ikke af det materia-
le I har fået ud. 
Men udgifterne er hovedsageligt bidrag til hovedkassen og til kredsene som kompensation for 
kontingentnedsættelsen.  Og bidragene dækkes kun delvist af konfliktkontingentet og renterne af 
konfliktlånet. 
Så til nogle andre tal – investeringsejendomme – giver et afkast på 21 millioner i 15 og på 27 mil-
lioner i 16. 
Renter og udbytter udgør 45 millioner i 15 og 68 millioner i 16 – og det er især stigende indtægter 
fra aktieudbytter vi taler om her. 
Værdipapirer giver en – kursgevinster – for 32 millioner i 15 og 21 millioner i 16. 
Hvis vi kigger på udviklingen i Særlig Fonds egenkapital i perioden, så kan vi se at egenkapitalen i 
Særlig Fond er faldet fra 2 milliarder og 50 millioner i 14 til 2 milliarder og 27 millioner i 15 og 1 
milliard 984 millioner i 16. 
Faldet skyldes de afledte nettoudgifter af konflikten – i forhold til konflikten 2013. 
Det er delvist opvejet af det øvrige driftsresultat, samt stigning i ejendomsværdier og kapital inte-
resse. 
Samtidig er det klart fra planchen bag mig at nettoudgiften til konflikten udgør 486 millioner i pe-
rioden 13-17. 
Så skal jeg også sige, at hvis resultatet reguleres før skat for urealiseret kurs – regulering af værdi-
papirer og kapital interesser – samt ændring i ejendomsværdien svarer det til et negativt afkast i 
begge regnskabsår. 
Det er derfor ikke muligt at overføre midler til kredsenes Særlige Fonde. 
Regnskaberne for 2015 og 16 indstilles af hovedstyrelsen til kongressens godkendelse og jeg skal i 
øvrigt henvise til punktet J11 om foreningens økonomi og overgiver regnskaberne for 15 og 16 til 
kongressens behandling. 
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Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Jeg skal høre om der er nogen der ønsker ordet til punktet omkring årsrapporterne for de 2 år.  
Der er ingen der har indtegnet sig. 
Der er ikke nogen der ønsker ordet til punktet.  
Det er der – Jette. 
Jette Husum – værs´go. 
 
Jette Husum - Randers Lærerforening:    
Ja, nu havde jeg jo forberedt dette her lidt og så har I jo så alligevel ødelagt det jeg har forberedt 
ved at I kom med nogle plancher. Det vil jeg altså godt klage lidt over. 
Griner… 
Det er fordi jeg tænker at Danmarks Lærerforening vi råder over rigtigt mange penge selvom vi 
har fyret nogen af siden 2013, og jeg synes altså at til min smag at vi bruger for lidt energi på vo-
res fælles økonomi – altså vores pengekasse. 
Jeg mener at jo ikke at vi skal sidde og pille i tallene enkeltvis og forholde os til det – fordi det 
ved jeg – det er der super dygtige folk til at tage sig af – og jeg ved også at der lagt en masse 
rammer ned omkring hvordan der må blive investeret. 
Men jeg kan alligevel høre på det udbytte der er kommet at man også haft en risikovillighed og 
det er jo fint. 
Vi råder over nogle milliarder kroner og jeg synes vi i fællesskab skal have lidt mere indsigt i vores 
fælles nordisk gods. Og det er ingen kritik det her – det er kun – jeg kunne godt tænke mig at vi-
de lidt mere – det håber jeg også der er nogle af jer der kunne og jeg mener at hovedstyrelsen lø-
bende – og løbende igennem årene – skal finde nogle emner som de vil tage med til kongressen, 
hvor vi kan blive delagtiggjort – ikke i rigets tilstand – men foreningens tilstand. Og jeg ved godt 
at vi har haft en masse plancher på nu eller nogle stykker – og vi har hørt enormt mange tal. 
Men jeg vil foreslå at man sådan dykker ned og tager et emne og det er hurtigst og nemmest jeg 
kunne finde på, det var foreningens ejendomme. 
Hvordan ser det ud med dem?  Kunne vi ikke få sådan på sigt – lidt at vide – jamen de ser sådan 
ud her – vi ejer det indre København og det viser vi lige nogle billeder fra og måske nogle tal – og 
hvilke visioner vi har – måske skal vi eje lidt ude på Amager – hvad ved jeg – men bare sådan til 
at generere lidt større viden hos os – fordi jeg tror at på nogle punkter der ved vi lige så meget 
om foreningens økonomi som vores medlemmer ved om deres lønseddel – og det ved vi jo – det 
er ikke så godt. 
 
Kongressen griner 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, det affødte et langt indlæg fra formanden – værs´go, Anders 
 
Anders: 
Griner 
Jamen det vil vi da godt overveje, Jette. 
Men jeg tror så også at det var en god idé at I prøvede at sige ”kunne vi ikke få lidt mere viden 
om nogen punkter”, så det ikke er os som sidder og finder på hvad vi skal. 
Nu nævner du ejendommene – et andet det kunne jo være vores kursuscentre – hvordan går det 
egentlig med dem og hvad er – det vil vi bestemt godt tage med – fordi jeg synes også, det er vig-
tigt, at der en interesse for økonomien – fordi det er helt afgørende at vi har en sund og god 
økonomi, så umiddelbart – uden overhoved at have spurgt hovedstyrelsen, så stiller jeg mig bare 
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op og siger at det vil vi bestemt overveje, men gerne at I måske forud for en kongres siger – 
kommer med nogle idéer til emner – og så vil vi prøve at tage det med. 
Så kan jeg da lige fortælle, at apropos ejendommene i det indre København – så her da vi havde 
sommerferieafslutning i hovedstyrelsen, så vandrede vi rundt i København og fik set på de der 
bygninger og så havde vi en lille opgave, at vi skulle i grupper vurderer ejendomsværdien af de 
her bygninger. Det er godt at det ikke er os der står for de ejendomme – det kan jeg godt fortælle 
dig. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Jeg skal høre om der er flere der ønsker ordet til årsrapporterne. 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
Så skal vi tage stilling til godkendelse og jeg vil sætte begge årsrapporter til afstemning under ét. 
Jeg vil gerne se hvem der kan godkende årsrapporterne? 
Ja, tak 
Er der nogen der ikke kan godkende årsrapporterne? 
Er der nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD? 
Det er heller ikke tilfældet, så er årsrapporterne enstemmigt godkendt. 
 
Klapsalver 
 
Og I forlængelse af det skal jeg høre om man dermed også kan decharge 
Ingen der reagere på det – så vil jeg konstaterer at det har man gjort – det er sket. 
Så fremgik det også af Bo´s indlæg at der ikke foreslås henlagt midler til Særlig Fond – det er no-
get der står i vedtægterne at vi også skal tage stilling til. 
Giver det anledning til bemærkninger? 
Det giver heller ikke anledning til bemærkninger, så betragter jeg også dette som værende god-
kendt. 
Vi er færdigt med punktet om årsrapporter. 
Mit ur er 11.20 – og vi har lovet jer en kaffepause. 
Vi får besøg af ministeren kl. 11.45, og det vil sige, at nu holder vi 20 minutters kaffepause – og 
jeg vil gerne bede jer om at være inde 5 minutter inden, så vi er på vores pladser når ministeren – 
så vi kan komme i gang med ministerens tale 11.45. 
20 minutters kaffepause – vi starter igen 11.40. 
 

Undervisningsminister Merete Riisagers tale 

 
Anders: 
Jamen sikke da en andægtig stilhed der sænker sig. 
Griner 
Men det er også fine gæster vi har fået. 
Merete jeg vil sige dig tusinde tak fordi du giver dig tid til at komme her til vores kongres og vil 
sige nogle ord til kongressen. 
Som jeg lige fortalte dig, så blev du nævnt et par gange i min mundtlig beretning, og det var fak-
tisk for noget positivt vil jeg så sige. 
Griner 
Nej, vi har sat rigtigt stor pris på at du har været med til at sætte det fagprofessionelle sprog på 
dagsordenen igen, det betyder rigtigt meget for os og det ved jeg der bliver sat stor pris på ude i 
blandet lærerne, der knokler rundt ude i skolen til dagligt. 
Så derfor er vi også rigtigt glade for at du vil sige et par ord til os i dag. 
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Tak fordi du kom – ordet er dit. 
 
Klapsalver. 
 
Merete Riisager - Undervisningsminister  
Ja, jeg er lidt høj – og så med høje sko, så er det fint tror jeg. 
Tusinde tak fordi jeg må komme her i dag og taler til jer, det er jeg overordentligt glad for. 
Hvis man ser rundt i Danmark og i hele verdenen så er der mange der drømmer om at få deres 
billede på forsiden af et trentsættende magasin – Vi Unge – Euroman – Vogue – TIME Magazine 
– og til det vil jeg bare sig, så skulle de prøve at være på forsiden af Folkeskolen. 
 
Kongressen griner 
Klapsalver 
 
Og så endda klædt ud som selveste symbolet på frihed, ligeret og demokrati – nu med let firkan-
tede briller … wauw… fantastisk. 
Det var en vild oplevelse og jeg må sige at det også gav mig endnu mere blod på tanden til at 
kæmpe for en god skole for folkets skole. 
Lige siden jeg tiltrådte som undervisningsminister for snart et år siden, så har jeg haft 3 ord med 
mig på min indre lystavle – frihed, kundskaber og civilsamfund. Og det er ord som jo slet ikke er 
jer fremmede, I har dem sikkert også på jeres tavle hver dag ude på skolerne, inde i klasselokaler-
ne. 
Og her lige inden jeg går på talerstolen, så har I debatteret det gode lærerarbejdsliv. 
Hvad er det gode ved at være lærer og hvordan kan vi arbejde for et godt arbejdsliv – det er helt 
centralt at I har en frihed i forhold til at udvikle jeres arbejde, at I nyder den respekt som er nød-
vendig, at der ikke bliver spændt ben for jeres arbejde med kerneopgaven med eleverne og jeg 
vender tilbage til det med jeres arbejdsliv. 
Og først så vil jeg gerne dykke mere ned i det lidt højtflyvende begreb ”frihed”. 
For hvad er egentlig det begreb og hvorfor er det så vigtigt. 
Det er det fordi skolen ikke er systemets skole – eller politikkerne skole. Skolen er folkets skole 
og det skal i endnu højere grad være end i dag - tydelig i hverdagen. 
I har et af de vigtigste job der findes – og det job består i at skabe trygge og fagligt stærke rammer 
for vores børn. 
Og selvfølgelig fylde dem med kundskaber, færdigheder, kompetencer og dannelse. 
For at I kan udføre det job, så skal I vises tillid. Vi skal have tillid til at den professionelle lærer 
kan tilrettelægge og gennemfører en god undervisning for eleverne. En undervisning der ikke ud-
sættes for unødige detailregulering og checklister.  
 
Klapsalver 
 
Skolen skal i det hele taget have øget frihedsgrader fra statslige og kommunale bindinger. 
Jeg ved godt at vi gerne vil jer noget – og jeg kan heller ikke love jer at der ikke kommer nye krav, 
men vi skal hele tiden sørge for at rydde op efter os og fjerne de ting som ikke er nødvendigt. 
I skal have frihed til at fokuserer på den gode undervisning. Derfor er jeg også glad for at vi i for-
ligskredsen er blevet enige om, rent faktisk at forenkle fælles mål og reducerer antallet af binden-
de mål. Det skal ikke være sådan at lærere, elever og forældre drukner i det store antal mål. 
Fælles mål skal give mening og målene skal være så brugbart og meningsfuldt et værktøj i under-
visningen. Færre bindende mål skal give jer mere frihed. Det gode skoleliv for eleverne skal ska-
bes først og fremmest af dygtige og professionelle lærere på den enkelt skole i hverdagen. 
Det vil jeg arbejde for, så længe jeg er undervisningsminiister – lige så længe jeg er i politik. 
Et andet konkret frihedstiltag er en lovændring der trådte i kraft 1. marts i år. Det går ud på at 
skoleleder skal forelægge elevernes skemaer for undervisningen for skolebestyrelsen. Formålet 
med det er at styrke forældrenes, elevernes og medarbejdernes lokale medindflydelse på skoleda-
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gen. Det er med til at sikre at skoledagen i videst muligt omfang tilrettelægges efter de lokale øn-
sker og behov. 
Hensigten med de her initiativer er blandt andet at sikre et større professionelt råderum. Fordi 
det kan være med at udbygge respekten og tilliden til folkeskolen og til jer lærere. 
I sidste ende giver vi jer bedre muligheder for at give undervisning af høj kvalitet og bedre ram-
mer for et bedre arbejdsliv. 
Og nu vi er ved den gode undervisning – så er et også centralt hvad den gode undervisning består 
af. 
I har fremstillet mig som frihedsgudinden med briller – andre har sammenlignet mig med lektor 
Blomme og udråbt mig som bannerfører for at genindføre den sorte skole. 
Men lige præcis de elementer som lektor Blomme står for – ydmygelse, pisk med spanskrøret og 
mangle på pædagogisk indsigt, dem har jeg ikke noget ønske om at komme tilbage til. 
Det jeg mener det er at vi skal have mere af kundskabernes skole – og hvilken farve har den så – 
sort, blå, rød – uanset farven – så har den fokus på viden og indsigt og alt det eventyrlige der kan 
ske i klasserummet når man arbejder med det. 
Og så knapt så meget metode. 
Op igennem 70´erne så vandt det tværfaglige og problemorienterede projektarbejde indpas i sko-
len. Det havde nogle gode ting i sig – det bragte en legende og eksperimenterende tilgang ind i 
klassen, men det skete desværre nogle gange også på bekostning af de enkeltfaglige kundskaber. 
I dag skal eleverne være innovative, de skal kunne diskutere, arbejde med projektorienteret og 
tværfagligt og de skal være omstillingsparate, fleksible, kritiske osv. men i iveren efter at skabe in-
novative og projektarbejdede individer, så glemmer mange at for at blive innovativ, kreativ, ny-
tænkende, så skal man have sit fundament at viden i orden. Man skal vide, man skal forstå, man 
skal have tid og rum til at tænke sig om, tage livstag med stoffet, lytte til lærerens fortælling, stille 
spørgsmål. I skriver det selv i jeres skriftlige beretning – og jeg citerer ”Pædagogiske floskler og 
modeord som læring er igen ved at blive erstattet med undervisning som beskrivelse af det der 
foregå mellem lærer og elev i klasselokalet – et kan vi kun være tilfredse med”. 
Og jeg kan kun sige, at jeg er enig – og mindst lige så tilfreds med at det skib – eller supertanker – 
som vi her taler om – så små er ved at vende. 
 
Klapsalver 
 
Og jeg må her indskyde, at jeg altså ikke har det fjerneste imod at eleverne lærer noget, det ved 
jeg godt lige slå fast.  Men læringsbegrebet er for snævert, der er ikke plads til det der faktisk fin-
der sted når børn lærer, når undervisning finder sted. 
Børn går i skole for at tilegne sig viden, få kundskaber og dannelse og derved få de bedste forud-
sætninger for at blive myndige og frie borgere med magt over deres eget liv. 
Men det er også meget vigtigt for mig at sige, at nok skal skolen være en skole for livet – men 
skolen er ikke hele livet. Derfor et det vigtigt at vi også husker på det gode børneliv og at børneli-
vet også er andet og mere end skolen. 
 
Klapsalver 
 
I frikvarterne hvor legen og fantasien får frit spil, i fritiden hvor glæden skal blomstre og hvor 
man er sammen med sin familie og sine venner eller hvor man går i klub, til fodbold eller spejder 
– den vekselvirkning er vigtig. Et godt og trygt børneliv giver børn der er parate til at modtage 
undervisning i skolen. 
Og her spiller forældrene en central rolle. Forældre til skolebørn har et kæmpe ansvar. Den gode 
undervisning er afhængig af trygge elever som hjemmefra har lært at skolen er en gave som man 
skal modtage med respekt og nysgerrighed. 
Forældre skal forpligtige sig til at støtte deres barn, engagerer sig, følge med, stille krav og tro på 
både barnet og lærernes faglighed. 
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Jeg vil bede jer inviterer forældrene indenfor og I må gerne kræve noget af dem. Forældrene skal 
forvente en skole af høj faglig kvalitet og skolen skal kunne forvente at forældrene bakker op om 
deres børns skolegang og engagerer sig i skolen. 
Tilbage i august på 1. skoledag besøgte jeg blandt andet Vissenbjerg Skole i Assens Kommune og 
det var meget inspirerende. For på Vissenbjerg Skole så arbejder de målrettet og uden omsvøb 
med forældresamarbejdet. Samarbejdet med forældrene er lagt i faste rammer så alle parter ved – 
hvem gør hvad. 
Foruden at det er forældrenes ansvar at sørge for at eleverne møder i skolen med morgenbad i 
maven og madpakke i tasken, forventes forældrene at bakke op om skolen derhjemme og forbe-
rede eleverne til at kunne deltage i undervisningen. 
De forskellige aktører omkring skolen har formuleret en række forventninger til hinanden – både 
til forældre, til ansatte og til skolens elever. 
Disse forventninger ligger på skolens hjemmeside – en af de nedskrevne forventninger er, at 
hjemmet skal udvise tiltro til skolen og dens ansatte. 
Og så er jeg tilbage til det gode lærerarbejdsliv. For det her med at vise tiltro til – eller respekt for 
lærerne det er centralt – det gode lærerarbejdsliv er noget jeg er optaget af.  
Overenskomstforhandlingerne i 2018 og jeg ved at I er optaget af at diskuterer jeres arbejdes- og 
forberedelsestid. Men overenskomstspørgsmål er et anliggende mellem arbejdsmarkeds parter og 
i dette tilfælde mellem jer og KL. 
 
Klapsalver 
 
Derfor kommer jeg ikke til at tale om det – selvom jeg ved at det fylder hos jer. 
Et godt arbejdsliv handler også om andre ting end arbejdstid. 
Det handler om frihed til at løse kerneopgaven og at lærerne får de rette kundskaber og redskaber 
til at løse opgaverne. 
Ikke mindste handler det om respekt for lærergerningen og skolen. 
God undervisning forudsætter at skolens voksne er motiveret og fagligt engageret og det kræver 
at lærere har plads til at være professionelle. Det fordre frihed som jeg har været inde på, men det 
kræver også at det er trygt og sikkert at gå på arbejdet. 
Det gælder jo sådan set for alle faggrupper – for alle der går på arbejdet i Danmark. 
Over sommeren var der flere historier i medierne om at lærere blev udsat for vold i skolen. Og 
senest for et par uger siden kunne en skole i Haderslev berette om en episode hvor flere lærere er 
blevet truet og slået af en gruppe unge.  De unge gik ikke på skolen, men det ændre jo ikke på at 
lærerne blev udsat for vold mens de var på arbejdet. 
Og lærerne fra Haderslev er desværre ikke alene. Tal fra det nationale forskningscenter for ar-
bejdsmiljø viser, at op mod hver 5. lærer i 2016 har oplevet at være udsat for vold på deres ar-
bejdsplads inden for det sidste år.  Hver 5. – det er alarmerende tal og det kræver handling. Disse 
situationer er uacceptable og skal håndteres. 
En lærer er en myndighedsperson og skal både behandles og støttes som sådan. 
Det skal ikke være uklart hvem der gør hvad og hvem der har ansvaret for hvad i de ulykkelige si-
tuationer. 
Heller i forhold til at barnet eller den unge som der naturligvis også skal følges op på, 
Som I måske så har læst i Berlingske i dag, så nedsætter jeg en arbejdsgruppe der skal bidrage til 
at sætte ind overfor problemet. 
Arbejdsgruppen skal blandt andet udvikle handleplaner der skal hjælpe skolerne med at håndtere 
konflikter i relation til vold. Og de skal være med til at understøtte at skolerne forholder sig aktivt 
til problemstillingen. 
Og så skal vi til bunds i problemet og omfanget af det – derfor sætter jeg gange i en dybdegående 
undersøgelse der skal bidrage til at klarlægge problemstillingen om vold og trusler om vold nær-
mere. 
Tak fordi I lyttede og tak for jeres enorme arbejde rundt om på alle de danske skoler. 
Rigtig god kongres. 
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Klapsalver 
 
Anders: 
Nå.. det kan jeg ikke finde ud af – jeg kan dreje denne her i stedet for. 
Griner. 
Tusinde tak skal du have, Merete – jeg tror også at du kunne hører på bifaldet, at dine ord faldt i 
god jord. 
I virkeligheden – og der ved jeg ikke hvor meget du er bevist om selv – men så rammer du ind i 
nogle af de helt vigtige punkter vi har på den her kongres. 
Her efter frokost så skal vi begynde at diskuterer folkeskoleidealet. Vi skal beslutte om vi skal ar-
bejde videre med at formulerer et folkeskoleideal – vi skal beslutte hvilken ramme vi i så fald skal 
have omkring folkeskoleidealet. 
Og jeg synes at jeg kan finde meget genklang i de ord du siger om den gode skole. Og noget af 
det som du pointerer det er at den gode skole og lærerrollen i skolen hænger uløseligt sammen. 
Og det er vi fuldstændig enige om. 
Man kan ikke diskutere hvilken skole vi gerne vil have uden at diskuterer hvilken rolle skal lærer-
ne spille. 
Jeg sagde i min beretning i går, at vi skal have visionerne for skolen for at styre rammerne for 
skolen og ikke omvendt. 
Og det synes jeg at du sender nogle helt klare signagler om, som vi oplever som en støtte til den 
dagsorden vi gerne vil have. 
Jeg vil også gerne sige dig tak fordi at du er parat til at være modig. Jeg nævnte i går i min beret-
ning processen omkring da de mange læringsmål skulle reduceres. Du slog en – du tog en kamp 
for at sikre at det blev virkelighed og vi har brug for at der er nogle der er parat til at tage den 
kamp. 
Vi har for egen krop vil jeg sige oplevet hvordan den administrative styring af folkeskolen har ta-
get fuldstændig vildt overhånd. Og ekstreme var selvfølgelig i 2013 – og det er ikke fordi du skal 
kommenterer på det – men det er sådan virkelig der hvor vi oplevede at vi blev sat under totalt 
administration. 
Hvis vi skal have den gode skole, så har netop brug for at de tusindevis af lærere der knokler der-
ude hver eneste dag, får den frihed som du taler om. Man viser professionen respekt, men så vil 
jeg også sige – at det at vise professionen respekt – det er også, at der er nogle, der tager ansvaret 
for at vi kan løse den opgave vi har. 
Frihed det er vigtigt men det er altså også vigtigt at læreren oplever at man kan løse opgaven 
Vi har her på kongressen hørt nogle fortællinger om hvordan lærere oplever at en elev de ved har 
brug for hjælp og omsorg – ikke får den fordi man har simpelthen ikke mulighed for det. Så det 
er også en del af det at skabe rammen omkring den gode lærer og den professionelle indsats fra 
lærerens side. 
Så er jeg også rigtig glad for at vi igen taler kundskaber og dannelse. Altså for os er kundskaber 
og dannelse 2 sider af samme sag.  Det er ikke os som skal sikre at dannelsesopgaven løses men 
vi har en del af dannelsesopgaven. Og det der er vores pointe det er at skolens dannelsesopgave 
sker igennem undervisning i fagene og jeg hører at du siger meget det samme. 
Vi er også helt enige i, at skolen skal ikke være hele børnenes liv. Det er helt afgørende at der står 
respekt omkring det vi laver i skolen, men der også står respekt om den anden del af børnenes 
liv. Også her synes jeg at vi er på rigtig stor bølgelængde. 
Samarbejdet med forældrene – ja, vi ved jo at den dygtige engagerede lærer – er det der har aller-
størst betydning for elevens udbytte af undervisningen. Der er kun én ting der kommer op på 
højde med det og det er forældrenes opbakning til elevernes skolegang. 
Og derfor er de 2 – det er kerneelementer – hvis vi vil sikre at vi også har en god skole fremover.  
Så jeg synes du rammer skiven i høj grad og du rammer mange af de diskussioner vi har haft her 
på kongressen, så tusinde tak for din tale og tak for et rigtigt godt samarbejde i dagligdagen. 
Tak skal du have. 
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Klapsalver 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Tak for det. 
Vi er nået til frokost – og ifølge mødeplanen, så har I 2 timer til klokken er godt 14.  
Så fortsætter vi med behandlingen af dagsordenspunkterne. 
Vi ser lige om det bliver resten af 6 eller 5 – det vender vil tilbage til efter frokost. 
Det tager vi bestik af undervejs. 
Men det er der omkring, vi er i forhold til dagsordenen. 
Så der er frokost nu – vi suspenderer kongressen og vi mødes herinde om 2 timer. 
Velbekomme. 
 

Dagsordenens punkt 5: Foreningens arbejde med et folkeskoleideal 

 
Helle Hjorth Bentz: 
Så er vi ved at være klar til at genoptage kongressen for eftermiddagen. 
Må jeg bede de sidste om at finde deres pladser og få lukket de sidste døre så vi kan komme i 
gang. 
Vi har jo endnu et fuldt program her i eftermiddag og vi har den tidsmæssige begrænsning at vi 
skal være færdige kl. 17.00 herinde af hensyn til forberedelserne til aftens kongresfest. Som starter 
kl. 19.00. 
I forhold til dagsordenen, så er vi endnu ikke færdige med arbejdsliv 2017 – punkt 6, men det bli-
ver vi heller ikke lig nu, vi udskyder punktet til en senere behandling.  
Til gengæld går vi nu i gang med behandlingen af dagsordenens punkt 5 – og det er foreningens 
arbejde med et folkeskoleideal. 
Og lige om lidt så vil jeg give ordet til formanden som vil skitsere de rammer hvorunder i hvert 
fald indledningen til dette punkt kommer til at foregå. 
Men jeg i et hvert tilfælde sige at jeg starter med at suspenderer kongressen for en kort periode - 
formanden får ordet og så vender jeg tilbage efterfølgende. 
 
Anders Bondo Christensen: 
Ja, jeg skal fortælle lidt om hvordan vi vil gribe det her punkt an. 
Men inden vi gør det, så vil jeg godt lige byde nogle nye velkommen. Nu bød jeg ministeren vel-
kommen før frokost. 
Vi har faktisk fået nye internationale gæster – vi har fået vores rigtige gode kollegaer fra den sven-
ske lærerorganisation – Lærernes Rigsforbund – på besøg – formand og sekretariatschef Åsa og 
Lars – rigtig hjertelig velkommen til jer. 
Og så vil jeg gerne byde velkommen til det der i Danmarks Lærerforening har fået navnet ”inte-
ressegruppen”. 
Interessegruppen er en gruppe som mødtes 4 gange i løbet af det forløbne år for at drøfte grund-
laget for et folkeskoleideal. 
Vi synes at det var en god idé, I deltog i kongressens behandling af punktet. I har ydet en kæmpe 
indsats – et stort og vigtigt bidrag – og derfor synes vi også at det var vigtigt I var med til – lige-
som opsamlingen, men så nemt slipper I jo ikke. Fordi vi tænkte, at når I nu var her, så var det 
også oplagt at give jer en rolle. Og det vil være sådan, at – nej jeg må hellere også lige byde vel-
kommen til Alexander - Alexander von Oettingen, som jo har været vores kritiske ven – provo-
katør – skribent – indpisker – og meget andet godt i den her proces. Og Alexander er også med 
selvfølgelig for at følge processen til dørs. Men også for at sige noget til kongressen. 
Det vil være sådan, at Alexander kommer med et oplæg, så vil der være et gruppearbejde, forstået 
på den måde, at interessegruppens medlemmer stiller sig til rådighed og I bliver fordelt ud til de 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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forskellige medlemmer i interessegruppen og det vi har bedt interessegruppen give et input til jer 
om, det er hvorfor de synes at vi skal have et folkeskoleideal – hvad lige præcis den enkelte – det 
enkelte medlem i interessegruppen har været optaget af og hvilke aktiviteter som gruppen har sat 
i værk. 
Det skal sådan være en del af optakten til at vi så går i gang med at drøfte om vi skal have et fol-
keskoleideal, om baggrundspapiret, og hvordan vi så vil sætte processen videre i gang. 
Det er det der er intensionen med det her punkt. 
Altså først vil Alexander sige noget – så vil jeg lægge op – så vil vi holde en pause – i den pause er 
der et gruppearbejde med deltagelse fra interessegruppen – så kommer kongressens debat efter-
følgende. 
Det er kørerplanen og så er det vist dirigenten der skal sige velkommen til Alexander – eller er 
det mig der skal sige det. 
Nej – det må jeg sandelig gerne. 
Alexander, velkommen til. Du var her for et år siden og var med til at sætte denne her proces i 
gang. Vi har været rigtigt glade for ja – den kritiske ven som du har været i forløbet, og nu vil vi 
gerne høre hvordan du ser folkeskoleidealet efter ét år. 
 
Klapsalver. 
 
Alexander von Oettingen: 
Ja, der er knapper neden under – jeg kører den altså ikke op – jeg holder den på lav profil lige 
som Anders. 
Tak fordi jeg måtte komme igen og fordi I suspenderer jeres kongres. 
Denne gang kommer jeg for at uddybe det arbejde vi har lavet et helt år. 
Og det er jo rigtigt, hvad der blev sagt – min rolle har været provokatør, inspirator og pennefører, 
og det prøver jeg så også at være lidt her. Provokatør og inspirator. 
Se da jeg for et år siden var her – der ud over at man var meget nervøs og have skrevet det hele 
ned – så var jeg også meget sikker i sagen, at et folkeskoleideal det skulle være sådan og sådan. 
Og så i det arbejde der nu har været i løbet af dette her år, har jeg lagt mærke til eller fundet ud af 
hvor komplekst det her er, hvor svært det er, men også hvor mange dygtige mennesker der er 
med til at give dette her en form og et liv. 
Og hvor er det også vigtigt, at I stiller spørgsmålet igen – sådan meget massivt – hvorfor holder 
vi skole i et samfund som vores? 
Det har været en dejlig oplevelse. 
Vi har i dag ikke et skoleideal, vi kommer ikke med et folkeskoleideal, vi kommer som Anders 
også har nævnt med baggrundstekst – en baggrundstanke kan man sige. Som hvorudfra man kan 
formulerer et folkeskoleideal. 
Og det er det jeg prøver at vil give jer et indblik i, i det arbejde her på ganske få minutter, altså ta-
ge jer med ind i en rejse tilbage der hvor vi startede for at give jer et indtryk af,, hvor svært det 
egentlig er men hvor livsbekræftende det også er i forhold til at man er lærer og man har en skole 
man brænder for og sådan noget. 
Disse diskussioner vi har haft er simpelthen bare værdifulde fordi giver en kræft og det synes jeg 
– jeg håber at vi på en eller anden måde kan give jer det indtryk sådan når I skal diskuterer om I 
vil gå videre eller hvad I vil. I har en fornemmelse af det. 
Selvfølgelig kan man sige man har en folkeskolens formålsparagraf, det er jo i sig selv gangske 
fint, men det gode ved et ideal er jo at give folkeskolens formålsparagraf liv og give det en tone. 
Ja, før jeg kommer til at forklare jer noget omkring det I ser bag ved mig, så vil jeg give jer et ind-
blik i hvad vores problem var i starten. 
For hvad er problemet – det er hvor skal man tage  fat – hvor skal man gribe hen hvis man skal 
lave et folkeskoleideal – hvor går man hen – hvordan griber man de her ting an. Det var noget af 
det - den udfordring vi havde i starten. 
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Og det som vi lagde os fast på var at et folkeskoleideal skulle formuleres ud fra jeres pædagogiske 
ståsted – lærerne er pædagogiske profession – skolen er en pædagogisk institution der har dannel-
sesbetydningen og det er den man skulle tage fat ved.  
Se at skolen er en dannelsesinstitution med en pædagogisk betydning, betyder at den gør noget 
ganske særligt, og det ved I alt om, men den gør det er jo igennem undervisning og samværspro-
cesser at tilrettelægge nogle dannelsesprocesser for børn – og elever igennem et helt forløb. 
Det er meget vigtigt at markerer denne del fordi – det er en betydning for hele vores demokrati-
ske ståsted – hele vores demokratiske kultur og udvikling. 
Og derfor var det vigtigt for os at en pædagogisk ideal – folkeskoleideal – knytter an til – forstå 
skolen som en pædagogisk institution. 
Og derfor kan I se heroppe i modellen, at I midten står folkeskolens dannelse og pædagogiske 
mening. Og det markeres samtidig så også, at skolen har ikke, og Anders var lidt inde på det, sko-
len har ikke et dannelsesmonopol – der er mange andre der også har en legitim mening om, men 
skolen har en værdifuld og vigtig bidrag til hele dannelsesdiskussionen. 
Der for er det bare glædeligt jo også at ministeren slog de her toner an, hvor hun ligesom også jo 
værksætter det – og er inde på samme tankegang. 
Ja, se vi har arbejdet som sagt med at formulerer nogle området – og det er de området I har fået 
ud. Områder som vi mener, er meget centralt i forhold til at beskrive baggrunden for et skoleide-
al. 
Og jeg vil gerne prøve at knytte nogle bemærkninger til de forskellige områder. 
I kan se dem i overskrifter på den – kan man sige – planche omme bag mig, men alligevel så vil 
jeg gerne knytte nogle områder - der er 9 områder – og så kan man spørge hvorfor 9 – hvorfor 
ikke 16 eller 20 eller bare 3 – og der findes ikke noget svar. Andet end at 9 er et kønt tal. 
Derfor 9. 
De er heller prioriterede, og de er heller sådan defineret af de er sådan – at der ikke er overlap – 
at de ikke kan inspirerer hindanden – også det er muligt. 
Det første område – altså det ene område det er ”skoleliv og barndom” – der var vi enige om – 
ret enige om – at det er vigtigt, at et folkeskoleideal adressere, at der findes et skoleliv, men der 
findes altså også et barndomsliv. At elever er i skolen i mange mange timer - i mange mange år – 
og at skoleliv og barndomsliv er vigtige ting. 
Det hele kan ikke blive til skole – men skolen har også meget at sige i forhold til børns – ja, hele 
deres barndomsliv. Hvis skolen ikke fandtes, ville barndommen være ret problematisk. 
Det andet punkt – det andet område det var ”demokratisk deltagelse”. Og demokrati og skole det 
er noget der passer rigtigt fint sammen. Og det har jo været en af de området, hvor vi ret hurtigt 
var enige om, hvor vigtigt det dog er. Og derfor i skolen lærer børn både noget om hvad demo-
krati er for en størrelse men så sandelig gør de det også i form af demokratiske samværsformer. 
Og det er jo fantastisk – hos – ved skolen. Den både giver viden om demokrati, men gør det også 
på den demokratiske måde.   
Andet område – det var ”skolens viden og faglighed” og det er for at understrege, som jeg også 
allerede har antydet – som jeg også allerede har antydet glæder det om at skolen er en pædagogisk 
institution, der jo igennem undervisning og samvær formidler dannelsesprocesser. Viden, fag og 
faglighed er helt essentielt for skolen. 
Man kan ikke holde skole uden viden, fag og faglighed. Man kan ikke holde en skole på læring, 
man kan kun holde en skole på viden. Fordi der er noget man skal give videre og derfor er ”sko-
lens viden og faglighed” et området – et skoleideal ligeledes skal skematisere. 
Det næste område det er ”verdensborgerskab og globalt udsyn” – det er jo også et punkt som er 
vigtigt at adresserer at vi lever i en global verden. Mennesker kommer til – vi bevæger os – de 
mennesker – de unge mennesker der starter i 1. klasse i dag – deres liv vil være i høj grad påvirket 
af globaliseringen. Det globale er – globalisering i det hele taget – er nok en af de største dyna-
moer for udvikling her i tiden – nu her – men også i fremtiden. Og der var diskussionen selvføl-
gelig – hvordan skal man forstå det globale? – hvordan skal man håndtere det? Skal man abonne-
re på OECD´s 21. århundredes kompetencer – eller skal man bygge på verdensborgeren. Og det 
globale udsyn er bæredygtighed - altså et mere bredere begreb. De var også noget vi diskuterede – 
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men det er også noget som er vigtigt at et folkeskoleideal ikke gør som om at verden slutter i 
Danmark. 
Et andet område – et andet centralt område er ”fællesskab og kultur”.  Den danske folkeskole – 
det unikke ved den danske folkeskole er – synes jeg der er opvokset fra en anden kulturkreds – 
det er at den er så lokalt forankret. Og så betydningsfuldt for kulturen i Danmark i alle de her 
forskellige lokale og regionale sammenhænge. Folkeskolen er ikke kun et sted hvor man lærer om 
den danske nation – nej – kultur – eller internationale kultur – det er også der hvor man får et til-
hørsforhold i det lokale man er sammen om – og det giver sammenhold og det er vigtigt for sam-
fundet. 
Så derfor ”fælleskab og kultur” er et andet område som der var vigtigt at pege på og som et ideal 
skal tematiserer. 
Så kommer vi til et punkt som ikke er nemt – og det er hele det punkt der hedder – som vi har 
kaldt - ”forskellighed og overgang”. Altså denne her forestilling – børn er forskellige – de har for-
skellige interesser – de har forskellige talenter – de har forskellige forestillinger hvad de til med 
deres liv. Og de skal videre efter folkeskolen.  De skal ikke blive i folkeskolen – gudskelov – de 
skal videre, men de skal rustes til det – altså til det uddannelsesforløb der starter efter folkeskolen. 
Og dermed kommer vi ind i alle de her diskussioner med – det at dømme og bedømme eleverne. 
Det at evaluere – det at gøre dem uddannelsesparate – det at sikre at det er det næste skridt.  
Alle disse områder som I kender – områder som oftest er noget som man kan have det lidt svære 
ved fordi at det også begynder at lugte lidt af sådan konkurrencestats lignede tilgang. Men ikke 
desto mindre, så skal de videre i uddannelsesforløb – videre i deres karriere og folkeskolen bety-
der rigtigt meget for det liv videre. Så derfor ”forskellighed og overgange”. 
Så har vi et punkt ”profession og samarbejde” – også et punkt som er væsentligt fordi at det gør 
opmærksomt på 2 ting.. Det ene er i skolen arbejder professioner – professionelle mennesker – 
der er uddannede. Som har en profession - lærerprofession. Det er den ene ting – den anden ting 
er der er andre professioner i folkeskolen. Der er pædagoger, der er socialrådgivere, der er syge-
plejersker, der er mange andre. Det er også professioner, de har også – de er vigtige for skolen og 
et skoleideal skal tematiserer det samarbejde der er helt helt afgørende for at skolen kan fungerer. 
Så har vi det næste punkt der handler om et ”mangfoldigt undervisningsbegreb”. Og det er ikke 
tilfældigt at det hedder et undervisningsbegreb. Der står ikke et læringsbegreb, der står et under-
visningsbegreb – fordi det skolen gør den underviser – det er det den gør. Så er der selvfølgelig 
også nogle mennesker der lærer noget – det er klart – men lærerne og skolen underviser. 
Og så kommer vi ind i det område – hvordan underviser man? – og der må man sige, at folkesko-
len er afhængig af – en velfungerende folkeskole er afhængig af at der undervises på mangfoldige 
måder. At det ikke bare er – en til – eller røv til bænk undervisning – eller tavle undervisning eller 
hvad det hedder – der er mangfoldige måder at undervise på og det er det som en folkeskole som 
I kan praktiserer og håndterer. 
Så det allersidste i rækken af dem jeg har nævnt – det er ”social lighed”. Når jeg sådan slutter af 
med det punkt så er det fordi at det er det punkt som måske er det aller vanskeligste og det stør-
ste udfordring, nemlig – hvordan laver man en skole for alle børn – uanset socialt herkomst – 
uanset deres køn – uanset deres talenter – har retten til at få dannelsesprocesser på deres niveau i 
deres øjenhøjde. Social lighed er en væsentlig ting som skolen har og problemet er at der findes – 
og det ved I alle sammen – der findes enorme stærke eksklusionsmekanismer, dem har skolen ik-
ke selv fundet på. Men skolen skal være det sted som er med til at løfte det. Skolen vil ikke knæk-
ke den sociale – eller skal jeg sige undgå – knække den sociale eksklusion – negative sociale arv. 
Det kan skolen ikke alene fordi det er et samfundsproblemstilling. 
Men skolen har et vigtigt bidrag til at sikre at der hvor et hjem bryder sammen – der hvor man 
ikke mere har luft til at støtte ens børn – der der træder skolen stadigvæk til - og med differentie-
rede muligheder og hjælp osv. osv.  
Se disse områder er som sagt områder – det er ikke et udtryk for et skoleideal. Det er områder 
som er blevet diskuteret og hvor I kan se at feltet er komplekst. Feltet er mangfoldigt, der er 
mange, der er mange ting en skole skal løfte. I løfter mange ting kan man sige – og derfor er det 
vigtigt at I bruger tiden her til at diskuterer de her områder, kritiserer dem, komme med indven-
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dinger, men også betænke at det har været en lang proces hvor man prøver på at formulerer – 
finde den rigtige tone. 
Se der nogle ting jeg vil sige her til slutning her til slutningen i forhold til min præsentation. Og 
det er – jeg har kaldt det – ”pas på” – ”pas på”. 
Pas på med at der ikke sker to ting.  Jeg ved ikke hvorfor jeg har kaldt det ”pas på” men altså, det 
har jeg. 
Den første indvending – og den har jeg allerede hørt – ikke her i det her lukkede forum, men 
udefra – det er den her argumentation - ”jamen altså det at I formulerer – det kan man jo ikke 
være uenige i – altså det er intet – det kan man ikke være uenige i”. Det man kalder banalitetstest. 
Kan man uenige i de her ting – nej, det kan man vel ikke. Så derfor er det uinteressant – sådan er 
tankegangen. Så derfor til dem vil jeg sige – det er noget sludder. 
Fordi man kunne have undladt nogle ting men det har man ikke. Man er gået meget langt, man 
kunne have undladt nogle ting – man kunne have prioriteret tingene. Man kunne have givet det 
en anden tone – og det er i detailspørgsmålene at man kan se hvor meget umage man har gjort sig 
– så derfor handler det ikke om en banalitet – det handler om at beskrive en folkeskole og folke-
skolens betydning, som en bærende institution. 
Det var det første man skal passe på. 
Det andet man skal passe på det er rettet til jer – pas på med at I ikke undervurderer jeres egen 
faglighed. Sæt turbo på jeres egen faglighed når I skal beskrive de her ting, diskuterer de her ting. 
Lad være med at sælge jer under niveau – det har I slet ikke behov for. 
Den proces jeg har været vidende til, hvor jeg har været sammen med mange dygtige mennesker, 
den har vist mig hvor – hvor stor en kan man sige rummeligt engagement en fagliglighed der er i 
denne her forening. Hvor man kan diskutere forskellige begreber. 
Det betyder også – når I ikke skal sælge under niveau at I er selvkritisk med jeres egen omgang 
med brug af begreber. Må man sige læring – eller det yt? 
Må man sige elever eller skal – må man sige børn - eller skal man sige elever? 
Må man brug ordet kompetencer eller skal man hellere lade være med det.  
Er Pisa helt ude og OECD de værste? 
Sådan kan man blive ved – og det er fordi I forvalter sprog som er så betydningsfuldt for at be-
skrive en skole. 
Og der synes jeg det var utroligt værdifuldt at være med til og opleve mennesker som trods at 
nogle af begreberne er ekstremt politiseret, at de alligevel går med langt og prøver at se hvor me-
get kan vi være med. 
Gå ind i de begreber, men brug jeres egen måde – jeres egen faglighed til at beskrive dem. Det vil 
være mit mål – fordi det værste der kan se det er at man reducerer sproget. Det er det værste. 
Så…. Og det sidste jeg vil sige – der står – og så det sidste – det som sagt et baggrundstekst I skal 
diskuterer i dag. 
Den er blevet til gennem mange samtaler – mange diskussioner – mellem oplæg og workshop. 
Mange engagerede mennesker og nogle af dem møder I i dag. Og som sagt, udefrakommende 
som jeg var – eller er – der var det utroligt erfaringsfuldt og inspirerende at være med. 
Der var en interessegruppe – der var en formand som kæmpede ihærdigt for sit demokratiske 
ideal og slet ikke læring.  
Der var en Lasse der mente at kærligheden helt sikkert skulle være det ideal som der var vigtigt. 
Der var Regitze der var helt vild efter kønnet – kønnenes ligestilling. 
Der var Jeanet der kæmpede for demokrati. 
Der var 3 x Helle – den ene fortalte et eventyr. 
Der var Kenneth, Anders, Mette, Charlotte, Thomas, Bjørn – der var David der hedder Mads el-
ler var det Mads der hedder David. 
Der var Pia, Vivian, Allan, Lars – og skoleledernes næstformand Dorthe og mange flere ret dygti-
ge medarbejdere. 
Og så var der 2 flotte piger – konsulenter – Bolette og Judy – som holdt et skarpt øje med 
ADHD – nej – adhoc-gruppen – og alle os andre. 
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Se jeg håber, at I vil tage godt imod det arbejde, diskuterer det, udfordre det. Prøv at kom ind i 
tankegangen, giv jer tid til det. Lyt, diskuterer, samtale om det. Det er et godt afsæt til at gå videre 
med en kæmpe vigtig opgave – hvad vil det sige at holde skole i et modernet samfund som vores? 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Vi genoptager nu kongressen – og fortsætter med behandlingen af punkt 5 som vi er godt i gang 
med. 
Og tak til Alexander von Oettingen for dit oplæg som optakt til de gruppedrøftelser og den debat 
som vi skal have under behandlingen af det her punkt. 
Om lidt så vil jeg gentage forløbet omkring de her gruppedrøftelser osv. – det kommer jeg tilbage 
til. 
Jeg vil blot ligge henlede opmærksomheden på 2 af de papirer som ligger under dette punkt på 
kongresportalen. De centrale områder som Alexander von Oettingen redegjorde for her – de er 
nærmere beskrevet i det notat der hedder E1.2 – de centrale områder – de 9 centrale områder i et 
folkeskoleideal.  
Og så er der notatet E1.1 – tankerne bag udarbejdelsen af et folkeskoleideal og tankerne bag de 
centrale områder som et folkeskoleideal kan indeholde. Og det ligger under faneblad 5. 
Og så vil jeg sige, at når der har været gruppedrøftelser og en kaffepause og det forklarer jeg som 
sagt nærmere om, så åbner vi jo for debatten, fuldstændigt lige som vi kender det fra behandling 
af de andre punkter. Og det vil sige, at hvis nogle af jer ønsker ordet i den forbindelse - og det 
håber vi naturligvis – så kan I indtegne jer allerede på talerlisten under det respektive punkt. 
Nu vil jeg give ordet til formanden. 
 
Anders: 
Ja, tak for det – og tak Alexander for din introduktion her.  
Jeg gentager lige det vi skal på denne her kongres – det er at forholde os til det videre arbejde 
med at formulerer et folkeskoleideal, det er at diskuterer om vi har ramt det rigtige i det bag-
grundspapir der ligger – og om emnerne er de rigtige. Om retningen er den rigtige. 
Og som jeg har prøvet at sige på de kongresforberedende møder – tanker er ikke at vi sidder og 
laver ændringsforslag ind i baggrundspapiret. Tanker er I kommer med jeres kommentarer, vur-
deringer, perspektiver i forhold til det der stå i baggrundspapiret. Det vil vi lytte rigtigt grundigt til 
i hovedstyrelsen og på baggrund af de input, som I giver, vil vi så konkludere, hvordan arbejder 
vi videre med det her. 
Det er bare for at undgå at vi bruger en masse tid på at sidde og drøfte helt bestemte ord i bag-
grundspapiret. 
Når vi engang skal forholde os til et konkret bud på et folkeskoleideal, så kommer vi til her i 
kongressen og sidde og diskuterer de enkelte ord – for som Alexander siger – ordene er fantastisk 
vigtige. 
Så det er den arbejdsdeling på denne her kongres og på en kommende kongres. 
Jeg synes at vi på denne her kongres har fået nogle rigtigt gode begrundelser for hvorfor vi skal 
fortsætte et arbejde med folkeskoleideal. 
Jeg oplevede jo den begejstring der var i salen, da ministeren pludselig begyndte at bruge orde 
som har betydning for os, når ministeren snakker dannelse, når ministeren snakker kundskaber 
osv.  
De ord vi bruger har en fantastisk stor betydning for den debat vi fører. Jeg tror vi alle sammen 
og  det er også blevet understreget på denne her kongres, er klar over at der er mange andre der 
vil sætte en dagsorden for folkeskolen. Jeg nævnte selv Finansministeriet i min beretning. De har 
så stærke intensioner om at sætte deres dagsorden, at de er parat til at ignorerer et enigt folketing 
og ikke leverer lovforslag i overensstemmelse med politikkerne. Det er stærke kræfter. Det kan vi 
jo ikke forhindre dem i. 



 

109 

Jeg synes i øvrigt at det er fint at der er mange der har holdninger til folkeskolen. Jeg synes at det 
er fint at Dansk Industri vil noget med skolen. Jeg synes at det er fint at 3F vil noget med skolen. 
Jeg synes at det er fint at biskopperne blander sig i debatten ”hvad vil vi med skolen”. 
Så vi skal ikke komme med et folkeskoleideal som vi skal sige ”her har vi facitlisten – her har vi 
sandheden”. 
Nej, vi skal komme med professionens bud, hvor vi kan gå ind i debatten med de andre på et 
kvalificeret grundlag og på den måde være med til at påvirke udviklingen af skolen. 
Det er det der er tanken med det her. 
Vi har på denne her kongres snakket den involverende fagforening. Betydningen af at medlem-
merne går ind og tager debatten er med til at sætte dagsordene er med til at skabe forandringerne. 
Det er det vi forstår ved den involverende fagforening. 
Hvis vi skal støtte medlemmerne i at kunne løfte den opgave, så er det vigtigt at vi også er med til 
at skabe det sprog til medlemmerne. 
Når vi gav Mette Frederiksen Stinus Prisen, så er det lige præcis fordi vi er så mange der har væ-
ret begejstret for at Mette har hjulpet os med at få det sprog der skal til for at sætte en dagsorden. 
Det er det der er idéen med folkeskoleidealet. 
Det er at vi får et langt mere kvalificeret sprog til at få ind i den her livsvigtige debat – ”hvorfor 
holder vi skole”. 
Den er livsvigtig for os fordi vi blev lærere for at gøre en forskel – vi blev lærere fordi vi ville no-
get med vores elever – vi ville noget med skolen som samfundsinstitution. 
Men den er også livsvigtig for det danske samfund fordi det er ikke ligegyldig hvad det er for en 
skole vi har i Danmark. 
Det er vigtigt for mig og understrege – igen, at vi kommer ikke med facitlisten. Der har sådan væ-
ret en snak om, er det sådan bedre vidende – nu kommer de der lærere igen og de har – de har 
sandheden om hvordan vi holder skole. Nej, men vi har et bud på hvorfor holder vi skole. 
Dette her det er ikke en ekskluderende proces – det er en inkluderende proces. 
Men vi bliver bare bedre til at inkluderer andre i den proces, hvis vi er mere sikre på vores eget 
ståsted. 
Det er sådan vi skal forstå det. 
Nu fortælle Alexander så om den proces vi har været igennem, jeg lagde mærke til de billeder der 
var på skærmen inden vi startede op efter frokost – jeg synes at det var så nogle alvorlige menne-
sker, der var på alle de der billeder. 
Jeg vil bare sige - vi har grinet rigtigt meget – det har været fantastisk inspirerende – det har også 
være alvorligt, men vi har haft en oplevelse og jeg tror godt at jeg kan tale på hele gruppens veg-
ne, at det gav en fantastisk energi. 
Det var simpelthen med til at skabe begejstring, det var med til at skabe gåpåmod til det arbejde 
hvad enten vi gik tilbage til undervisningen eller jeg gik over til ministeren eller hvor jeg gik – 
hvor vi nu gik hen bagefter. 
Og det er også en væsentlig del af at lave et folkeskoleideal. Det er få skabt den energi – få skabt 
den begejstring – få skabt den tro på at vi kan gøre en forskel som profession som lærer. 
Og vi ikke bare skal forholde os kritisk til det de andre kommer med, men vi faktisk har vores 
bud – vores visioner på hvorfor holder vi skole. 
Jeg er helt klar over at medlemmerne er fantastisk pressede – det er svært at få tid – der er for lidt 
forberedelsestid – der er alt for mange opgaver og så videre og så videre.. 
Men jeg har bare oplevet at den her livsvigtige diskussion – midt i alt fortrædelighederne – faktisk 
er med til at skabe energi, skabe begejstring og skabe overskud. 
Og jeg sammenligner det lidt med den oplevelse jeg havde i 2013, da det hele var overstået og vi 
tænkte hvad søren gør vi nu – så inviterede vi – Hafdis Ingvarsdottir fra Island til at tage med 
rundt og holde fyraftensmøder. 
Vi var alle sammen fuldstændig knust, og så gav vi os til at snakke om det der var vigtigt, nemlig 
hvad er det der sker ude i skolen – hvad er det vi vil som lærer – hvad er det der er vores per-
spektiv for skolen. 
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Og jeg oplevede aften efter aften at folk forlod møderne med fornyet energi og fornyet tro på at 
det er vigtigt det vi laver og vi fortsætter. 
Det er det det her folkeskoleideal skal være med til. 
Og så er jeg rigtigt glad for at der var nogle her i kongressen der for et år siden fik lave om – for-
di vi havde faktisk talt om et skoleideal – men det blev lavet om til et folkeskoleideal.  Og det er 
helt afgørende fordi folkeskolen som institution spiller en afgørende rolle – det er ikke ligegyldigt 
om det er skole eller det er folkeskole. 
Den her dobbeltbetydning at skolens rolle i forhold til den enkelte elev og skolens rolle i forhold 
til samfundet – det skulle gerne kunne ses ud af det baggrundspapir som vi nu skal diskuterer ud 
fra. 
Vi er nogle der har brugt mange timer på at tage de her spændende inspirerende diskussioner. Og 
jeg er helt klar over, at der er sådan – det man kunne kalde forskudt vidensniveau.  
I hovestyrelsen der snakkede vi stadigvæk om Allans gardiner – det her med – ja, så når vi op på 
et vidensniveau – men andre er på et helt andet niveau. 
Og det er en af vores udfordringer. 
Hvordan sikre vi, at vi inden vi vedtager et folkeskoleideal forhåbentligt på kongressen i 2018, har 
sørget for at få et så stort vidensniveau som muligt i medlemsgruppen. 
Jeg har sagt det ude på de kongresforberedende møder – vi er helt klar over at vi får ikke 90 % af 
medlemmerne til at være super engagerede i denne her debat. 
Men vores udfordring er og få så mange medlemmer engagerede i det her, at vi når vi på et tids-
punkt vedtager – forhåbentligt vedtager – et folkeskoleideal, så gør vi det med en rigtig sidder 
fornemmelse over at vi har ramt noget som præsenterer vores professionsideal. 
Jeg sagde i min mundtlige beretning, at jeg er fuld af fortrøstning for at det kan ske, og det er jeg 
på baggrund af de mange mange medlemsmøder jeg har deltaget i, i min tid som formand, hvor 
jeg oplever at der er den her utrolige konsensus om hvad er det vi vil med skolen – hvorfor blev 
vi lærere? 
Det vi faktisk fantastisk enige om. 
Jeg refererede i går til den undersøgelse som UCC lige har lavet, hvor man ser på de lærerstude-
rende og de lærere der ude – det er de samme ting der motiverer. 
Der er ikke sådan en eller anden forskel. Og det er den kerne vi gerne skal have beskrevet i det 
her folkeskoleideal. 
Hvis vi skal gå ind i diskussionerne kvalificeret om læringsmålsstyret undervisning, om holdning 
til læringsplatforme, så skal vi have et solidt sprog at gøre det ud fra. 
Så skal vi have en fælles referenceramme.  
Vores mål er at vi når i løbet af det år der kommer og få skabt en proces i Danmarks Lærerfor-
ening, så vi føler at vi er på sikker grund. 
Vi har givet nogle bud på hvordan vi kan skabe sådan en proces – vi vil rigtigt gerne hører idéer 
her på kongressen til hvad kan vi sætte i gang. 
Vi er også godt klar over at et man kan i en kreds – det kan man ikke nødvendigvis i en anden 
kreds. Vi tror ikke rigtigt på at man kan trække én model ned over – også internt i Danmarks Læ-
rerforening er kultur og tradition forskelligt. 
Men vi kan inspire hinanden, vi kan give hinanden idéer til at sikre at vi når så bredt ud som mu-
ligt. 
Så rigtigt gerne også her på kongressen nogle konkrete idéer til at hvad kan vi gøre for at sikre at 
så mange medlemmer som overhoved muligt bliver en del af den vigtige diskussion som jeg hå-
ber på at vi beslutter at vi fortsætter. 
Målet om at nå det i 2018 det vil jeg gerne sige – at det er ambitiøst, fordi et år går hurtigt, det 
tror jeg at interessegruppen og Alexander og adhoc-gruppen og hovedstyrelsen for den sags skyld 
allerede har synes det var, med den proces vi har været igennem. 
Og det er en endnu vanskeligere proces vi lægger op til. 
Der er lige en overenskomst der står og blinker her i foråret, som kommer til at hive noget energi 
ud af organisationen. 
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Vi har stadigvæk målsætningen om at det er 2018, men vi har også i hovedstyrelsen givet hinan-
den håndslaget på at det vigtigste er at vi føler at vi er på sikker grund når vi forholder os til et 
folkeskoleideal. 
Og derfor må vi på et eller andet tidspunkt vurdere – er vi der hvor vi kan forholde os til det i 
2018, hvis vi ikke er, ja så skubber vi det og så tager vi det på et senere tidspunkt. 
Men lad os fastholde ambitionen om 2018. 
Jeg håber at vi her på kongressen får en rigtig god debat omkring betydningen, indholdet af et 
folkeskoleideal. Det vi skal arbejde videre med får et godt afsæt til den videre proces og jeg håber, 
at vi kan inspirer hinanden til hvordan søren får vi løftet den både spændende, vanskelige og inte-
ressante opgave det er at gøre dette her til hele Danmarks Læreforenings professionsideal og 
medlemmerne er jo Danmarks Lærerforening. 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, så er det blevet tid til gruppedrøftelserne som jeg omtalte lige før. 
Og de varer i 25 minutter. 
Og det er tanken at mens jeg står her og taler, så vil deltagerne i interessegruppen begynde at rejse 
sig og stille sig de steder hvor I har aftalt. 
Og de vil alle sammen stå med sådan et skilt. 
Og tanker er, at når jeg færdig med at tale lige om lidt, og sender jer ud i gruppedrøftelserne, at så 
skal I rejse jer og gå hen til de deltagere fra interessegruppen som står nærmest, der hvor I sidder. 
Det minder lidt om det når vi holder – der har været hovedstyrelsesmøder og det enkelt hoved-
styrelsesmedlem lige giver en tilbagemelding til sine delegerede – sit bagland – forskellige steder. 
Sådan kommer det også til at foregå her i salen. 
Jeg er også blevet bedt om at sige, at der vil også være 3 deltagere fra interessegruppen ude i foye-
ren, som gæsterne kan gå ud og få en snak med om det samme om de her centrale områder. 
Det er meningen at deltagerne i interessegruppen de hver i sær står for et input og der vil selvføl-
gelig være mulighed for at stille spørgsmål og debattere disse input fra jeres side - sammen med 
de deltagere i interessegruppen. 
Efter 25 minutter i disse gruppedrøftelser så vil jeg afbryde jer, venligt men bestemt. 
Og fortælle jer, at så er der en egentlig kaffepause, som varer 20 minutter ude det sædvanlige sted 
hvor vi plejer at have dem. 
Og efter de 20 minutter, så bedes I indfinde jer herinde igen, fordi så genoptager vi behandling af 
punktet med den egentlige debat – altså akkurat som vi kender det når vi debattere de respektive 
dagsordenspunkter. 
Og som jeg sagde før, hvis I allerede nu ved at I ønsker ordet under dette punkt, så indtegner I 
jer på talerlisten, og så skal vi nok sørge for at få sat jer på den talerliste. 
Jeg glemte lige før at sige omkring behandling af punkt 6 – som vi jo ikke er færdige med.  
Jeg ved godt, at der var nogle af jer der nåede at indtegne jer som talere under det punkt, I står 
stadig som registreret, det vender vi tilbage til – I får ordet når vi genoptager det punkt igen på et 
senere tidspunkt. 
I behøver ikke indtegne jer igen – det er fint. 
Men altså her under punkt 5 og et folkeskoleideal – nu skal I i gang med gruppedrøftelserne – I 
har 25 minutter og I går nu ud og finder den - og tilhørende må også godt gå med ud i foyeren. 
Der var 3 deltagere fra interessegruppen derude, som også hver i sær står med sådan et skilt her. 
Og så har I 25 minutter til at tage en snak og drøftelse med de respektive deltagere og så skal jeg 
nok give besked når det er tid til en egentlig kaffepause. 
Rigtig god fornøjelse. 
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Dagsordenens punkt 5: Foreningens arbejde med et folkeskoleideal 

 
Helle Hjorth Bentz: 
Klokken nærmer sig 15.40 – I må godt så småt begynde at finde deres pladser. 
 
Småsnak fra kongressen. 
 
Helle: 
Jeg tror at vi begynder. 
Så beder jeg de sidste om at finde pladerne – og så genoptager vi kongressen og vi er i gang med 
dagsordens punkt 5 – det er foreningens arbejde med et folkeskoleideal. 
Vi er godt i gang med processen – I har været i gruppedrøftelser før kaffepausen og der for er vi 
nået til den del af behandlingen hvor vi går i gang med debatten omkring punktet. 
Jeg har en række indtegnede talere allerede, vi giver ordet til den første lige om lidt – og vil gerne 
opfordre resten af jer delegerede til, hvis I ønsker ordet, så indtegner I jer på talerlisten og så ta-
ger vi jer i den række I kommer op. 
Jeg skal lige huske at sige – som jeg har sagt før – vi har jo en skarp – en bagkant i dag.  Kl 17.00 
der skal vi slutte for i dag og være ude af salen. Det vender jeg tilbage til. 
Nu går vi i gang med debatten. 
Og den første der har bedt om ordet – det er Line Hultengren fra Københavns Lærerforening og 
derefter er det Marianne Toftgaard. 
Værs´go. 
 
Småsnak … 
 
Helle: 
Tak – jeg får lige at vide at Line Hultengren er gået, så det bliver Marianne Toftgaard der får or-
det. 
Værs´go, Marianne – og derefter er det Andreas Skovse. 
 
Marianne Toftgaard – Rudersdalkredsen: 
Ja, jeg vil lige ganske kort vende tilbage til Gordons citat ”du har ikke en chance – grib den” – det 
var ungdomsredaktionen, Gordon – som nogle af os kan huske. 
Og sådan har jeg det lidt fordi af jer som var her sidst år kan nok huske, at jeg talte imod at vi 
skulle snakke om et folkeskoleideal.  
Det gjorde jeg fordi jeg tænkte – folkeskoleidealet – ligesom professionsidealet – kunne nemt gå 
hen og blive en bibel – der må jeg så sige, at det betalte sig at tage den chance jeg ikke havde fordi 
jeg tror jeg ikke jeg får jer til at lade være med at vedtage at vi skal arbejde med et folkeskoleideal 
– men det er trods alt blevet til ét ideal i stedet for idealet – det vil sige – det lukker andre mulige 
idealer mere eller mindre formuleret ind i debatten – og jeg synes en af de væsentligste punkter, 
det er at det her skal være et oplæg til debat. 
Jeg har lidt svært ved og stadigvæk – men der er jo også et helt år at arbejde videre i, og sige – 
skal debatten være noget vi har internt eller os som er rundt om folkeskolen - ikke kun lærere og 
børnehaveklasseledere - men også alle de andre der er omkring folkeskolen. Eller er det en debat 
vi har eksternt med forvaltning, politikkere, forældre, naboen hen over hækken. 
I virkeligheden tror jeg nok min pointe sidste år var, at så længe vi dog bliver ved med at debatte-
re, jamen så er jeg ligeglad lidt hvad det hedder – bare det er et oplæg til debat. Fordi nu har jo 
siddet i interessegruppen og jeg skal da love for at det at debatterer det løfter en til noget helt fan-
tastisk og højder engang i mellem og man får idéer som man ikke anede man kunne rumme. 
I den forbindelse så synes jeg at det er lidt sjovt at når man graver dybt i et emne så løfter man sig 
højt – det sådan lidt – men det er et sidespring. 
Jeg kunne godt tænke mig at vi faktisk ikke nåede at formulerer noget til 18 eller 19 eller 20 fordi 
jeg synes det væsentlige her  - det er nemlig debatten. Og hvis vi nu får lavet et papir som så nok 
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må hedde et ideal – så pyt da – som kan lægge op til den intense debat vi skal have hele tiden, så 
bliver jeg glad fordi den her debat er så nødvendig for os som profession – vi kan ikke leve pro-
fession hvis vi ikke engang i mellem hvad er det vi går og gør – hvorfor gør vi det? – hvad er det 
nødvendigt at dokumenterer det vi gør? – hvordan kan vi få den dokumentation til bragt videre 
til dem som har interesse i den? – nemlig eleverne og forældrene. Hvad er det vi vil med skolen, 
som jo godt kunne være overskriften inden der kommer til at stå ”ideal” – så hvis vi kunne have 
en langsigtet plan om at det her det er noget vi drøfter på en 3, 4, 5, 17 kongresser fremover så 
tror jeg måske at jeg kommer med alligevel. Man skal aldrig udelukke noget. 
Til indholdet kunne jeg så godt tænke mig de der bobler som Alexander snakkede om – kunne 
jeg godt tænke mig at man prøvede at blive inspireret af vores undersøgelse af lærerliv fordi den 
har sådan en vældig fin tegning med noget der er i centrum og så kommer der ringe uden om. 
Jeg synes de af boblerne som skal i centrum – det er dem der handler om – hvad er det eleverne 
skal opleve i skolen. 
Udenom kunne der være det som var vigtigt for os der omkring skolen og gøre – det kunne være 
hvordan vi underviser – hvordan vi samarbejder – hvordan ledelsen agere – hvordan vores sko-
lebygninger er indrettet osv.  
Og alleryderst kunne der være samfundsforholdene som har indflydelse på folkeskolen. Hvad si-
ger forskningen – hvad siger politikkerne – hvordan er vores demokrati eller vores samfund ind-
rettet og dermed skolen. 
Så 3 punkter fra mig – hvis ikke det kan være anderledes så kald det dog et ideal men tak fordi det 
kun er ét blandet mange. 
Et vigtigt et – men et blandt mange. 
Sørg for at det lægger op til debat – altid debat. Og sørg for at det koncentrere sig om det som 
eleverne skal opnå i folkeskolen, som det vigtigste kernen i det hele. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det. 
Andreas Skovse – værs´go. 
Og derefter er det Regitze Flannov. 
 
Andreas Ravn Skovse - Århus Lærerforening: 
Ja, tak – nu forstår jeg at vi både skal snakke om proces og indhold – og det er jeg rigtigt glad 
fordi jeg vil gerne tale om indholdet. 
Der går igennem tiden en strømning – desværre ikke arbejdet sang – men individualisering, libe-
ralisering og privatisering. 
Formanden nævner i sin skriftlige beretning hvordan procentdelen af elever i fri- og privatskoler 
er stigende og det er jo ikke noget tilfælde at en af de få offentlige udgifter som Liberal Alliance 
gerne ser stige er tilskud til privatskoler. 
Og med al respekt for vores kolleger i FSL, så er det en farlig udvikling. Ikke for børnene fordi 
der skal nok blive ganske god undervisning ude i landet frie- og privatskoler. Men for samfundet. 
For Danmark.  
Hvis jeg skal tillade mig at tage store ord i min mund, så handler det om intet mindre nationalt 
sammenhængskraft. Forskellen mellem en skole og en folkeskole – den ligger i den lille forstavel-
se ”folke” – det er folkeskolen at Frederik møder Mussa – og det er i folkeskolen at Connie mø-
der Amalie-Margrethe. 
Det er her man lærer at Danmark består af mere end mig og dem der ligner mig, men består af os 
der er forskellige. 
For uanset hvad vi bilder os ind, så er det ikke i samfundsfagstimerne eller i elevrådene at børn 
lærer den slags. Det gør de i frikvartererne og til fødselsdagene og når de er på besøg hos deres 
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klassekammerater. Det er fordi vi i folkeskolen tvinger børn ind i forskellige fællesskaber, med 
mennesker der er forskellige fra dem selv – at man lærer om forskellighed. 
Så hvis vi i DLF skal have et folkeskoleideal, så skal det slå benhårdt på at være et FOLKEskole-
ideal – det er baggrundsnotat E1.2, som der i hovedstyrelsen – det er hovestyrelsens vedtagelse – 
skal danne rammen om de fortsatte drøftelser – det kræser hele tiden om det her – men hver 
gang det er begyndt at komme tæt på, så lever teksten ikke helt op til de i overskrifterne rigtigt 
rigtigt fine ord. 
En demokratisk dannelse det handler i teksten om samfundsnormer og -former – og ytringsfri-
hed – det handler ikke om det levende demokrati – i mødet i forskellighed. 
Forskelligehed og overgang det handler om forskellighed som udgangspunkt til overgang til vide-
re uddannelse – ikke om forskelligheden som værdi i sig selv. 
Sociallighed – det handler om og bryde den negative sociale arv igen – med fokus på videre ud-
dannelse. Ikke om at anerkende den sociale forskellighed. 
Selv afsnittet ”fællesskab og kultureldeltagelse” der dog nævner - jeg citerer ”fællesskab mellem 
eleverne som rummer forskellige identiteter og kulturelt diversitet” - det glider derefter over i at 
snakke om skole/hjem samarbejde – altså bliver pludselig meget konkret. 
Og på dagens skoleliv.dk. der citeres – eller nævnes hvordan Alexander von Oettingen, gik ind i 
arbejdet med udgangspunkt i 3 værdier – eller 3 teser – ”Folkeskolen skulle være en institution 
der igennem fag og undervisning – at der danner – gennem fag og undervisning, Den skal være et 
sted hvor eleverne finder ud af hvad de vil med deres liv fremadrettet. Og det skal være et retfær-
digt sted hvor det er rart at være. 
Det er alt sammen gode, vigtige emner der selvfølgelig skal med men det er ikke nok, det er ikke 
et folkeskoleideal – det er et skoleideal. 
Ved at pointerer forskellen på folkeskolen og skolen - og ved at pointerer folkeskolens rolle i den 
nationale sammenhængskraft i Danmark som nation – så kan vi som forening vise hvorfor det er 
vigtigt og gå imod privatiseringen af uddannelsesområdet i al almindelighed. 
Vi kan tale til vores medlemmer, men vi kan også tale til vores allierede i de politiske partier og 
give dem de argumenter som de ikke selv kan finde. 
Så bliver det et stærkt indre dokument som vi kan bruge til at spejle os i, og det bliver et eksternt 
dokument som vi kan give til vores allierede ude i partierne. 
Og så vil det være et papir som jeg vil være glad for at stemme JA til næste år. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Regitze Fannov – værs´go. 
Og derefter er det Claus Hjortdal. 
 
00.12.04 
Regitze Maria Flannov – hovedstyrelsen: 
Ja, Alexander har givet jer et hint hvad jeg kommer til at sige noget om. 
Jeg har været så heldig og få lov at sidde i den adhoc-gruppe fra hovedstyrelsen der har arbejdet 
med folkeskoleidealet. 
Og det har jeg synes har været rigtigt spændende og vigtigt arbejde og jeg håber, at vores forhå-
bentlig kommende folkeskoleideal vil bliver brugt flittigt til at fremme vores idéer om den ideelle 
skole. 
En skole der understøtter demokrati, velstand, velfærd, verdensborgerskab og globalt ansvar, fag-
lighed, frisyn, lighed, gode fællesskaber, et godt barneliv, og ja, et godt liv for alle. 
Jeg vil her tage fat på en lille men meget vigtig flig af debatten om folkeskoleidealet – der i bag-
grundspapiret blandt andet er nævnt i den blå boble der beskriver forskellighed og overgang. 
Her står ”det helt afgørende princip i det modernet demokratisk samfund er elevernes fremtidige 
muligheder ikke fastlægges igennem køn, etnicitet og social baggrund”. Og i bilaget ”tankerne bag 
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udarbejdelse af et folkeskoleideal” har vi endvidere skrevet at ingen må sættes i bås ud fra deres 
sociale opvækst, religiøsitet, køn eller politisk observans. 
Det er ligestilling mellem kønnene jeg lige vil give et par ord med på vejen i forhold til det kom-
mende arbejde. For jeg tror, at såvel som samfundet udvikler folkeskolen, så kan folkeskolen i høj 
grad også være med til at udvikle samfundet. 
Og i Danmarks har ligestillingen mellem kønnene det slet ikke så godt som vi går og tror. Dren-
gene klare sig ikke så godt i skolen, pigerne underpræstere. Vi har et ekstremt kønsopdelt ar-
bejdsmarked, med store forskelle i livsindkomst og dermed forskellig pensionsopsparing til følge. 
Vi har store problemer med vold mod kvinder, vi har en markant opdeling af at det fortsat er 
kvinderne der tager den lange barselsorlov, passer syge børn mv. Hvilket vi ved har væsentlig be-
tydning for karriere og igen livsindkomsten. 
Chef-, direktions- og bestyrelsesgangene er fortsat betrådt af mænd og så på uddannelsesområdet. 
Og hvorfor siger hun nu det – nu havde vi det jo lige så hyggeligt. 
Ja, det er jo fordi jeg rigtigt gerne vil være med på at ændre på det, og så er det også fordi jeg me-
ner at vi i folkeskolen i dag faktisk bidrager til at reproducerer de kønsstereotyper der fører til de 
her lad os sige – uhensigtsmæssigheder – ikke fordi vi vil, det er helt 100, men fordi vi mangler 
viden om køn og jeg forestiller mig at en ideel folkeskole kan og skal skubbe udviklingen i den 
rigtige retning og som i så mange andre sammenhænge så handler det om tidlig indsats. 
Jeg forestiller mig en skole der i høj grad tager udgangspunkt i det enkelte barn – i mennesket – 
før kønnet i denne sammenhæng. 
En skole hvor vi lærere igennem læreruddannelsen – eller efteruddannelse – har viden om køn, så 
vi ikke skal håndterer det ud fra synesninger, egne erfaringer og sågar fordomme. 
En skole hvor det enkelte barn kan udfolde sit fulde potentiale og hvor der er mange måder og 
være henholdsvis dreng eller pige på. Det ses i skolens indretning, i undervisningsmaterialer og i 
de rollemodeller eleverne bliver præsenteret for i den måde undervisningen tilrettelægges på og 
ikke mindste i lærerens møde med eleven. 
Møder vi børn kønsstereotypt – ja, så tager de kønsstereotype valg og får kønsstereotype proble-
mer som voksne. 
I mit billede af et folkeskoleideal arbejder vi målrettet med ikke at reproducerer stereotyper, vi 
sætter barnet frit og udvikler hele og livsduelige mennesker. 
Jeg håber vi i dag vedtager og går videre med arbejdet og jeg ser frem til det kommende års nørk-
len med formuleringerne af indholdet i folkeskoleideal.  
En skole hvor eleverne kan hænge overfrakken i gangen, ved siden af begrænsninger, udtrykt i 
køn, etnicitet, religion, social baggrund mv, så langt det overhoved kan lade sig gøre. 
Og så glæder jeg mig også til at arbejde med alle de andre vigtige emner som vores folkeskoleideal 
skal indeholde. 
Tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Claus Hjortdal, værs´go. 
Derefter er det Kasper Mortensen. 
 
Claus Hjortdal – hovedstyrelsen: 
Sådan – tak for ordet. 
Jeg vil sige, at det var slet ikke mig der skulle stå her, det var sådan set vores næstformand Dorte 
Andreas, hun er desværre blevet forhindret, men jeg har en hilsen til arbejdsgruppen fra hende. 
Og så vil jeg starte med at sige – jeg vil gerne rose den proces som der er blevet sat i gang. Og jeg 
vil gerne rose jer for i arbejdsgruppen og Alexander også for det syn der er med at sige, vi skal ik-
ke komme med et færdigt produkt – vi skal komme med en proces – fortsat proces. 
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Det er vigtigt sted at starte. Vi er så pokkers gode til at sige, nu må vi hellere finde det færdige 
produkt og så har vi lavet det og så har vi sat flueben ved det – det her er alt for vigtigt til at kan 
slutte ved at sige flueben ved det. 
Så ros til den proces at det er en refleksion der skal være i et stykke tid, det tror jeg er rigtigt vig-
tigt. 
Noget af det første jeg sagde både i hovedstyrelsen, til Anders Bondo, til Alexander, da der blev 
snakket om det her – der sagde jeg at jeg var bekymret for at dette her skulle blive til et lukket 
bryllup – forstået på den måde – at vi holdt verdenen ude og så var det lærerne der definerede 
hvad skolen ideal skulle være. 
Det er fint, lærerne ved rigtigt rigtigt meget om det, men der er rigtigt mange interessenter om-
kring folkeskolen, som også skulle have en holdning og en mening, og det er vigtigt at vi ser ind i 
den verden også – tør og være åbne overfor den. 
Der er mange der har syn på skolen – Alexander han udtrykker det meget fint – at der er nogle 
ting man prioriterer, der er nogle ord man får med, og dermed også sagt at der også er nogle ord 
man ikke tager med. 
Vi skal turde at være åbne overfor – som jeg tror at Marianne Toftegaard også nævnte – at der 
kan være mange der har syn på dette her og vi skal passe på ikke at blive blinde på vores eget lille 
forslag. 
Det her det skal gerne ud og leve – det skal gerne ud og være ind i en levende debat rundt om-
kring – ikke bare blandt lærere, men blandt dem der er ansat på skolen - dem der kommer på sko-
len  blandt eleverne, blandt forældrene, blandt lokalpolitikkere osv. 
Det er der det skal stå sin styrke, så jeg håber på at det er den proces der bliver sat i gang, og at 
det bliver en styrke hvor vi tør være åbne overfor – hvor er det vi vil hen – hvorfor driver vi sko-
le – og ikke bare sige, nu har vi lavet vores – tag og sig ja til det - ellers er I ikke rigtigt kloge. 
Så ud og lad det leve – og så vil jeg sige vi tog initiativ i Skolelederforeningen til det er hedder 
”Folkeskolen – vores hele livet” – det passer som fod i hose til at tage en debat med ”hvad vil vi 
med skolen” – fordi folkeskolen er vigtig – det er vigtigt at vide hvad det er vi vil med skolen – 
det er vigtigt at vide hvad vi vil med folkeskolen og få den positioneret i stedet for at kæmpe mod 
friskolerne, så skal vi kæmpe forrest selv. Og der ser jeg dette her som et rigtigt godt indspark. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Kasper Mortensen – værs´go – derefter er det Allan Nielsen. 
 
00.20.40 
Kasper Rosenberg Mortensen - Ballerup Lærerforening: 
Ja, tak – jeg er også enig med alle de andre foregående talere heroppe, at det er processen der er 
den allerstørste vigtighed. 
Når det er sagt så synes jeg også at processen indadtil blandt lærerne, den er det vigtigst at få styr 
på før at vi inddrager alle de andre interessenter i skolen. For man skal huske den her proces ved 
et folkeskoleideal – den er startet i en tid med lov 409 og læringsmålsstyret undervisning. Og som 
sådan ser jeg også det som en direkte modstand mod det. Og at vi rejser os som lærerstand og er 
meget klare på hvad det er vi gerne vil definerer os selv ud fra. Det synes jeg er rigtigt vigtigt. 
Og så er det vigtigt at det får en varig status fremadrettet, så hvis man nogensinde – forhåbentligt 
– gud forbyde et – skulle opleve noget lignende igen, så har vi noget udover professionsidealet, 
som vi også kan støtte os op af.  
I forhold til indholdet, der bemærkede jeg ved sådan en søgning i dokumentet, at ordet ”kreativi-
tet” overhoved ikke er at finde. Og det står i alle mulige andre formuleringer og jeg synes det er 
vigtigt at vide, at jeg går ind for et bredt kreativitetsdefinition, det er ikke bare knyttet til de krea-
tive fag, det gælder også samfundsfag, dansk, historie osv. 
Og det kunne meget nemt tilføjes under ”et mangfoldigt undervisningsbegreb” ellers ”skolens vi-
den og faglighed” – og sikkert også mange andre steder. 
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Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak.  
Formanden har bedt om ordet. Værs´go – og derefter bliver det Allan Nielsen. 
 
Anders: 
Ja grunden til at jeg beder om ordet nu, det er for lige og prøve at præcisere den måde vi egentlig 
har tænkt det her ideal på. 
Det er vigtigt at sige, at det vi lægger op til det er at vi formulerer professionsidealet – i den pro-
ces kan vi sagtens få inspiration hos alle mulige andre. Vi kan få den hos KL f.eks. – vi kan få den 
hos #F – vi kan få den alle steder. 
Men det vi vil munde ud med, det er ikke et eller andet ideal der kan rumme alt og alle – det er 
vores ideal. 
Kan vores tanker blive kvalificeret af at lytte på andre – det kan det uden tvivl, så gør vi det. Men 
det er ikke tanken at vi finder en eller anden midter-normal som kan rumme rigtigt meget. 
Det er vores ideal – og det skal give mening for os som profession. 
Så gør vi det i stor respekt for at der er andre der har deres idealer, men det skal kvalificerer vores 
mulighed for at gå ind i den debat med andre. 
Og det er også derfor jeg siger, det her er jo ikke for ekskluderer – det er for at vi kan være bedre 
til at inkluderer i vores debat. 
Jeg håber at I forstår lidt forskellen – det er i et hvert tilfælde vi både i interessegruppen og i ho-
vedstyrelsen lægger op til, det er at det er professionens skoleideal. 
Så hverken KL eller 3F eller BUPL skal nødvendigvis kunne se sig i det, det er ikke det der er det 
vigtige – de må gerne inspirer os til at lave idealet så godt som mulig, men det er vores ideal. 
Den præcisering vil jeg godt lige give i forhold til de indlæg der har været nu – og så glemte jeg 
faktisk og gøre opmærksom på at der ligger et forslag til vedtagelse. 
Det er sendt ud allerede før kongressen, men et forslag er ikke et forslag på kongressen før det er 
fremlagt, så derfor vil jeg godt sige nu at jeg fremlægger det forslag som blev sendt ud, som punkt 
til det her – og igen det er et forslag til vedtagelse, så det er først og fremmest noget vi i organisa-
tionen skal kunne forstå. Det er ikke et signal udadtil – et er et signal til os selv. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – det forslag som formanden netop fremlagde – og fremsatte – det er forslag E1.4, som 
ganske rigtigt er blevet udsendt tidligere – og som ligger på kongresportalen under dette punkt 5, 
der kan I finde forslaget. 
Det er hermed fremsat. 
Så giver jeg ordet til Allan Nielsen, værs´go – og derefter er det Johnny Nielsen – det er Niels 
Munkholm Rasmussen, undskyld. 
 
Allan Nielsen - Gribskov Lærerkreds: 
 Ja, tak for det – jeg har sådan set ikke nogle bemærkninger til de ting der er sendt ud og som vi 
skal tage stilling til lidt senere, jeg vil sige, at jeg har været en del af denne her interessegruppe og 
har hele vejen igennem synes at det har været enormt fedt. Fantastisk spændende at få lov til at 
dykke ned i og tænke, hvad er det vi egentlig holder folkeskole for og arbejde med de ting. 
Det har været en spændende proces ikke mindst på grund af – altså også Alexander – som har 
været en glimrende indpisker i hele denne her proces. 
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Lige da jeg sådan så dig første gang – ahh – tre gange – kan vi det – som så blev til 4 gange og ar-
bejde med folkeskoleidealet – det kunne vi godt – der var ikke et sekund som kan man sig, hvor 
vi kedede os. 
Man kan sige, det engagement som jeg så mødte op med ude i de faglige klubber i Gribskov Læ-
rerkreds på skolerne, var selvfølgelig vigtigt, men når jeg var kommet i gang med at fortælle om-
kring vores skoleidealer og vi var i gang med at arbejde med at forberede det til en kongres, jo – 
om et år hvor det skal vedtaget – kan man sige – så var der nogle lærere, som sagde, ahh… Allan 
er det nu ikke lige vigtigt lige at I får gjort noget ved vores arbejdstid – vore arbejdsvilkår inden I 
begynder at tale om alt det her højtflyvende og højtravende ord og alt det. Det er også vigtigt, 
men samtidig vil jeg sige, at jeg oplevede på de faglige klubber, jeg oplevede blandt lærerne i 
Gribskov, at der er en interesse for at vi arbejder også med vores skoleideal. Og det er lige før jeg 
vil sige, at vi er der, at vi har faktisk fat i noget her omkring skoleidealet som ikke bare er noget 
lokalt eller noget i denne kreds, denne sal, det har også en samfundsmæssig interesse, at vi som 
faggruppe, som profession tager fat i skoleidealet. Det har også sådan et samfundsperspektiv over 
sig, som andre gerne vil lytte til. 
Det blev jeg for alvor klar over da vi i – netop i Gribskov Kommune – Gribskov Lærerkreds - 
inviterede til en seance – hvad vil vi med folkeskolen? – lavet i samarbejde med de lokale skole-
bestyrelsesformænd og folkekirkens undervisningstjeneste, hvor vi i 2,5 time talte omkring dan-
nelse, faglighed, invasion i skolen, andre forhold, og hvor de medlemmer der var mødt op, og de 
forældre som også var mødt op, var meget engageret og arbejdet med de her ting. 
Og tilbagemeldingen til mig fra medlemmer – dels ved opringning på telefon til kredskontoret, 
når jeg mødte dem på min egen skole – tommeltot i vejret - ”fed aften – mere af det fra kredsen, 
tak” – så vi har fat i noget som selv om arbejdsvilkår og arbejdstid sådan nogle ting fylder meget, 
så har vi fat i noget her som også har medlemmernes interesse. Jeg tror bare at vi skal være op-
mærksomme på at vi præsenterer det på den rigtige måde. 
I hvert fald kan man sige at – kan man sige at vi skal hvert fald tænke over hvordan vi ruller det 
ud, hvordan er det vi får talt med medlemmerne omkring de her ting – og der tror jeg selv – og 
det blev jeg bekræftet i lidt før – for lidt siden da vi havde de her workshops – at helt almindelig 
gammeldags dialog – et er måden at gøre det på. 
At kredsene, kredsformændene, kredsstyrelsesmedlemmer tager ud i de faglige klubber fra nu af 
og så året frem og taler om skoleideal, med helt almindelig dialog – face to face – og får talt om 
hvad det handler om, og de ting. 
Der kan også laves fancy ting på Facebook osv, men helt almindelig gammeldags dialog er nok 
den vigtigste redskab for at få medlemmerne med i det omkring skoleidealet. 
Så kan man sige, at det skoleideal har sådan et eller andet universelt som jeg lige har været inde 
på, der er noget omkring det kan generere noget fællesskab – også fordi som jeg sagde før det har 
en samfundsmæssig interesse. Kan vi blive enige om det her og arbejde os frem mod en enighed, 
så har vi noget vi er fælles om – noget man er fælles om fra Skagen til Sønderborg, fra Esbjerg til 
Bornholm – også på den måde er med til at generere oplevelsen af et fællesskab. 
Og som det også er blevet sagt – kan man sige – når nu vi på et tidspunkt står med en arbejds-
tidsaftale, så er det nok også meget godt, så er det nok også meget godt at have et skoleideal eller 
et folkeskoleideal som vi kan sige, jamen det er så vejen vi vil gå – det er den her måde vi vil – det 
er den her vej vi vil arbejde. 
Og dermed får jeg også sagt jo, at med et ideal – et folkeskoleideal – et skoleideal, så er det måske 
også en meget god strategi at sige, jamen det her det vil vi, jamen sådan her vil vi folkeskolen – 
det er det vi vil med børnene og eleverne – i stedet for at gå lidt i brechen og sige – vi er i for-
svar- det er dårligt – det er forkert, men læg frem – det vil vi – og så vise at det er vejen vi vil gå. 
Og så var – i den gruppe vi havde lige før nede i workshops-gruppen – der var faktisk en som 
sagde noget ganske ganske – der var også – alle sagde noget ganske fornuftigt- men der var en 
der kom med et rigtigt godt forslag – og det sagde jeg – det skal jeg nok gå op og sige, og det er 
omkring vores foreningssang.   
Kan vi bruge foreningssangen på en eller anden måde i forhold til det arbejde der ligger fra nu af 
og frem til om et år. Man kan sige, at foreningssangen som vi synger ved kongressen og alle andre 
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lejligheder – den handler jo ikke så meget om os selv på den måde at vi kigger indad, den handler 
jo meget om at vi kigger ud af, at vi som faggruppe tager ansvar og vi vil tage ansvar for – for den 
verden vi lever i og de elever som vi møder i skolen. 
Så det er en opfordring – fremadrettet til hovedstyrelsen – kan vi bruge vores foreningssang ak-
tivt i forhold til at formulerer et fælles folkeskoleideal. 
Yes, det var ordene jeg vil sige for denne gang. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja tak – Niels Munkholm Rasmussen, værs´go – og derefter er det Johnny Nielsen. 
 
Niels Munkholm Rasmussen - Odense Lærerforening: 
Ja, jeg er også en af dem der synes at processen er vigtig. Gerne en lang og grundig proces, men 
det skal jo handle om noget. 
Der må være et indhold og det vil jeg gerne sige lidt om her og det vil være ud fra et par eksem-
pler. 
Det ene eksempel går på – hvad er det for nogle elever vi har. 
Og det andet det går på – hvordan kommer vi til dem – at lærerprofessionen vej. 
Og Anders Bondo var jo i beretningen inde på – faktisk lidt stikordenen til det her – undervis-
ning først og fremmest gennem fagene – det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. 
Og de elever der ikke har de bedste forudsætninger med sig – nogle særlige udfordringer, det vil 
jeg også vende tilbage til. 
Det var lige som de to indholdspunkter jeg har her. 
Og jeg skal sige, at jeg er jo overhoved ikke kritisk overfor det her – og jeg har også fuldstændig 
afstemt hele mit indlæg med Henrik Steffens, så der ikke skulle være noget som helst at komme 
efter her. 
 
Griner. 
Kongressen griner 
 
Og så siger Anders, at vi skal jo snakke om det videre arbejde og vi skal se på om – er der med 
det her oplæg ramt det rigtige. 
Og med det videre arbejde, der vil jeg sådan – man kan jo ikke lade være – fordi det vi vedtog på 
kongressen i 16, med det videre arbejde, det var at med involvering af alle niveauer i foreningen – 
og det var jo fint og nu er det så blevet til – i den som Anders lige fremlagde før E1.4 – at for-
eningen siden sidste kongres involveret brede dele af organisationen i drøftelserne. Altså involve-
ring af alle niveauer – til brede del af organisationen – betyder det så, at man i virkeligheden har 
lavet om på det der var formålet sidste gang eller er det for spidsfindigt det her. Men der er i 
hvert fald sket noget her – og jeg går ud fra hvad den arbejder med. 
 
Griner 
Kongressen griner 
 
Det er min erfaring – og det er Henrik Steffens også helt enige i. 
 
Kongressen griner 
 
Nej, det jeg vil vende tilbage til, det er det der med – med hvad er det for nogle elever vi taler om 
her – og der er en enkelt ting som jeg synes – jeg er inde i bilag 1 – jeg tror det hedder bilag 1 – 
der står der ”ingen må sættes i bås ud fra deres sociale opvækst, religiøsitet, køn eller politisk ob-
servans.” Det tror jeg vi alle sammen er enige i. Men det er altså ikke det overvældende indtryk at 
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f.eks. de der 8.A og B jeg færdes sammen med. Der er det faktisk noget andet som fylder meget 
mere – som kunne sætte dem i bås og det er jo i virkeligheden de handicaps de har – det kunne 
være et spørgsmål om noget ADHD, man måske ikke så voldsomt, så de er ude i specialklasse, 
men en almen klasse. Det kunne være noget med dysleksi – altså noget ordblindhed – det synes 
jeg er nogle anderledes store ting end lige det der med social opvækst er stor og religiøsitet, køn 
eller politisk observans, men jeg synes faktisk det andet her er nogle vigtigere indfaldsvinkler. 
Det kan man altid diskutere. Det der undre mig meget i virkeligheden at det helt var faldet ud, og 
da jeg så også kiggede også det næste bilag 2 igennem, så var der faktisk ikke ret meget om de 
elever som har en anden tilgang – altså har et handicap eller har brug for noget specialundervis-
ning – hed det i gamle dage. 
Det synes jeg faktisk der mangler her – og det vil jeg da håbe at det kunne være en idé i det videre 
arbejde til noget indhold. 
For det var det der med – har vi ramt det rigtige – jeg synes faktisk at der er ramt utroligt meget 
rigtigt, men derfor har jeg også noget der – jeg synes der lige så rigtigt – og det er det. 
Det var den ene ting.  
Den anden ting det er det der med at undervisning først og fremmest igennem fagene. 
Nu siger Anders ”først og fremmest gennem fagene” – nu er det jo sådan at i folkeskoleloven, så 
har vi som læreprofession jo sådan set kun en rigtig indgang – nemlig igennem undervisningen. 
Det er §5 i folkeskoleloven – det er der vi har vores indgangsvinkel og der er sådan set ikke ret 
mange andre ting der kan sætte os i forbindelse med eleven end de skolefag fag som vi underviser 
i. 
Så kom der jo den §16A med understøttende undervisning – og der gentages det jo igen – i direk-
te sammenhæng med undervisning i folkeskolens fag – og så åbner man så lidt for at man kan og-
så styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidighed osv. Men altså den indfalds-
vinkel vi som lærere har overfor vores elever det er folkeskolens fag. 
Og derfor synes jeg også når jeg så har læst det her igennem, der kunne jeg godt tænke mig at vi 
var lidt skarpere – der står ikke ”fagene i skolen” eller ”skolens fag” i ubestemt form. 
Det er folkeskolens fag. 
Og når jeg er så tydelig – eller prøver at være tydelig med det, så er det jo det der med at hvert fag 
det er noget der er mere end et videnskabsfag – noget der er mere end et håndværksfag – noget 
der er mere end en sportsgren. Det er en lang tradition der er i skolens fag – der er nogle af-
grænsninger i dem – der noget fremtidsperspektiv i dem – og så er der det at i skolefagene, der 
skal vi jo have den almene dannelse ind over – det har man jo ikke andre steder.  
Så derfor er det noget andet med et skolefag.  Og så er det jo sådan – fagene tilsammen er det 
mest dækkende udtryk for vores kultur og det tør jeg godt sige fordi der er jo nogle der har tænkt 
det her – for der fandtes tilbage i 80´erne et fantastisk godt oplæg – det hedder ”om grundlæg-
gende kundskaber” og det var et debatoplæg som direktoratet for folkeskolen og seminarierne 
dengang udsendte, der alle de her overvejelser – de didaktiske – de pædagogiske – de skolefags-
mæssige indgangsvinkler – og det holder stadigvæk. 
Så jeg håber virkelig, at det der med skolefag og skolefagene kommer til at fylde noget i det nye 
folkeskoleideal. 
Så er der en enkelte ting – så er jeg færdig – og Henrik ville også være færdig – det går på at der 
kommer sådan en indfaldsvinkel der hedder ”matematik, fysik og biologi – er ikke nationalt be-
grænset i deres ledingsområde” nej – det er jo nogle gode naturvidenskabelige fag – jamen nu ar-
bejde jeg jo med nogle humanistiske fag, f.eks. historie og samfundsfag – jeg gør alt muligt for ik-
ke at afgrænse dem til noget nationalt. 
Jeg synes faktisk historie og metode og den måde vi arbejder med kilderne og den måde vi kan 
perspektiverer det, det er sku da det samme alle steder over hele jorden – så vi afgrænser os da 
ikke og siger at det er naturvidenskabelige fag – det er sådan nogle der er uden grænser – hvor-
imod de humanistiske fag dem kan vi sådan ikke brede ud over det hele.  
Så husk det der med skolefagene – husk det der med de elever der har nogle særlige behov – det 
kunne jeg godt tænke mig kom til at fylde noget mere i vores folkeskoleideal. 
Tak 
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Helle: 
Tak 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Johnny Nielsen – værs´go og derefter er det Rikke Jørgensen. 
 
Johnny Nielsen - Aalborg Lærerforening: 
Tak for det 
Jeg vil starte med at sige at folkeskoleidealet har min fulde opbakning – vi får som forening et 
svar og et bud og skal ikke kun give modsvar på andres bud. 
Men min egentlige intension med at bede om ordet er at sætte fokus på involvering af medlem-
merne og til dels tillidsrepræsentanterne. 
Når jeg i min dagligdag tænker involvering, så er det ikke at jeg som TR eller vi som kreds kom-
mer og lægger opgaver ud men derimod at medlemmerne selv har noget de gerne vil forandre. 
Og at vi som forening bakker dem op og understøtter dem enten som TR på en skole, som kreds 
eller centralt som Danmarks Lærerforening. 
Så derfor håber jeg at vi har fokus kun at involverer dem der gerne vil involveres i arbejdet med 
folkeskoleidealet og har tid og lyst og overskud. Og at vi ikke satser på en bred involvering. 
Når der i forslaget til E1.4 – tror jeg den hedder – står ”involvering af tillidsvalgte og medlem-
mer” så tænker jeg at det er kvalitet og ikke kvantitet der skal satset på. 
Jeg vil ikke fremsætte et ændringsforslag, men håber på et tilsagn om at det skal forstås om i min 
udlægning. 
Kort sagt, det er vigtigt at det ikke bliver en ekstra opgave for medlemmer og tillidsrepræsentan-
ter, men derimod et ideal som medlemmerne og os alle sammen efterfølgende kan være stolte af, 
at vores egen forening har lavet og hvor dem der har lyst har bidraget. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak, Johnny – så er det Rikke Jørgensen og dernæst er det Dorthe Fisker. 
 
Rikke Jørgensen - Brøndby Lærerforening: 
Nå – nu prøver jeg lige om jeg kan gøre det her. 
Altså jeg tænker – skal vi have et folkeskoleideal? – ja, umiddelbart ja, men jeg synes at der er 
nogle elementer vi er nødt til at overveje. 
Der er ingen tvivl om at vi har brug for at definerer hvorfor vi driver skole og hvad det er for et 
ideal vi stræber efter, men det har hele samfundet brug for – hvad er målet – hvorfor skal vi have 
en velfærdsstat – hvilket ideal stræber vi efter. 
Men vi skal passe på at folkeskoleidealet ikke bliver et projekt bare for os selv, at vi ikke lukker os 
om os selv. Der er nogle der allerede har sagt det, Claus Hjortdal, blandet andet. 
Vi skal derimod lytte godt og grundigt til hvad de andre organisationer siger, vi skal lytte til hvad 
vores medlemmer siger – og vi skal formå på en eller anden måde at lave en paraplyoverskift der 
rummer – som jeg ser det – hele den offentlige kamp for et bedre velfærd. Det er det der kan give 
meningen for ellers ser jeg en stor fare for at det bare er et projekt hvor vi bare lukker os om os 
selv og så bliver det bare egentlig et papir – et rigtigt fint beskrevet papir – der bare kan arkiveres. 
Vi  er nødt til at lægge os i selen for at det ikke bare noget der bare kan fejes af som, nårrh, ja, det 
er også bare lærerne igen – vi skal i stedet for være dem der er forgangsmænd for en fælles bevæ-
gelse – tænker jeg – med vores input i denne her kamp for et fælles velfærd. 
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Folkeskolen som en af velfærdssamfundets grundpiller – en vigtig brik i et større puslespil – der 
har direkte indflydelse på vores alle sammens velfærd. 
Men for at sådan en græsrodsbevægelse – kan vi lige så godt kalde den – skal få fat i egne rækker 
- altså hos os selv, så er det nødt til at give mening. 
Henrik Steffens – ja, nu nævner jeg dig igen, Henrik – du bliver nævnt meget – nævnte i går, at 
du kaldte for ”nerve”, og Karsten Lynge Simonsen formulerede det som ”hvornår er du villige til 
at involverer dig”. 
For at skulle kunne svare på det er jeg nødt til at sige, jeg er jo nok gennemsnitligt den alder der 
er på lærerværelserne og jeg er født i starten af 70´erne – og vokset op i et samfund i 80´erne som 
der også blev nævnt heroppe ”vi havde ikke en chance, men vi greb den” – man kalder os genera-
tion X og vi gør ikke noget med mindre det giver mening for os. 
Så på trods af at samfundet ikke kunne bruge os så lærte vi alligevel i folkeskolen – og det er må-
ske vi kan komme ind på – det er måske der den nerve er – at vi kunne hvad vi ville. Vores hove-
der og vores hænder var vores råstof og det var os der skulle skabe fremtidens samfund og det 
har vi så gjort med New Public Management – men det er så noget helt andet. Der var stort fo-
kus på barnet og demokratiet, visionen var faktisk klar i samfundet på det tidspunkt, sådan ople-
vede jeg det som barn. Via uddannelse skulle der opbygges et samfund der sikrede at det aldrig 
mere var muligt at indoktrinerer en hel ungdoms generation til blindt at parere statens ordre. 
Andens verdenskrig var ikke glemt endnu og det var meningen – det gav mening for os som børn 
på det tidspunkt, det var på trods af noget – og det er selvfølgelig ikke så godt – men der er i et 
hvert tilfælde et drive i at være på trods og vi fik alle sammen – mere eller mindre – i de her gene-
rationer skabt os en ret solid karriere. 
Jeg ved godt at det her faktisk er gammel vin – men det er faktisk stadigvæk præcist det det hand-
ler om. 
Børnene er vores fremtid det er det eneste råstof vi har og når det her råstof er i fare, så er vi 
nødt til at give ind og det at vores folkeskoleideal skal være med til, tænker jeg. 
Men det er ikke anderledes end når sygeplejersker og lægerne siger at deres patienter er i fare. Og 
det er heller ikke anderledes end når betonarbejderen står og er blevet syg og skal i uendelige me-
ningsløse ressourceforløb – afklaringsforløb – for at finde ud af om der er – hvad kan man sige – 
økonomi at ham gående hjemme. Så vi kan vel godt sige – på min generations vegne – at New 
Public Management er gået alt for langt. Vores fælles velfærd er faktisk i fare sådan som jeg ser 
det. 
Og derfor skal vi definere vores bud på hvordan vi fremtidssikre vores demokrati igennem vores 
eneste råstof og dermed sikre velfærdssamfundet for de næste generationer – det er vel det.  
Og netop udviklingen af trivsel hos eleverne – vores råstof – som jeg kalder det her – er faktisk 
den afgørende faktor for os – er faktisk vores drive som lærere, men det er også lige præcis det 
her tema der rammer rent ind i forældregenerationen. Det er mit bare – det mit barns liv – det er 
mit barns fremtid.  
Og lige nu er der det her drive på tværs af de her faggrupper, og den fællesnævner tror jeg er af-
gørende vigtig og udnytte og holde fast i. 
Og så vil jeg afslutningsvis lige minde os selv om, at når vi peger på andre, så peger altså 3 fingre 
på os selv – hvad gør vi selv – hvordan gør vi selv ting på en anden måde. Verden har ændret sig, 
vi står ikke i den samme situation som vi gjorde før 13. Vi kan ikke være sikre på, at vi har en 
forhandlingspartner der reelt vil forhandle. Vi kan ikke være sikre på at der er en dansk model der 
fungerer. Og jeg godt at det her ikke kun er folkeskoleidealet – jeg beklager. 
Men jeg synes at det hænger sammen.  Kunne vi forestille os at vi gjorde noget andet – kunne vi 
forestille os at - nu kan I næsten gætte hvor jeg er vokset op – at vi bliver lidt mere aktivistiske – 
at vi ikke bare laver et folkeskoleideal, men at vi handler på en anden måde. Det kunne – bare et 
bud – være at vi alle sammen stod på Lolland Falsters Rådhus eller i Lolland Falster Kommune 
den 27. november fordi det var der de ikke ville tale med os om velfærd, der er ved at blive for-
ringer. 
Det er bare et bud. 
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Og vi ved – fordi vi ved lige nu at der et momentum, vi ved at der er en fagbevægelse som faktisk 
bakker os op, men vi ved også at der er medlemmer der ikke længere melder sig ind for de kan 
ikke se sig selv om en del af en traditionel fagbevægelse. 
Men det her kunne måske være det der gjorde at vi igen gav mening. Det kunne måske være at 
folkeskoleideal var med til at åbne og bygge bro, sådan så vi kunne vise en vej ud af det her in-
genmandsland vi på en eller anden måde står i. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Dorthe Fisker – værs´go – og derefter er det Heidi Rasmussen. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening: 
Kort efter det sidste seminar i interessentgruppen – hvor jeg også har været så heldig at være 
med, der sad jeg en meget tidlig morgen i en bybus i Aarhus på vej til kredskontoret. Jeg sidder 
og fumler lidt med nogle hørertelefoner og mobiltelefon – jeg skal jo have morgennyhederne – 
og heldigvis for det fordi bussen når at stoppe engang i mere og ved næste busstoppested der står 
der en mand på med en kuffert. Jeg ser ham ikke, men jeg kan høre at der kommer nogen ind – 
han sidder bag ved – eller bag ved mig. 
Der er sådan en genkendelse af en anden mand der siger – nårhh.. dav – hvor skal du hen, skal du 
på ferie, og så siger den pågældende mand med kufferten, nej… jeg skal på lejrskole med min 6. 
klasse til Bornholm, nårh.. nej, hvor fedt – også tænkt jeg bare – uhaa – nu skal jeg lytte – så af 
med høretelefonerne.  
Den spørgende mand – det er for konteksten -  han er i øvrigt arkitekt – det har så meget med at 
gøre, men han er i et hvert tilfælde ikke skolelærer. Videre – så siger læreren – ja, det er også det 
eneste gode der er kommet ud af den reform, det er at når man er på lejrskole en uge, så kan man 
afspadserer en hel uge bagefter. Så tænkte jeg - hold da op – så begynder jeg at tænke. Kan jeg få 
øje på ham – man skal jo opfører sig ordentligt.  Jeg lyttede videre – og så går der så en lang snak 
i gang mellem de to – og det blev interessant for de begynder faktisk at tale om lærerrollen og læ-
reren som figur og heldigvis så var det ikke blevet så lyst endnu, så jeg kunne stadigvæk sådan i 
genskæret fra ruden sådan få lidt øje på dem. Så jeg kunne se, at de i hvert fald tilhørte en genera-
tion som jeg er en del af – der gik i skole dernede i 80´erne. 
Så siger den ene – ja, - ham arkitekten – ja, de der lærere – de der garvede lærere – det er squ også 
en loppetjans. Så begyndte mit blodtryk sådan lige så stille og stige. Det var tidligt om morgenen 
og jeg tænkte – nu svarer den lærer da på det der. Nahh.. sagde han så, nej – det vidste han nu ik-
ke rigtigt – Nårhh.. tænkte jeg. 
Så siger han – arkitekten – altså den der sløjdlærer – hjemme ved mig, der var havde vi jo den 
samme bordskåner, dem havde vi jo mange eksemplarer af for det var jo den samme bordskåner 
de skulle lave hver eneste år.  Ja, siger ham læreren, det er også… ja, pyhaa… Jamen jeg ved også 
godt der er nogle der er sådan, siger han.  Der er nogle der genbruger og ikke rigtigt - går hjem. 
Og nej, nu går jeg da snart amok, nå… så siger han, men det er ikke nogen på min skole siger han 
så, nåhh..  når, men jeg skal ikke keder jeg længere, det var en lang samtale og det var en lang tur 
til Aarhus, men det som jeg så efterfølgende kom til at tænke på, det var – han er på intet tids-
punkt – bliver  den her lærer nuanceret. Han bliver ved med ligesom at tale den arkitekt efter 
munden og han bliver i øvrigt ved med og fastholde en ret stor gruppe af en stor bybus i Aarhus 
– den her snak. Der er altså mange mennesker der hører det her. 
Så skal vi til kongres, og så tænker jeg – hov det er da noget med at for 2 år siden der stod jeg vist 
heroppe og snakkede om sprog – og vil i hvert fald anbefale at vi begyndte at tale om, hvordan 
kan vi få et fælles sprog. 
Og nu citerer jeg mig selv – det er faktisk ret sjovt at få lov til det – jeg sagde ”jeg håber, at I som 
kongres vil være med til i den fremadrettede kongresperiode, at arbejde med hvordan vi får et 
sprog sådan at vi faktisk kan tale ud fra en fælles platform.”. Mit indlæg dengang handlede også 
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om at vi skal have sprog på flere niveauer. Vi skal have et sprog når vi taler er lærer til lærer – vi 
skal have et sprog når vi taler med forvaltning og politikkere – vi skal have et sprog når vi taler til 
forældre osv. 
Så bringer det mig så hen til folkeskoleidealet. Fordi er det så lige at vi skal arbejde med det? Vi 
skal nemlig have fundet ud af hvordan vi skulle få det her omsat – vi skal have omsat et ideal til 
at kunne blive et fundament, som kan give os noget til det her sprog. 
Så var jeg jo bare en heldig kartoffel for ca en time siden. Fordi jeg stod lige derovre med mit 
skilt, og hvem får man så besøg af – så får man besøg af de Lærerstuderende Landskreds og så al-
le pensionisterne – i et hvert fald en stor del af dem. Så der fandt jeg mig stående mellem dem der 
er på vej ind i skolen og dem der har været i skolen – og skulle snakke om det her. 
Kan man være mere heldig?   
En af de unge studerende hun siger ”sådan et folkeskoleideal, det kunne faktisk være indgangen 
til min lærergerning” – og vi snakker om at vi kunne blive pensum i læreruddannelsen. 
Hmm.. ja, så siger en af de søde pensionister ”ja, det er lidt ligesom dengang. Den gang da jeg var 
lærer og jeg nogle gange manglede argumentation, så fandt jeg det i den blå betænkning”. Ok, 
sagde jeg så, er du ikke sød og gå op og sige det.  Så sagde…Arhh.   
Så fik jeg lov at sige det på jeres vegne. Men det er jo noget af det, det kan – og noget af det jeg 
har mødt siden de lange og gode seminariedage i folkeskoleidealet – det har jo været ”jamen hvad 
skal vi bruge det til, Dorthe” – prøv at kom med et bud – hvad skal vi bruge det til. 
Hvad kan det blive til. Og det jeg tror det kan bruges til, det er faktisk at skabe det der funda-
ment, så vi har noget at tale ud fra. Om det så er et papir eller noget i et ringbind eller hvad det 
bliver, det er sådan set, for mig at se underordnet, jeg synes også den del vi har været i gang med 
omkring – hvad skal vi med skolen – den som jeg ved at Dorte Lange har omtalt, ”samtalebevæ-
gelsen om hvad skal vi med skolen” den har haft afgørende effekt rundt om i landet. Både på he-
le det man kan sige, den super tanker med Merete Riisager også omtaler er ved at vende. Men og-
så for arbejdstidsaftaler ude i det ganske land. 
Nårhh, nu skal jeg nok slutte mit indlæg for man kunne jo så ønske sig den lærer ud bussen 
hjemme i Aarhus, med en fornyet opmærksom på sin profession, med den blå betænkning eller 
folkeskoleideal – eller vi kommer til at kalde det – nok ikke den blå betænkning – men I ved hvad 
jeg mener – hvis han nu havde det, så kunne man jo forestille sig, at han ville sige – i stedet for at 
sige det bedste ved lejrskolen var at have en uges afspadsering, så kunne det være at han sagde 
”det bedste ved lejrskoler, det er muligheden for at opleve noget sammen med eleverne og lære 
dem noget af det, af alt det, livet også handler om” og måske også give ham noget han kunne tage 
i den samtale i bussen med, så det ikke blev et ”øhh, bøhh…- og jeg kender i øvrigt nogen”. 
Så jeg håber at vi kan finde noget at bruge det til, og jeg håber at vi skal have det. 
Tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak. Heidi Rasmussen, værs´go – og derefter er det Henrik Steffens. 
 
Heidi Yoma Rasmussen - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Ja, umiddelbart så tænker jeg – åhh, nej, ikke flere fine ord i ringbind, som vi bagefter får besked 
på hvordan vi får det til at leve derude. Og så kan vi jo involverer TR´erne i endnu en opgave og 
så Karsten Simonsen på nakken, fordi de der TR´ere, de har så rigeligt at lave. 
Hvad skal vi med det, professionsidealet og grundloven og den slags. 
Ja, det er jo nogle ting som vi ikke nødvendigvis kan uden ad eller snakke om hele tiden, men ind 
i mellem så er det rigtigt rigtigt sundt at man har et sted og kigge tilbage. 
I Høje Taastrup Kommune der er vi jo så heldige og have fået en ny skolechef som er ved at 
bygge store nye projekter og han har faktisk et princip om at skolen-ordet det bliver til læringsord 
– på denne måde skal vi have i stedet for en skole, så skal vi have et børne-/kultur-hus, og i ste-
det for en anden skole, så skal vi have et læringshus. Hvis det står til Flemming og noget af det 
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slipper han afsted med, men i den anledning er det jo rigtigt godt med nogle rigtige gode argu-
menter og så er det jo nogle gange sådan at sådan et papir her det kan komme til hjælp fordi no-
gen formulerer altså noget som man ikke lige nødvendigvis selv kan grave lige så smukt op.  
Og her der bliver jeg simpelthen nødt til at læse det op. Det er i bilaget E1.1 – tankerne bag ud-
arbejdelsen af folkeskoleidealet. 
”Alt det børn ikke bare kan erfare gennem socialisering og naturlig deltagelse i familien og sam-
fundet, men som de har brug for at forstå og vide skal læres i skolen. Folkeskolen er den institu-
tion der transformerer vigtige færdigheder, kundskaber og holdninger til undervisnings- og dan-
nelsesprocesser, med henblik på at eleverne tager stilling både deres såvel som et fælles liv.” – det 
var ikke engang helt  rigtigt læst op, men nogle gange så har man brug for at noget er tygget så 
godt igennem, så det bare siges endnu bedre end det hverdagssprog man måske lige kan ryste op 
med, og jeg kan hvert fald godt brug en skærpelse af mine argumenter og det tror jeg vi er rigtigt 
mange der kan. Om det så skal med vold og magt tvinges en masse medlemmer med til nogle 
forsamlinger, det ved jeg ikke, men jeg tror i hvert fald vi er rigtigt rigtigt mange som får rigtigt 
meget glæde af at have gennemtygget det her og så om Marianne også siger, at være i processen. 
Og måske er det bare godt – måske skal den bare have lov at være rigtig lang.  Jeg kan i hvert fald 
godt bruge det. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Henrik Steffens, værs´go – og så har jeg Anne Halkjær Johnsson stående. 
 
Henrik Steffens - Silkeborg Lærerforening: 
Ja, I går da jeg gik på talerstolen, så legemliggjorde jeg belastningsindekset. I dag må det næsten 
være et udtryk for en legemliggørelse af Fake News på baggrund af Niels´ indlæg. 
Min pointe tager udgangspunkt i netop det Anders sagde – det vil jeg gerne kvitterer for, at det 
her det er et professions- /folkeskoleideal. Det er det vi står indenfor og dermed ikke hvad alle 
andre måtte mene eller sådan noget lignende. 
Men det er ikke ensbetydende med at det ikke er dynamisk. Og Niels´ oplæg fik mig til at tænke 
på, Richard Dworkins pragtfulde sætning ” absolut clarity is the privilege of fools and fanatics” – 
et absolut klarsyn af privilegiet for fjolser og fanatikere. Og det er faktisk det jeg synes at den her 
– da vi tog det op sidste år, da jeg gik ind og læste referatet fra sidste år af – det er netop et mod-
svar til det her. 
Jeg synes, at den styrke det har – jeg vil faktisk radikaliserer Dortes indlæg til at sige - det her har 
faktisk nerven og substansen til at det måske kunne danne grundlaget for den fremtidige lærerud-
dannelse – uanset den så fortsætter som en professionsuddannelse eller en kandidatuddannelse. 
Den har en dybde og en nerve og en dynamik der er levende og jeg synes at Alexander har i sit 
oplæg - og det der er til at læse – har bredt det så ud således så det faktisk er levedygtigt i dybden. 
Den sidste afsluttende bemærkning jeg har til det – det er også i forhold til punktets – hvad er det 
det hedder? – rammesætninger. Vi skal definerer og vedtage hvad det er af felter vi vil arbejde 
hen imod – ja centrale området. 
Man nævner ordet ”barndom” og ”børnesyn” – jeg kunne godt ønske mig at man rettede det hen 
i mod netop i forlængelse af dit oplæg, Alexander – hvad er det for et menneskesyn vi lægger til 
grund for det her. Hvad er menneskesynet med afsæt i den demokratiske centraleuropæiske dan-
nelsestradition. Det vil jeg synes det. 
Og lige til Niels afsluttende. Bertrand Russell han sagde jo det der” most people rather die than 
think, and in fact they do so”. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
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Ja, tak. Anne Halkjær Johnsson, værs´go – og derefter er det Flemming Pedersen. 
 
Anne Halkjær Johnsson - Viborg Lærerkreds: 
Jeg er blandt de der særlige små medlemsgrupper – og de særlige børn som er på min særlige til-
rettelagte ungdomsuddannelse – STU – er nogle af dem som jeg selvfølgelig har særligt øje på. 
Og det handler egentlig ikke om folkeskolen, men det gør det så alligevel. 
Fordi de elever der kommer hos mig har i noget eller nogle gange – desværre – gået hele deres 
skolegang i en almindelig folkeskole, og så første er kommet over i specialområdet senere. Og det 
er ikke altid godt. Fordi folkeskolen – om den er ideal eller ej, så er der altså de her elever som 
adskiller sig. De har svært ved at sidde stille - de har svært ved at koncentrere sig – de har svært 
ved at forstå det der bliver undervist i. Det har man mere eller mindre systematisk en måde at be-
de om opmærksomhed på. I Viborg har vi TOPI – tidlig opsporing og indsats – og det starter 
tidligt. Det starter allerede i vuggestuen, og man får også opsporet dem rigtigt tit. Men indsatsen 
– i hvert fald kan vi se på folkeskoleniveau – den halter det med. 
Og det betyder, at de elever der har brug for en særlig indsats ikke får den. 
Så bliver de indenfor normalområdet – og de mødes derfor også med normale forventninger. 
Og de kan de ikke ret tit leve op til fordi de har særlige forudsætninger og så bliver skolelivet en 
lang række nederlag og så bliver skolen bare rigtig træls. 
Og de her normale forventninger til eleven fortsætter fordi de forventes også at kunne gå på en 
ungdomsuddannelse på normale vilkår og de kan de sjovt nok heller ikke. 
Og så er det at når der er prøvet forskellige ting – den mindste gribende indsats – det er den pæ-
ne måde at sige det på – det er det billigste – så lander de hos mig på STU som er en af de dyreste 
ungdomsuddannelser, selv om Viborg Kommune ved gud ikke poster mange penge i det i for-
hold til andre kommuner, kan vi se. 
Og så har vi op til 3 år til at samle op på dem og ændre deres billede af dem selv, at de er sådan 
nogle der ikke duer til noget - at de er dumme - at de ikke kan skole – hader at læse – jeg kan ikke 
finde ud af matematik. Eller hvad det nu er for et selvbillede de har bygget op igennem de sidste 
10 års skolegang. 
Det er helt afgørende at de her elever der har de særlige behov og forudsætninger, også får et til-
bud der matcher det, mens de går i folkeskolen. For mange af dem kan sagtens rummes i folke-
skolen, hvis der bliver taget de særlige hensyn. Så har de nemlig også mulighed for at blive forbe-
redt til videre uddannelse. De får også lyst til at lærer mere og de får også fremmet deres alsidige 
udvikling. Og det har de ret til. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. Flemming Pedersen – værs´go – og derefter er det Inge Bro Sørensen. 
 
Flemming Pedersen - Århus Lærerforening: 
Det er en god idé med et folkeskoleideal. Mange har været heroppe på talerstolen inden for den 
sidste times tid og talt om at vejen derhen – altså selve processen er rigtig vigtig. 
Og så er det jeg ser på den vedtagelse som I har lagt frem i hovedstyrelsen. Der står at hovedsty-
relsen og kredsene har et fælles ansvar for at inddrage tillidsvalgte og medlemmer i debatten om 
et kommende folkeskoleideal. 
Anders, du sagde da du fremlagde den vedtagelse, at den skal være så vi kan forstå den.  Hmm.. 
siger jeg så – spørgsmålstegn. 
Jeg savner nemlig noget retning i vedtagelsen. Altså hvordan vi det næste år skal inddrage. Det er 
i virkeligheden den største udfordring sådan som jeg ser det. 
Så jeg efterlyser nu om vi ikke her fra talerstolen kan få nogle klare bud på det, for det har kred-
sene brug for. 
Tak. 
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Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak.  Inge Bro Sørensen, værs´go – og så har jeg ikke flere indtegnede talere. 
 
Inge Bro Sørensen - Lærerstuderendes Landskreds:  
På vej herind i salen igen der udvekslede jeg lige 2 ord med Dorte fra Århus Lærerforening. Hun 
spurgte mig ”har I ikke tænkt jer at gå op og sige noget om det her som studerende. I har nogle 
virkelige gode pointer over i min diskussion” – og der var vi alle sammen sådan lidt… ahhh.. – 
lidt tøvende.  
Nu går jeg det så alligevel, Dorte. 
Det er en lille opfordring. 
Og i Lærerstuderendes Landskreds vi vil rigtigt gerne inviteres med i det her arbejde. Vi afholder 
her i november ”Koloni LL” for LL – hvor vi blandt andet har inviteret Alexander von Oetting 
til at komme og tale om direkte det her fordi at vi gerne også vil være med i det her. Og vi synes 
også at det er rigtigt vigtigt. 
Det er nemlig vigtigt at vi som fremtidens folkeskolelærere også har ejerskab over vores folkesko-
leideal. Ikke mindst hvis det er en ambition at det her skal ind på læreruddannelsen. Det var også 
en pointe der kom i den diskussion jeg selv var med i her ovre. Skal det være en del af pensum 
måske. 
Så, kære DLF. Vi vil rigtigt gerne være med. Inviter os med i processen. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak for det.  Formanden, værs´go. 
 
Anders: 
Tak for rigtigt mange spændende input. 
Som jeg vist nok sagde da vi indledte punktet, så er tanken at vi i hovedstyrelsen prøver at samle 
op på nogle af de input der er kommet og kommentere ind på baggrundspapiret på baggrund af 
det. 
Det er klart at når vi så drager vores konklusioner, så skal I også have muligheden for at gå op og 
sige ”du har totalt misforstået den, det var ikke det jeg mente”. 
Det er heller ikke sådan at vi kan rumme alt det der er sagt. Fordi der er kommet blandt andet 
forskellige bud på, hvad er hele grundidéen med det her folkeskoleideal.  
Jeg hører nogle der siger, at vi skal lave et folkeskoleideal hvor vi har inviteret andre med ind og 
laver noget de kan se sig i. Jeg prøver selv at gå op præcisere det er ikke det der er vores tanke. 
Vores tanke er at vi laver vores ideal og derudfra inviterer andre ind i debatten. 
Og jeg vil godt give sådan helt konkret eksempel.  Den bog som vi nu laver sammen med FOA 
og 3F, der er også opstillet nogle værdier. Det er nogle værdier som FOA og 3F i høj grad også 
kan se sig i.   
I det kompas som vi havde i forhold til at lave de værdier, der brugte vi i høj grad dertil hvor vi er 
kommet nu med vores folkeskoleideal. Altså vi brugte aktivt de diskussioner vi har haft omkring 
folkeskoleidealet til at sige hvordan – hvad er det vi gerne vil have med?– og de har også fået de-
res med. 
Det er sådan vi tænker folkeskoleidealet brugt. Vi har vores – vi har professionens – det skal bru-
ges aktivt, det skal ikke være en facitliste vi ikke kan diskutere med andre. Det er det vi inviterer 
ind på. 
Men det er altså stadigvæk den model vi har for vores ideal og som hvis hovedstyrelsen ikke går 
voldsomt i rette med mig, når vi nu holder hovedstyrelsesmøde inden vi mødes igen – stadigvæk 
vil holde fast i. 
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Men I har givet rigtigt mange spændende oplæg og vi skal nok prøve at få det samlet op, det er 
ikke noget vi lige kan gøre her og nu og derfor er det – og det er så dirigenterne der afgøre hvad 
vi nu gør, men vi har i hvert fald brug for at lige tygge de spændende oplæg igennem som I er 
kommet med. 
Men tak for nogle rigtigt gode input. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, men det kan jeg give tilsagn om at det får hovedstyrelsen også lejlighed til at tygge sig igennem 
fordi vi har nu nået det tidspunkt hvor vi ikke når mere i dag. 
Klokken nærmer sig 17 – det var vores bagkant – det var der hvor vi skulle slutte af for at få ryd-
det salen til aftenens fest. 
Og derfor gør vi det nu at vi suspenderer kongressen for i dag og genoptager behandlingen af 
den i morgen.  
Og hvis jeg lige giver jer en status på hvor vi er – fordi vi springer jo fortsat lidt rundt i den dy-
namiske dagsorden her fra kongressen. Så er vi lige nu i gang med behandling af dagsordenens 
punkt 5 og det er foreningens drøftelser om et folkeskoleideal. Og der har vi fået fremlagt hoved-
styrelsens forslag til kongresvedtagelse – den der hedder E1.4. Den skal vi jo også have behand-
let. 
Og hvis jeg så lige giver jeg en status på det punkt vi ikke har fået afsluttet endnu – men hvor vi 
nærmer os en afslutning – der er nemlig ikke flere indtegnede talere – vi er klar til at behandle de 
forslag der ligger - det er dagsordenens punkt 6 – det var arbejdsliv 2017 – og der ligger der for 
nuværende 3 forslag. 
Der er Peter Hansens ændringsforslag nr. 06 – det er ændringsforslaget til Dorthe Fiskers forslag 
nr. 01 – på opfordring oplyste de begge to tidligere i dag at de fastholder deres forslag. 
Og så er der hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nr. 07. Det skal vi naturligvis også have 
behandlet færdigt i morgen. 
Men det bliver først i morgen, torsdag fordi nu er vi ved at nå der hvor salen skal ryddes for at 
blive klargjort til aftens fest.  
Og derfor skal I alle sammen huske at tage alle jeres ting og sager med jer. Ikke kun stemmekor-
tene, naturligvis, men alt hvad I i øvrigt har liggende på bordet, fordi så bliver salen ryddet. 
Og så skal jeg minde jer om at aftenens fest begynder kl. 19.00, og der vil være en velkomstdrink 
ude i foyeren 
Og så genoptager vi kongressen i morgen tidlig kl. 9.00. 
God aften. 
 
Klapsalver. 
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Torsdag den 12. oktober 2017 – fra 09.00 – 17.47 

Dagsordenens punkt 5: Foreningens arbejde med et folkeskoleideal 

 

Anders Bondo Christesen: 
Godmorgen - godmorgen, jeg vil bede jer om at finde jeres pladser. 
Og også i dag starter vi selvfølgelig med en sang – og også i dag er det Ejwin Tjørnkvist der spil-
ler. Jeg ved godt hvad det er for en sang vi skal synge – det er nemlig ”at lære at ville”, men jeg er 
lidt spændt på, Ejwin, hvad det bliver for en melodi vi skal – men det bestemmer du. 
Vi har fundet en der passer, det er smadder godt. 
Så jeg vil bede jer om at rejse jer op og synge med på dagens morgensang. 
 
John Vagn Nielsen: 
Jamen øhh… Helle og jeg vil også gerne sige godmorgen til denne 3. og sidste kongresdag. Vi har 
jo et pænt stort program foran os, det skal jeg lige gennemgå om lidt.  
Og også tak for i går, I ser som sædvandligt altid friske ud ovenpå en fest, så vi ser frem til en god 
dag. 
Se vi skal starte med at få fuldt op på den debat der var på slutningen af dagen i går, nemlig for-
eningens arbejde med et folkeskoleideal, og formanden får ordet lige om et øjeblik. 
Så håber vi på at vi kan afslutte det punkt og derefter har vi også et andet hængeparti – nemlig 
punktet der hedder nr. 6 omkring arbejdsliv – og det vil vi så prøve at se om vi kan afslutte bagef-
ter.  
Og derefter går vi så i gang med den dagsordenspunkt der hedder punkt 4 – nemlig opstilling af 
krav til overenskomstforhandlinger 2018. 
Det er nogle ting som vi satser på, jeg ved ikke om vi får helt færdigt, men det er ligesom det vi 
foreløbig har programsat her for formiddagen. 
Jeg ved også at vi skal have en gæstetaler lige inden frokost – henad mod afslutningen af kravene. 
Og så skal vi i gang med formandens beretning – det der hedder punkt 3, og det er klart at en 
række af de temaer som ligger i formandens beretning har vi jo allerede været inde i de special-
punkter, der har været. Men der er jo andre temaer også, det vender vi tilbage til senere. 
Og så har vi i øvrigt så også når vi når hen mod afslutningen, spørgsmålets punkt 11 omkring 
kontingent for 18 og kontingentramme for 19 og eventuelt. 
Men vi går i gang og fortsætter med punkt 5 – folkeskoleidealet – og formanden får ordet. 
 
Andes: 
Ja, tak for det – og endnu engang tak for de gode input vi fik i går. Vi har holdt møde her i ho-
vedstyrelsen her til morgen og vil prøve at samle op på debatten og det vil jeg gøre på den måde, 
at jeg vil opdele opsamlingen i 3 blokke. 
Dem får I lige først. 
Det første vi vil samle op på, det er kommentarer til selve rammepapiret. 
Det næste vi vil kommenterer ind på, det er folkeskoleidealets statur som der var nogle forskellige 
bud på. 
Og det sidst jeg vil kommenterer ind på, det er så processen. 
Så det er den rækkefølge jeg nu prøver at nævne det og det vil også sige, at nogle af de indlæg der 
kom de rummede flere aspekter, altså de vil blive kommenteret ind i forskellige af de her teamet. 
Hvis vi nu starter med kommentarerne til selve rammepapiret, så er Anne Johansen og Niels 
Munkholm begge to inde på at vi har en elevgruppe der har nogle helt særlige udfordringer og 
dermed har svært ved at rummes – og dem bliver vi nødt til også at være opmærksomme på. 
Det hænger også lidt sammen med den debat vi havde for nogle år siden, hvor vi siger ”alle børn 
skal forlade skolen med en oplevelse af – jeg duer” – modsat ingen må forlade skolen med en op-
levelsen af ”jeg duer ikke”. Vi synes at det er en relevant problemstilling, at de her børn med nog-
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le helt særlige forudsætninger, at de også er med i vores folkeskoleideal, så det vil vi være op-
mærksom på i det videre arbejde. 
Munkholm er også inde og sige, at når vi nu siger elevens – eller folkeskolens dannelsesbidrag 
første og fremmest sker igennem undervisning i fagene, så er det vigtigt at understrege, at det er 
folkeskolefagene – det ser vi ingen problemer i, når vi har snakket fagene, så har vi selvfølgelig 
snakket om folkeskolens fag og folkeskolen – altså folkeskolefagene, som har et fagformål osv. – 
så det er det vi taler om. 
Kasper er inde og snakke om, at med en søgemaskine har du fundet ud af der ikke rigtigt er noget 
– der står ikke ”kreativitet” nogle steder. Vi er helt enige i at kreativitet er et vigtigt element i det 
eleverne skal have med i bagagen når de forlader skolen, så det vil vi også gerne kvitterer for, jeg 
ved i hvert fald at jeg brugte ordet ”kreativitet” i min mundtlige beretning. Så det er vi opmærk-
som på, Kasper. 
Så er Andreas fra 133 inde og prøve at anbefale et par gange i forskellige afsnit, at det er folke-
skolen og den helt særlige institution som folkeskolen er, det skal fremgå tydeligere. Tak fordi vi 
bliver gjort opmærksom på det, det er bestemt vores intension – og det er også derfor jeg startede 
i går med at sige, at det var godt at der var nogle der på sidste kongres sagde, at det er ikke et sko-
leideal –men et folkeskoleideal. Så det er helt klart et opmærksomhedspunkt som vi også har ta-
get til os. 
I den forbindelse vil jeg også godt kommentere Marianne Toftgaards – det her med illustrationen. 
Altså vi er sådan set enige i at den her illustration, det er måske ikke den mest geniale og kan vi 
lave en der er bedre, så gør vi gerne det. Umiddelbart – det billede jeg får når jeg ser Mariannes 
beskrivelse for mit indre blik – så var der noget med at få eleverne først og så videt ringene om-
kring folkeskoleidealet ud. Vi er altså meget opmærksomme på at der ikke skal ligge nogen priori-
tering, det sagde Alexander også i sin præsentation. Vi vil helst ikke have nogen prioritering. En 
del af en proces vi har været igennem, det er at diskuterer, hvad skal være det konstituerende 
princip – som det så smukt hed – for et folkeskoleideal. 
Og det er helt rigtigt, at der var jeg meget optaget af, at det var samfundet der var det konstitue-
rende princip. Men det kunne også være dannelsen – det kunne også være eleven – og vi har be-
sluttet os for, at vi har ikke ét konstituerende princip. Men det er faktisk ligeværdigt. Og det skal 
den illustration vi eventuelt kommer frem til, gerne kunne beskrive men vi er helt med på – kun-
ne vi lave et bedre billede end de ringe vi har i øjeblikket, så vil vi gerne det. 
Regitze er ind og understrege vigtigheden af, at når vi kommer ind i skolen, så hænger vi over-
frakken – som Regitze udtrykte det – at så er vi hverken – defineret ud fra vores køn, vores etni-
citet osv. og det står i papiret, og vi er helt enige at det er et vigtigt udgangspunkt for et folkesko-
leideal. 
Så lige en kommentar når Munkholm han filosoferer lidt over at naturfag er ikke nationalt af-
grænset, og det er de humanistiske fag som Niels underviser i heller ikke. Nej, men historie, litte-
ratur har et kulturelt fundament på en anden måde en matematik har og det er jo her hvor man 
kan sige at der er et forskellige udgangspunkt og det er det vi mener med det – den beskrivelse vi 
har. 
Det sidste jeg har af kommentarer til det indholdsmæssige, det er Henrik Steffens der er oppe og 
sige, at vi skriver noget om børnesyn. Skulle der ikke også stå noget om menneskesyn? – det er vi 
helt enige i, for et børnesyn er defineret ud fra et menneskesyn, så det er selvfølgelig både og.  
Så vi synes at vi har fået nogle præciseringer og nogle input hvordan vi får dette her rammepapir 
gjort til en god retning for den videre debat. 
Tak for det. 
Det andet det er status af det her papir. Og den kommenterede jeg faktisk allerede lidt på i går. 
Og jeg vil godt sige igen, at for hovedstyrelsen er det stadigvæk afgørende at folkeskoleideal vi får 
defineret er professionsidealet. Det er professionen der skal kunne se sig i det, det er det vi for-
står ved en folkeskole der skal stå. Og derfor er vi ikke indstillet på og inviterer andre med ind i 
og få indflydelse på hvad der skal stå. Vi vil rigtigt gerne have inspiration, men det er noget andet. 
Og det er nok lidt vigtigt og skille de to projekter vi har ad. Vi har et folkeskoleideal som vi ar-
bejder på – og så har vi ”hvad skal vi med skolen”-projekt som vi er sammen med de andre om. 
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Og der er selvfølgelig lidt forvirring – hvordan kan de her to projekter køre? – det er selvfølgelig 
f.eks. også det jeg fortalte om 3F og FOA – der gør vi sammen med andre, men vores folkeskole-
ideal det er vores – vi vil gerne have inspiration, men det er vores. 
Og jeg synes faktisk at både Dorthe og Heidi er inde med nogle rigtige gode eksempler på, hvor-
for det skal være vores. Altså Dorthes beskrivelse af busturen og artikten, det er jo lige præcis vi 
skal have det fundament, så vi kan svare den arkitekt mere kvalificeret. Og Heidis eksempel det er 
så med politikkerne i kommunen hvor det er vigtigt at vi har et fundament. Det er det vil skal 
bruge det til og derfor skal det være vores. 
Men – og det vil jeg gerne understrege en gang til – det er selvfølgelig for at kunne lave en inklu-
derende debat og ikke en ekskluderende debat. Men det at have styr på sit eget udgangspunkt, det 
er faktisk en god forudsætning for at kunne lave en netop inkluderende debat. 
Så det her er også en kommentar til Marianne der er inde og understrege det her skal være oplæg 
til debat – ja, men det skal være vores oplæg til debat.  
Lidt den sammen kommentarer til Claus Hjortdal der anbefaler at vi er åbne overfor andre – ja, 
men ud fra det fundament som vi får beskrevet.  
Og der vil jeg også sige, at Rikke får udvidet folkeskoleidealet til at skal være mere end det det er. 
Det her det er ikke vores svar på New Public Management. Folkeskoleidealet skal være noget der 
ikke forholder sig til helt aktuelle problemstillinger, vi beskæftiger os ikke med læringsmålstyret 
undervisning eller nogle af de koncepter der kommer ned over skolen. Det er ikke det der er me-
ningen – vi forholder os heller ikke til New Public Management.  Vi forholder os til hvad er det 
for en skole vi vil have og så kan vi ud fra det forholde os til de andre ting. 
Jeg håber at I har nogenlunde billede af hvad vi mener. 
Så omkring papirets status – det er vores ideal – det er det vi arbejder videre med – vi vil gerne 
have inspiration, men det er os der formulerer det. 
Det 3. og sidste punkt omkring processen der var Kasper så også oppe og understrege betydnin-
gen af at inddrage medlemmerne – det er vi jo fuldstændig enige i og det fremgår også af den 
kongresvedtagelse som vi skal forholde os til. 
Allan er oppe og sige – hans anbefaling er – god gammeldags dialog. Det er jeg faktisk meget eni-
ge med Allan i – det er igennem samtalen vi bliver klogere. Når vi har forladt seminarerne med 
interessegruppen – alle sammen sådan opløftet som Marianne også var – når man går i dybden så 
kan man blive opløftet – så er det jo netop igennem samtalen. Det at vi reflekterer over hinan-
dens synspunkter, det er det der er med til at udvikle det her og det er det der er med til at skabe 
fundament. Så jeg er også lige så gammeldags som dig, Allan, jeg tror rigtigt meget på at i denne 
her proces der er det samtalen/dialogen der er vigtig. 
Så siger Allan også at skoleidealet viser vej til arbejdstid – og det er jo det jeg i min beretning prø-
vede at sige – det er ikke rammerne der skal definere visionerne – det er visionerne der skal defi-
nerer rammerne.  
Jeg var inviteret til et TR-kursus for Roskilde Lærerforening og der var 2 punkter på det jeg skulle 
sige – det ene det handlede om folkeskoleidealet og det andet det handlede om OK18 – og da 
Karen præsenterede mig, så siger hun ”ja vi har bedt dig om at sige – tale om 2 punkter, Anders – 
folkeskolen og OK18 – og det er 2 sider af samme sag” – og det er jeg fuldstændig enig i – fordi 
vi skal have vores visioner til at sige hvad er det så for nogle rammer der skal være omkring vores 
arbejde – det er det jeg hører at Allan giver udtryk for. 
Munkholm var oppe og sige, at det skal være en lang proces – men der skal være et indhold. Og 
det er derfor – vi skal ikke bare have diskussionen – altså hvis vi ikke har et slutprodukt som vo-
res endemål, så bliver det en meget løs diskussion og derfor vi - bestræber os på at nå det 18, men 
jeg er helt enige med jer – dem der siger, nårhh. men måske skal vi have processen længere – hvis 
vi har brug for en længere proces, så tager vi en længere proces – det gør vi op undervejs. 
Så er Johnny Nielsen oppe og sige, at vi skal involverer dem der vil. Ja, vi er helt enige om at vi 
kan ikke få hesten til at drikke – vi kan godt hive den hen til truget – men vi synes også at vi skal 
stille truget frem til gengæld. Vi skal ikke bare sige ”har du lysten” vi skal prøve at inviterer til at 
dem der vil og så deltager i debatten og det kan vi gøre på mange måder.  Der er generalforsam-
linger, hvor man kan tage det her op. Vi har medlemsarrangementer – temaer på pædagogiske 
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dage er blevet nævnt. Jeg kunne godt forestille mig, hvis der er overskud til det i organisationen, 
at fyraftensmøder ala det vi havde med Hafdis Ingvarsdottir i 2013, at der kunne vi snakke om 
folkeskoleidealet. Vi synes at det er oplagt at det indgår på læreruddannelsen, som en del af det at 
tage en læreruddannelse – og der kan vi selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne, men vi skal til 
gengæld tilbyde medlemmerne at de kan blive inviteret med ind i denne her vigtige debat. 
Flemming efterlyser nogle klare bud på hvordan vi skal gribe det her an i kredsene. Det kommer 
vi ikke med, vi kommer med inspiration – jeg tror også jeg sagde det i går – kultur, tradition og så 
videre er forskellige i kredsene, det der giver mening at gøre i én kreds giver ikke mening i en an-
den kreds. Men hele tiden prøve at komme med inspiration til at hvordan kan vi gøre det her – 
og der vil vi også gerne sige, hvis I laver et eller andet der er spændende, så meld det ind, så vi 
kan prøve at formidle det videre ud. 
Nu gør vi det at de oplæg som interessegruppemedlemmerne gav til gruppedrøftelserne i går, 
dem får vi også samlet ind og siger, er der noget inspiration i det som vi kan sende ud. Men vi 
tror altså meget på, at det er jer, der skal vurderere, hvad giver mening i forhold til den virke-
lighed vi står i – i vores kredse. 
Og så er Inge fra LL oppe og sige – inviterer de lærerstuderende med.  Det kan jeg love dig at vi 
vil. Kristian var jo også en del af interessegruppen og vi synes at det er helt afgørende vigtigt at I 
er med – og som sagt lad os prøve at få det en del af uddannelsen. En del af det vi kunne gøre 
det var jo at vi til underviserne på uddannelsen ind, så de optager det og gøre det til en del af de-
res uddannelse – eller til jeres uddannelse – det synes vi kunne være rigtigt hensigtsmæssigt. 
Det gjorde vi også omkring professionsidealet. Jeg var faktisk rundt på mange – ja, det hedder jo 
så lærerseminariet dengang – og fortælle omkring professionsidealet, det var utroligt inspirerende 
også for mig selv og være med til den debat og jeg ved at der var mange lærere der kunne se det 
gav mening. Så den vil vi bestemt også tage til os. 
Så det er den opsamling vi har lavet fra hovedstyrelsens side og vi føler at vi har fuldt mod på at 
arbejde videre – og det håber vi også at I har. 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver. 
 
Helle Hjorth Bentz: 
Tak til formanden. 
Det er sådan at vi øjeblikket har nogle tekniske problemer med Eventbuizz og indtegning af tale-
re - talerlisten – det er sådan, at vi kan ikke registrere heroppe, hvis nogle af jer ønsker ordet  - og 
forsøger at indtegne jer. Noget af en udfordring og vi arbejder naturligvis ihærdigt på at få den 
løst her hurtigst mulig. Og foreløbig er jeg optimist, så det tror jeg på lykkes. 
Derfor vil jeg lige hører for en ordens skyld, om der er nogen i salen der ønsker ordet til dette 
punkt – altså punkt 5 om foreningens arbejde med et folkeskoleideal – så må I lige markerer og 
komme her op til mig, inden jeg går op og afslutter dette punkt. 
Det gælder selvfølgelig også med punkt 6 – det vender jeg tilbage med om lidt. 
 
Det var ikke tilfældet. 
Så er vi nået der til at vi kan afslutte behandlingen af dagsordenens punkt 5 og det er foreningens 
arbejde med et folkeskoleideal. Og der ligger et forslag fra hovedstyrelsen til en kongresvedtagelse 
om udarbejdelse af et folkeskoleideal for Danmarks Lærerforening. Det er E1.4 – og det sætter 
jeg til afstemning – det foregår pr. håndsoprækning: 
Og jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme FOR dette forslag 
Ja, tak 
Er der nogle der ønske at stemme IMOD 
Er der nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD 
Tak, så er forslaget vedtaget. 
Tak for det. 
Klapsalver 
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Dagsordenens punkt 6: Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 
Så fik vi afsluttet behandlingen af dagsordenens punktet 5 og dermed vender vi tilbage til det 
hængeparti vi har så vidt angår dagsordenens punkt 6 – om arbejdsliv 2017 
Hvis jeg lige giver jer en status inden jeg giver ordet videre, så har vi i øjeblikket fået fremsat ho-
vedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse – det er på forslag 07, og så ligger der 2 forslag. Der er 
dels Dorthe Fiskers forslag nr. 01 – forslag til en kongresvedtagelse om opfølgning på lærings-
platformene og i forhold til det forslag – det er nr. 01, der har Peter Hansen fremsat et ændrings-
forslag – det er forslag nr. 06. 
Det er de 3 forslag der ligger til dette punkt. 
Så vil jeg gerne starte med at give ordet til Bjørn Hansen og så vil jeg lige sige, at jeg ved at I går 
eftermiddags var der en delegeret oppe som ønskede ordet under dette punkt – og du må godt li-
ge komme op igen og markerer dig, fordi jeg har ikke forstået, at – jeg har ikke fået at vide at ta-
lerlisten fungerer endnu, så vi er sådan nødt til at gøre det lidt manuelt, så hvis du lige kommer 
op og markerer dig. 
Først så giver jeg ordet til Bjørn Hansen, værs´go. 
 
Bjørn Hansen - hovedstyrelsen 
Ja, tak for det – og egentlig så havde jeg tænkt at komme med et indlæg omkring digitalisering når 
vi skal have fortsættelsen af diskussionen om Anders´ beregning, men jeg synes jo faktisk at det 
var relevant at komme med det her indlæg nu i forhold til det – den kongresvedtagelse som ligger 
fra Dorthe Fisker omkring læringsplatformene og det er en beskrivelse af det stykke arbejde som 
vi i foreningen gør i øjeblikket på hele det her område, så det er ikke kun omkring læringsplat-
forme men det er rigtigt meget omkring læringsplatformene. 
I foråret der udarbejdede en adhoc-gruppe som vi havde nedsat – et notat om IT i undervisnin-
gen, som er sendt ud til alle kredse, det er her vores politik på området faktisk er beskrevet – og 
det hedder blandt andet om læringsplatforme at – og jeg læser op direkte derfra – ”hvis lærings-
platformene skal understøtte undervisningen og ikke indsnævre den, så er det vigtig i drøftelserne 
på den enkelte skole, at fastholde fokus på skolens og undervisningens brede formål samt mang-
foldigheden i metodevalget”. Og det er jo det arbejde som vi også centralt gør hele tiden – at vi 
også fastholder når vi går ud og diskuterer de her med vores politikkere – eller de politikkere vi 
møder rundt omkring – at der skal være det brede formål i mangfoldigheden i metodevalget, og 
have det her fokus. 
Og for at fortsætte det, så har vi jo altså også på vores hjemmeside stadigvæk en pjece liggende – 
man kan finde den derinde – ”skal det måles” – som er støtte til det lokale arbejde med at disku-
terer brugen af læringsplatformene og I ved jo alle sammen – I hørte det på 1. dagen, at vores 
Stinus-prisvinder Mette Frederiksen hun har været rundt på rigtigt mange medlemsmøder sam-
men med nogle af os fra foreningen og hun er fortsat på vej rundt til rigtigt mange medlemsmø-
der – hende og jeg skal f.eks. til Silkeborg./Herningskredsen – Silkeborg og Herning kredsene her 
lige lørdag efter efterårsferien, så derfor er det altså et stykke arbejde der stadigvæk fortsætter. 
Vi har jo så også besluttet, at udsende et notat til kredsene om hvordan de kan påvirke og argu-
menterer for kommunernes videre - eller for kommunens videre arbejde med læringsplatforme 
når nu vi får reduceret i målene.  
Hvad betyder det for opbygningen og brugen af platformene? Hvilke intentioner er det politik-
kerne har lagt til grund for beslutningen – altså det med at det her skal føre til mere frihed til læ-
rerne. Det er ikke tænkt at fordi at man nu lægger det ud til kommunerne så skal kommunerne 
bare overtage de mål som man nu har sløjfet bare fordi de nu engang ligger på en læringsplatform 
hvor det er nemmere at fastholde dem end og fjerne dem. 
Så er det altså vigtigt at vi får hele tiden sagt til kommunerne – det er ikke det der er intensionen 
– og det er rigtigt vigtigt, at vi går ud og argumentere med politikkernes intension med den her 
beslutning for det er også det de ude lokalt skal tage stilling til. 
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Og så i den her – i det her notat der vil selvfølgelig også være et stykke – en beskrivelse af hvor-
dan vi ser hvad det betyder for den enkelte lærer når nu dagligdagen bliver anderledes i forhold til 
at man nu kun skal forholde sig overordnet til 215 mål og ikke til de mange tusinde mål. 
Og i forhold til det, der har vi så fået den mulighed som forening at finde og udvælge nogle lære-
re – nogle praktikkere, altså lærere der underviser til at deltage i udformningen af den ny vejled-
ning der skal udformes til de resterende 215 mål. Og der har vi selvfølgelig ledt efter lærere og 
fundet lærere som vi ved har en formålsorienteret tilgang til brugen af de her overordnede mål og 
det håber vi selvfølgelig vi skinne igennem det arbejde som de skal lave. Og det er jo altså her at 
vi har fået en mulighed for at komme ind og præge den vejledning som kommer ud på den anden 
side af arbejdet. Og det vil vi selvfølgelig ikke lade gå fra os, men det ændre ikke ved at vi fortsat 
vil arbejde på at få fjernet målene – altså det er jo ikke sådan at vi går ind her og siger ”nårr, men 
nu er her 215 mål”, men det er altså bare en del af det lige nu – det er så det der er lovgivningen 
nu – og dem arbejder vi med. 
Men altså faktisk så – jeg får – da vi hørte både ministeren tale om de kundskaber som man gerne 
vil lægge til grund for arbejdet i folkeskolen. Niels Munkholm var inde på ved også at snakke - 
fandt den gamle bog frem om grundlæggende kundskaber, som man også brugte tidligere. Men 
det er i virkeligheden noget af det vi skal frem til igen, i stedet for at vi skal have de her lærings-
mål og den måde at arbejde læringsmålsstyret på, skal vi jo have helt fjernet. 
Det er jo det der er vores grundlæggende mål og så det der står i politikken. 
Så det her – hele den debat omkring målene – det har vi til stadighed en dialog med politikkerne 
på Christiansborg om og jeg fik faktisk lige at vide fra en af konsulenterne at så sent som i denne 
her uge har vi igen fået en henvendelse fra en af politikkerne derovre – en af ordførerne – som 
spørger os – hvordan er det med de her mål – hvad er det for nogle ting der kommer – der sker – 
hvorfor er det at det er vigtigt at få ændret det – og vi giver dem jo alle de argumenter vi overho-
ved kan i den sammenhæng og vi ved så også at det er i næste uge politikkerne kommer til at dis-
kutere de her mål og der lagt en plan for hvordan de først selvfølgelig skal diskuterer – hvad er 
det der sker man fjerner de her mål – men også omkring noget af det som Dorthe har skrevet i 
kongresvedtagelsen – hvad er det der kommer til at ske med kravspecifikationen for den skal jo 
også ændret når de her mål ske. Så det er også noget vi kommer ind og begynder og præge arbej-
det på i forhold til politikkerne. 
Så det er det arbejde vi gør omkring det. 
På baggrund af det her noget jeg omtalte tidligere, så er det jo også besluttet at vi i hovedstyrelsen 
har nedsat en fast følgegruppe omkring digitalisering som skal følge udviklingen, både centralt og 
lokalt og tage fast på de problemstillinger vi ser og følge op på dem og se hvad betyder hele digi-
taliseringen for undervisningen. 
Der er ingen tvivl om at vi får ikke – altså vi skal finde ud af hvordan kan vi bruge digitaliseringen 
bedst når nu den er der – men det skal jo stadigvæk være der hvor det giver mening for at under-
støtte både lærerens forberedelse og muligheder for at arbejde med det. Men jo også i forhold til 
at give et udbytte for eleven. Hvis ikke det gør det, jamen så skal vi jo ikke gøre det – så skal vi 
ikke bruge det – det er den balance der hele tiden er i  de her ting – og det har vi jo også diskute-
ret med andre – og det gør blandt andet at vi skal besøg på 6 skoler rundt om i landet sammen 
med KL - nogle der er valgt af KL og os i fællesskab – hvor vi ved at der arbejdes med digitalise-
ring i undervisningen og vi skal ud her og identificerer hvor digitaliseringen bruges til en god un-
dervisning til gavn for eleverne. Og vi skal altså ikke ud og finde steder hvor det bruges som kon-
trolredskaber eller styringsredskaber eller administrative redskaber og det er KL helt enige med os 
i. Vi skal finde de steder hvor det giver meningen for undervisningen. Det håber vi at vi her i no-
vember måned kommer rundt på de her skoler og faktisk får nogle gode tilbagemeldinger på, så 
vi sammen kan melde ud – hvordan er det vi ser det her arbejde med digitalisering det skal ud-
formes. 
Vi er også i gang med et samarbejde sammen med Gymnasielærerne og Dansk Magisterforbund 
om lidt af det samme. Finde steder hvor man kan identificerer god undervisning, hvor det er mu-
ligt at bruge digitalisering til det. 



 

135 

Og så, ud over det, så har vi altså så er der masser af andre steder hvor de her ting bliver diskute-
ret – jeg tager f.eks. i KL´s disruptions panel på en dag i – her senere på måneden – også hvor det 
her bliver diskuteret for en masse kommunale folk.  
Jeg sidder i et digitaliseringspanel i Undervisningsministeriet- hvor der løbende er debatter om-
kring dannelse – altså digital dannelse og alle de andre elementer som ligger i hele arbejdet om-
kring digitaliseringen. V har kontakter og holder jævnligt møder med folk fra Dansk IT – en pri-
vat IT organisation som prøver at præge mange debatter omkring de her ting – og også har holdt 
dannelsesdebatter omkring tingene. Coding Pirates osv. – altså der er mange af de her organisati-
oner – dem har vi kontakt til på mange forskellige måder. 
Det sidste jeg vil nævne det er jo at vi jo altså har en sag omkring ophavsretten – altså det at lære-
re bliver pålagt at dele deres undervisningsforløb.  Og det kører i retssystemet lige nu – der sidder 
jurister og vurderer det materiale som vi og KL har indbragt – der mangler stadigvæk en masse 
før at de – før at de kommer frem til at sætte en fast – fastsætte en dato for hvornår selve retssa-
gen kører. Men faktisk så har vi også her i denne her uge fået at vide – nu er der en fremdrift og 
den fremdrift den består blandt andet i at vi er blevet bedt om at finde nogle lærere der vil være 
vidner i denne her sag. Nogle lærere som har - som er blevet pålagt enten skriftligt eller udtalt så-
dan meget bestemt fra en skoleleder, at de skal altså dele deres undervisningsforløb på en digital 
læringsplatform på den og den måde – og det har de så været inde og gøre. 
De vidner – dem vil man rigtigt gerne have frem – og det har vi altså bedt hovedstyrelsesmed-
lemmer og nu beder jeg sådan set også jer som kongresdelegerede – kender I lærere som har delt 
undervisningsforløb og som er blevet pålagt det af sin skoleleder - og gerne vil stå frem som vid-
ne i denne her sag. For det det kræver det er jo selvfølgelig at man skal ind og være vidne i en 
retssag når nu den kommer – og hvornår det bliver det ved vi jo ikke – men det kræver jo altså at 
man lige skal en tur til København den dag i hvert fald. 
Men hvis I har sådan nogle lærere – I kender det i jeres baglande ude på skolerne – jamen så vil vi 
rigtigt gerne have, at I lige sender navn og mail til os, og det er – så kommer bare en mailadresse 
– det er Sine Dreyer i Overenskomstafdelingen på sdr@dlf.org. Men det sådan lige en opfor-
dring. 
Men det her var en opsamling af nogle af alle de ting der sker – der er nok nogle ting jeg ikke har 
fået med – men nu synes jeg bare at det her var vigtigt for os lige at få sagt at der altså gang i en 
hel masse ting – og så vil Anders i øvrigt fortsætte lige med lidt mere omkring selve vedtagelsen. 
Tak 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det – så er det formanden – og derefter er det Anne-Mette Kæseler. 
 
Anders: 
Ja, jeg synes at Bjørn gav en god redegørelse for de ting vi er i gang med og jeg synes også at vi er 
langt inde i det du beder os om, Dorthe. Og du siger så, at det er vigtigt at medlemmerne også 
ved det – det vil vi godt tage til os. Blandt andet vil vi også gerne i den information der kommer 
her fra kongressen – gøre opmærksom på, at det her punkt har været rejst og det har debatteret. 
Når vi stadigvæk vil bede dig om at trække det, så er det fordi vi oplever at der her i kongressen 
opstår en misforståelse eller forskellige forståelser af de ting der bliver sagt. 
Hvis du opretholder dit forslag så har jeg en klar fornemmelse af, at så opretholder Peter fra 
Roskilde sit forslag og så skal vi til at forholde os til – skal vi stemme FOR eller IMOD Peters 
forslag. 
Jeg tror at der vil være nogle der vil opfange signalerne herfra at vi pludseligt legitimerer den læ-
ringsmålsstyrede undervisning og det tror jeg ikke at der er nogle af os som sådan ønsker at gøre 
som princip. Og det er den misforståelse vi gerne vil undgå og derfor vil jeg gentage mit tilsagn 
om at de elementer du har med i din forslag til vedtagelse, det vil vi gerne arbejde med og vi er i 
fuld gang. Det element du har med at vi skal sørge for at læringsplatformen tilpasses i forhold til 

mailto:sdr@dlf.org


 

136 

den varslede lovændring herunder et ændret kravspecifikation – det foregår allerede nu. Det fore-
går ved at vi har kontakt til ministeriet, det foregår også ved at vi har kontakt til de politiske parti-
er der står bag den her lovændring. Og heldigvis så oplever vi jo at vi i dette her tilfælde sparker 
en åben dør ind.  
Dansk Folkeparti, Radikale, ministeren – de har alle sammen det mål med den her ændring at vi 
får ændret på de her kravspecifikationer. Så for at undgå at vi får sendt nogle signaler som mis-
forstås i medlemsgruppen, så vil vi stadigvæk anbefale, at det her forslag trækkes. Fordi vi ønsker 
jo heller ikke at fremstå som maskinstormere. Selvfølgelig skal vi også bruge de digitale løsninger 
i forhold til at kunne kvalificerer den måde vi arbejder på. Men der er bare nogle nuancer i det 
her som er svært lige at få med i en vedtagelse. 
Så endnu engang en opfordring til at trække forslaget med et tilsagn om at vi er i fuld gang og vi 
vil fortsætte arbejdet – og vi vil også sørge for at der bliver informeret ud til medlemmerne om at 
vi er i gang med det her arbejde. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – så er det Anne-Mette Kæseler og derefter er det Dorthe Fisker. 
Og så vil jeg lige sige, at nu er vi kommet så langt i forhold til vores tekniske udfordringer, at nu 
kan I indtegne jer igen på talerlisten. 
Vi kan endnu ikke få jer op på skærmen, men det skal vi nok styre heroppefra. 
Værs´go Anne-Mette. 
 
 
00.41.19 
Anne-Mette Kæseler Jensen - Odense Lærerforening: 
Nu er det jo ingen skam at sige at man er enig med formanden. Men det var jo også Dorthes 
hensigt med at få sagt til medlemmerne at så længe de er der – læringsplatformene - så skal vi gø-
re alt hvad vi kan for at sikre at arbejdsmiljøet og at det giver så lidt skade og så meget gavn som 
overhoved muligt, men jeg er bare også bekymret for at der er nogle der vil se det som om – som 
Anders sagde - legitimerer det ved at få det formuleret på den må de. Der er så mange af vores 
medlemmer der oplever at deres undervisning skal kunne passes ind og presses ind i det her læ-
ringsplatforme – og de er opvokset – eller hvad sådan noget hedder – i en ånd og en tid hvor læ-
ringsmålsstyringsregimet det var på sit højeste. Jeg tror bare at det bliver rigtigt rigtigt svært at få 
det til at blive til undervisningens understøttelse i stedet for - for meget styrende. Fordi selvfølge-
lig skal vi ikke være IT forskrækket og selvfølgelig kan IT bruges til rigtigt mange ting. Men det er 
undervisningen først og så skal IT give mening. 
Så, ja, jeg håber også at du vil trække det, men vi holder fast i intensionerne. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja tak – Dorthe Fisker – værs´go. 
 
Dorthe Ryom Fisker - Århus Lærerforening:  
Ja nu har jeg en klar fornemmelse af at der er nogle der er spændte på hvad jeg siger. 
 
Latter fra kongressen. 
 
For det første så er jeg nødt til at sige, at det har været en meget besynderlig proces. Jeg tror, Hel-
le, at du fik kaldet det for en ”dynamisk dagsorden” – vi fører på den her kongres – det må vi jo 
leve med.  
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Men det er jeg nød til at sige højt - også at jeg jo på et tidspunkt hører, Anders – dig sige, at hvis 
du vælger at fastholde – så stemmer vi FOR. 
Og så gik der 5 timer og så blev jeg bedt om at trække det. Den proces bliver jeg bare nødt til at 
nævne den – jeg synes den har være noget besynderlig. Det synes jeg vi skal tage med os. 
Al det vi har drøftet omkring det forslag til vedtagelse – det … jeg er jo meget tilfreds med at vi 
har haft sådan en lang debat, jeg synes det er rigtigt dejligt at tale om det her – fordi det taler jeg 
meget om hjemme i Aarhus. 
Og jeg synes også at det vidner om at den her – det er vi bare overhoved ikke færdig med at 
snakke om. 
Vi slet ikke færdig med at snakke om læringsplatformene som et digitalt værktøj, men vi er da hel-
ler ikke færdige med at tale om målstyring og alt det der følger med. 
Jeg har et dybfølt ønske om at vi bliver ved at drøfte det her og ikke kun på Folkeskolen.dk. Men 
at vi også drøfter det her, men at vi også drøfter det i kredsene og vi også får den drøftelse ud på 
skolerne. Men i nuanceret debat. Altså jeg oplever når man forsøger at være nuanceret så kan 
man meget hurtigt blive sat over sådan en – den ene side af holdningen – og så er der den anden 
– og så skal man stå – og det synes jeg er så beklageligt – fordi det er så vigtigt for vores med-
lemmer – det er også hele bevæggrunden for at vi tager det med som vedtagelse under ”arbejds-
liv” – det er noget af det allervigtigste for vores medlemmer lige nu og den debat den skal vi tage 
på et professionelt højt nuanceret niveau.  
Tak – det håber jeg I vil være med til. 
Det er lærerne der skal styre læringsplatformene og ikke omvendt – det har jeg sagt rigtigt mange 
gange – og skrevet det – og sagt til vores egen generalforsamling – og det fastholder jeg. 
Det skal være den her reelle understøttelse – arbejder igen, Anders Liltop – jeg er meget enige 
med dig, tænk hvis vi havde haft en proces hvor det faktisk var lærerne der var kommet med for-
slaget – og det ikke var kommet som nogen færdige – i færdig form oppefra. 
Det du siger, Bjørn, det er fuldstændigt – jeg har jo talt om det før – det er rigtigt fint og det er 
nogle rigtigt gode tiltag vi har gang i – og fortsæt endelig med det, og som jeg også sagde i går, 
tror jeg - ellers var det i forgårs, det er det med den dynamiske dagsorden – jeg vil jo gerne være 
med, Anders . Vi har jo en stor kreds i Aarhus, og vi rigtigt meget gang i det her arbejde og kan vi 
byde ind så gør vi gerne det og det hører jeg også at I siger at hele hovedstyrelsen – det har jeg 
hørt herfra og det har jeg hørt i alle baglandsmøderne herude, at I er enige i det der står i vedta-
gelsen. Det vil sige, at vi også er enige om at vi skal holde fokus på det her. 
Jeg kunne også godt tænke mig at vi lige får arbejdsmiljødelen lige vendt en gang til – altså den 
del af vedtagelsen er handler om arbejdsmiljø – det er så vigtigt at vi får lavet de konsekvens – el-
ler analyser af  hvad betyder det her – for arbejdsmiljøet – for den enkelte lærer der ser sig selv nu 
stående som et fuldstændigt transparent menneske og kan belyses – det skal vi have set på – og 
det skal vi i arbejdsmiljøudvalget – og forhåbentligt også at I griber den med den vinkel. 
Og så kan jeg sige – endelig så har vi en fremstrakt hånd fra ”skole og forældre” i Aarhus om at 
arbejde videre og snakke om det her. 
Altså vi skal skrive også sammen om hvad er det der skole/hjem samarbejde egentlig – hvad be-
tyder det – der kan jeg kigge ned på børnehaveklasselederne – hvad betyder det for jer med en læ-
ringsplatform som I måske som de første og – det var bare for at sige det her er vi bare overho-
ved ikke færdig med at snakke om. 
Men er jeg lige om lidt færdig – og så skal jeg nok lade være med at komme herop mere – det lo-
ver jeg.  
Så – nu kommer det spændende svar. 
Jeg trækker den, men jeg håber virkelig at I har taget denne her debat til os – og jeg vil også tage 
vores debat med hjem og fortælle vores medlemmer hvad det var – hvad det er vi skal sætte i 
gang og fastholde. 
Og så glæder jeg mig til at være en del af det fortsatte arbejde – som om ikke andet, så skal jeg i et 
hvert fald holde fast i at det fortsætter. 
Tak for ordet. 
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Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak. Dorthe trak sit forslag fremsat som nr. 01.  
Nu giver jeg ordet til formanden og derefter er det Peter Hansen. 
 
Anders: 
Ja jeg vil gerne sige tak fordi du har rejst debatten, Dorthe og tak fordi du kom – fordi jeg er 
fuldstændig enig med dig i at det er en vigtig debat – og jeg synes lige præcist at det her emne det 
rummer de 2 aspekter der er i det punkt som vi nu er ved at afslutte - arbejdsliv – det rummer 
nemlig både det professionelle og det arbejdsmiljømæssige – altså ramme – så der for er det helt 
relevant og det er vi fuldstændig enige i. 
Så vil jeg jo gerne lige kommenterer på processen som du synes var besynderlig – ja, men vi har 
prøvet at beslutte os for at vi vil lytte i den her hovedstyrelse – og da vi oplevede at der opstod 
den her misforståelse med hvad der egentlig lå i det forslag, så er det vi begynder at opleve, nej, 
det vil skabe større forvirring i medlemsskaren end det vil skabe forståelse. Jeg vil gerne sige at fra 
starten der anbefalede vi dig at du trak den, men det er også rigtigt vi sagde til dig, at vi ville 
stemme FOR, hvis du ikke gjorde. 
Men når vi så hører at der faktisk også her i kongressen er sådan meget forskellige opfattelse af 
hvad er det egentlig vi vedtager – hvis vi vedtager det her, så var det vi ændrede signaler og siger, 
så vil vi hellere undvære det forslag. 
Så det er derfor – det er faktisk fordi vi prøver at være en lyttende hovedstyrelse også under kon-
gresbehandlingen. 
Jeg lover dig, at vi også har arbejdsmiljøvinklen med i det videre arbejde og jeg synes også at du 
har helt ret i , selvfølgelig skal vi inddrage jer som har en masse viden på det her i forvejen. Så det 
vil vi også gerne love. 
Men tak fordi du rejste problemet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Peter Hansen – værs´go 
 
Peter Hansen - Roskilde Lærerforening: 
Øhh – tak til Bjørn fordi du før lige slog fast at det forsat er vores målsætning at vi ikke skal have 
nogen obligatoriske læringsmål i folkeskolen. Det efterlyste jeg faktisk også et svar på i går, for 
det var det jeg så tvivlende da jeg så Dorthes forslag. 
Men jeg er glad for Dorthe har trukket sit forslag og det som jeg nævnte i går, så er jeg også helt 
parat til at trække mit forslag. 
Det gør jeg hermed. 
Tak 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak – Peter Hansen var oppe og trække sit forslag og det var forslaget fremsat som nr. 06, og 
jeg har ikke flere indtegnede talere, og det betyder at det forslag som ligger tilbage og skal til af-
stemning det er hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nr. 07 om medlemmernes arbejds-
liv. 
Og det foregår pr. håndsoprækning. 
Jeg vil gerne hvor mange der kan stemme FOR dette forslag. 
Ja, tak. 
Er der nogen der ønsker at stemme IMOD. 
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Er der nogen der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD 
Tak – så er hovedstyrelsens forslag 07 enstemmigt vedtaget. 
Tak for det 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Og der med blev vi også færdige med behandlingen af dagsordenens punkt 6 om arbejdsliv 2017.  
 

Dagsordenens punkt 4: Opstilling af krav til OK forhandlingerne i 2018 

 
John Vagn Nielsen: 
Ja, så skal vi i gang med at behandle dagsordenens punkt 4 – opstilling af krav til OK forhandlin-
gerne i 2018 og der skal I jo ind i de dokumenter der starter med D – det vi har liggende det er 
dels kravforslag fra hovedstyrelsen – D1.1 og D1.2 som er henholdsvis dem på KL og RLTN´s 
området og også det for statens område. 
Hovedstyrelsen har et forslag til som vi tager til allersidst, det er et forslag i forhold til konflikbe-
redskab som der også plejer at være når vi behandler de aftaleforslag. 
Og så ligger der forskellige forslag som er ændringer der også er lagt ud på portalen inden kon-
gressen. Dem skal jeg ikke gennemgå nu – dem får vi sikkert om lidt. 
Og der er også et enkelt forslag der er kommet her på kongressen, der hedder 03 som også ligger 
derude. De er ikke fremsat endnu. 
Vi skal starte med at have forlæggelsen af hovedstyrelsens forslag – det er Gordon. 
Værs´go, Gordon. 
 
Gordon Ørskov Madsen. hovedstyrelsen: 
Ja, så skal vi til det – jeg skal i et hvert fald. 
Det jeg vil gøre nu det er og prøve at give nogen bemærkninger med til de forslag til krav hoved-
styrelsen har foreslået. Det er bilag D1.1 og bilag D1.2. 
Jeg vil gøre det sådan, at jeg vil fremlægge kravene samlet, altså samlet på den måde at det både 
de statslige, de regionale og de kommunale krav – der er en høj grad af overlap – vi forsøger 
nemlig også og stille éns krav på alle 3 arbejdsgiverområder. 
Så vil jeg også gøre mig umage med at fortælle når der er noget der er særligt for ét af områderne 
og ikke gælder for de andre.  Det håber jeg at huske hver gang – men det er min intension. 
Overenskomsten er jo sådan en grundstamme i medlemmernes rettigheder – det er løn – det er 
arbejdstid – det er ferie – det er barsel – og det er også en række øvrige ansættelsesvilkår. 
Men som I også godt ved – vi har talt om det flere gange – så kan vi ikke løse alt ved overens-
komstforhandlinger. Der er også andre forhold der har betydning – det er f.eks. lovgivningen og 
budgetter og skolestruktur og sådanne nogle ting. De besluttes andre steder. 
Men det er vigtigt. 
OK systemet skal tages alvorligt – og alle dele af overenskomsterne skal forhandles – og den op-
bakning vi har fra de øvrige organisationer lige nu er helt afgørende og kan vise sig at være helt 
afgørende.  
De videre proces efter vi går fra denne her kongres med et sæt krav – det er jo, at vi beslutter ik-
ke det her alene, vi indgår i en række fællesskaber. Først og fremmest så skal LC – Lærernes Cen-
tralorganisation jo koordinerer de her krav og det kan jo godt medføre at de bliver ændret lidt. Vi 
er – bestræber os rigtigt meget på at koordinere undervejs – så de andre organisationer er fuldt ud 
klar over hvad det er for krav vi har foreslået kongressen her – så vi koordinerer meget undervejs, 
men det er klart at det er jo den endelige kravformulering herfra der ryger videre til den drøftelse 
der skal være i LC og dernæst – og det er LC der stiller kravene og vedtager kravene, men så er 
der også en koordinering i Forhandlingsfællesskabet og CFU som bekendt og derfor er kravene 
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så også delt op skal I vide – det ved mange af jer i forvejen – men der jo også nogle der måske 
ikke har det så frisk på nethinden. 
Vi har nogle generelle krav, de er markeret med stjerner i materialet D1.1 og D1.2 og det er dem 
vi forhandler i fællesskab på alle områder – for alle faggruppers vedkommende. 
Og dem der ikke er stjerner ved, det er dem vi forhandler alene på LC området – altså på lærer-
området eller på vores LC-overenskomstområde. 
Yes – jeg vil ikke omtale alle krav, men mange af dem – hovedparten af dem og så er der 3 felter 
jeg vil gøre lidt mere ud af. 
Det ene det er løn og det 2. det er arbejdstid og det 3. det er kompetenceudvik-
ling/efteruddannelse. De 3 områder vil jeg gøre lidt mere ud af. 
Først løn – v foreslår jo generelle lønstigninger – procentvise lønstigninger der mindst kan sikre 
reallønnen – der er en diskussion mellem organisationerne – skal det være procentvise lønstignin-
ger – skal det være krone-generelle lønstigninger. 
Vi går ind for de procentvise – og så har vi tradition for og gå ind og kigge på – er der nogle sær-
lige områder – nogle særlige grupper, så lægger vi penge fra til dem – det har vi gjort i nogle over-
enskomster igennem tiderne. 
Vi går ind – vi foreslår en reguleringsordning – og det er nemlig én reguleringsordning – ikke den 
vi har nu – men en reguleringsordning der sørger for at vi – at der sikre at vi ikke sakker bagud i 
forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.    
Så vedrørende LC forhandlingerne – der har vi et punkt – et krav – der hedder lønforbedringer til 
LC-gruppen. Bag ved det der har vi konkretiseret det sådan – og jeg vil komme med nogle ned-
slagspunkter her – og der er noget der gælder både for KL og Regionsområdet – og så er der no-
get der gælder særligt for det statslige område. Det vender jeg tilbage til. 
Men på KL, Regions- og statsområderne der foreslår vi at forhøje den særlige feriegodtgørelse – 
det vil tilgodese alle LC-grupper.  
Vi vil også foreslå en forhøjelse af grundløn/basisløn – det er et dyrt krav og det er som oftest 
kun muligt når vi har muligheder for at omlægge tillæg eller andet i forbindelse med overens-
komstfornyelsen. Kombineret med at der er mange penge i organisationspuljen. 
Og det vil så også sige at vi jo foreslår at der skal afsættes en organisationspulje som vi kan for-
handle de specielle krav for – hvis vi ikke har penge at forhandle for, så kan vi heller ikke udmøn-
te nogle af de krav som jeg beskriver her. 
Så er der KL og Regionsområdet – undervisningstillægget – det høje undervisningstillæg over de 
750 – det forslår vi at forhøje yderligere. Det har til formål både at have en adfærds regulering el-
ler det er en adfærds regulering i forhold til at man kommer højt op i undervisningstimetal. 
Så er der nogle særlige kommunale grupper.  Det er børnehaveklasseledere, der foreslår vi at for-
høje lønnen efter 12 år. Vi vil prøve at gøre noget ved slutlønnen for børnehaveklasselederne, 
den ligger simpelthen for lavt. 
Og så har vi i den forbindelse også et forslag om skal-tillæg til børnehaveklasseleder der har pæ-
dagogstuderende i praktik – et er en parallelisering i forhold til at BUPL/KL overenskomsten på 
det område. Det er når man har vejledning af pædagogstuderende i praktik. 
Så har vi kig på tale-hørelærere – der ikke har en læreruddannelse, men har en audiologopæd eller 
logopæduddannelse, dem vil vi sidestille med dem der har læreruddannelsen. De arbejder med de 
samme ting, men der vil vi altså have et lønforløb for dem også efter 7 – nej, undskyld efter 4, 8 g 
12 år. 
 Ligesom dem der har en læreruddannelse. 
Konsulenter og psykologer har vi jo haft kig på længe og også ved tidligere overenskomstfor-
handlinger forsøgt at få forhandlet et lønforløb. Vi prøver engang til, nu kalder vi det så lidt no-
get andet – vi kalder det en garantiløn – vi går ind og kigger på – fordi KL´s argument i 15 og og-
så tidligere har været – jamen det må man klare lokalt det her med lønforløb – vi aftaler ikke løn-
forløb for nye grupper og sådan nogle ting – det må man klare lokalt. 
Så kan vi bare konstaterer, at det gør man ikke lokalt. Man har faktisk nogle steder løst problem-
stillingen, mens andre steder har man sjoflet den.  
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Så vi foreslår sådan en garanti ordning. Så hvis man ikke har fået det i den lokale forhandling, ja-
men så er der den her garanti ordning der træder i kraft. 
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed ved OK15 aftalte vi en grundløns indplacering for 
dem – det skal vi have fuldt op med et egentlig lønforløb i stil med det lærer og børnehaveklasse-
ledere allerede har. 
Så har vi lidt småting omkring der er nogle tillæg der ikke er overenskomst – der ikke er pensi-
onsgivende – og det vil vi også prøve at rette op på. 
Og så en særlig ting på regionsområdet – det er at ved OK 15 der aftalte vi et tillæg for psykolo-
ger og konsulenter også på regionsområdet. Men det var lavere end det var på kommuneområdet. 
Så det vil vi have løftet så det bliver på samme niveau. 
Så noget der er særligt for staten – vi har et meget meget stærkt fokus både i DLF og i LC på 
lønniveauerne i det statslige – på det statslige område. Der er simpelthen et utalt behov for en 
lønmæssig forbedring. 
Nogle af de grupper – nogle af de undervisere vi har – læreransatte på SOSU-skoler særligt – men 
også på Frie Fagskoler og andre statslige skoler – de er simpelthen lønmæssigt langt langt lavere 
placeret eller de har simpelthen en langt lavere løn end folkeskolelærere har. Så vi har en generel 
problemstilling her som CFU også er meget opmærksom på. 
Noget af den handler jo om at man har en meget meget høj reststigning, det er den lønglidning 
der sker efterfølgende som bliver regnet med ind i det centrale overenskomstresultat. Men som 
rigtigt mange grupper ikke nyder godt af eller ikke får noget ud af – og så har vi altså en generel 
lavere løn på det statslige område derudover. 
Det er noget vi har brugt rigtigt meget tid på i overenskomstudvalget og analysere og opnå viden 
om, så vi har en masse gode argumenter, så det er noget af det vi har meget fokus på sammen 
med de andre LC-organisationer. 
Det er i øvrigt også i CO10 hvor vi jo har nogle fælles overenskomst sammen med – på SOSU o-
rådet. 
Det har ikke været midler til organisationsforhandlinger ved OK eller ved overenskomsterne - 
undskyld der har ikke været midler til organisationsforhandlinger ved de tidligere overenskomster 
– og ikke siden OK08 og det foreslår vi altså nu at der bliver. 
Vi stiller krav om forhøjelse af basislønnen for alle statsgrupper og vi søger at få lønforbedringer 
gennem centralt aftalte funktions-og kvalifikationstillæg til de enkelte grupper. 
Så det er et stærkt fokus. 
Så går jeg over til arbejdstid. 
Som sagt så er betydningen og af opbakningen af den øvrige fagbevægelse enorm. Jeg vil også si-
ge, at der er planlag kredsformandsmøde og der er planlagt regionale TR-møder for at vi også kan 
drøfte den videre strategi. Det er vigtigt at vi har et højt kommunikationsniveau, særligt på det 
her felt fordi vi netop har den ærlige situation og vi har de andres organisationers opbakning men 
også deres opmærksomhed og det skal vi hele tiden være opmærksom på. Det kræver et højt 
kommunikationsniveau og det vil vi lægge os i selen for at have. 
Vi stillet ét arbejdstidskrav – jeg vil godt lige læse det op. 
Det lyder sådan her: 
Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mu-
lighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. 
Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på 
det kommunale arbejdsmarked. 
Det er ét krav fordi vi har bestræbt os på og formulerer det her krav på sådan en måde at det kan 
rumme flere forskellige forhandlingsspor – forhandlingsudspil og flere forskellige forhandlings- 
eller landingsbaner kan vi sige. 
Det er blevet fremlagt – i mine øjne – for det var mig der gjorde det – grundigt. Både på de regi-
onale kredsformands- næstformandsmøder, men også på OK-konferencen i marts. 
De forhandlingsspor – forhandlingsudspil – ja, der er jo flere forskellige. Men det er vigtigt at si-
ge, at vi tager ikke den ene del af kravet, også tager vi den anden del af kravet, hvis det første ikke 
lykkes – og sådan noget. Der vil være flere forskellige forhandlingsspor. Ét af dem tager jo ud-
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gangspunkt i det der står i vores principprogram. Der står noget om en – ja vi skal have så centra-
le arbejdstidsaftaler som det er muligt – men der står også noget om at vi vil have et max under-
visningstimetal – altså sådan en professionsaftale som vi har kendt den i flere udgaver igennem de 
senere år. Delvis lokalaftale også. 
Et andet udgangspunkt kan jo være Bilag 4 som vi drøftede med arbejdsgiverne og som til at 
hedde et politisk papir. Kunne vi omdanne det til noget der var lagt mere brugbart og langt mere 
sikkert og langt mere håndgribeligt – og bindende end den måde det ser ud i dag. 
Det er en anden ting som jeg har fremlagt tidligere. 
Vi skal også have præciseret de ledelsesforpligtigelser der er i den her forbindelse. Der er nogle 
der skal tage et ansvar her. Men vi har også kig på den der mere – den retning som går i – den 
normaliseringsretning – men det er altså flere forskellige spor – forhandlingsudgangspunkter som 
vi bringe i spil, men I skal - jeg kan love jer – vi vil også bringe det i spil som er en del af vores 
principprogram, nemlig at vi vil en professionsaftale – vi vil noget med max undervisningstimetal. 
Vi vil sætte hegn om noget forberedelse. Det vil være et af vores udgangspunkter, men vi har ba-
re brug for flere forskellige muligheder. 
Så har vi i mange sammenhænge drøftet – hvor langt kan vi nå med det her – og det er jo det 
som vi hele tiden skal have en drøftelse med hinanden om – og den vil fortsætte navnlig efter den 
her kongres. Det bliver vigtigt som sagt at vi får en – at vi har en tæt kontakt – og at vi hele tiden 
følger op på – hvad sker der – og at vi har et højt kommunikationsniveau. 
Yes – det næste jeg vil sige noget om det er ”tryghed”. 
Vi oplever at arbejdsgiverene hurtigere skrider til opsigelse – og de opsiger flere i nogle tilfælde – 
i hvert fald flere end der er grund til. Og så er det ligesom at være på den sikre side i forhold til 
budgetterne. Og når medlemmer opsiges på grund af arbejdsmangel, så opleves det urimeligt for 
det første – men det opleves også at man ansætter nye folk mens de der er opsagte de stadigvæk 
er på arbejdspladsen i en opsagt stilling. Det opleves ikke særligt rimeligt.  
Derfor så foreslår vi at der indføres en ret til at få opsigelsen tilbagekaldt, hvis der i opsigelsespe-
rioden er et – eller opstår et ledigt job. En vej til også at komme videre det er – altså til et nyt job, 
hvis man bliver opsagt – det er uddannelse i opsigelsesperioden.  
Så det er også noget vi foreslår som en del af en ny overenskomst. 
Og så har vi et særligt statsligt krav som skal sikre at der sker høring inden beslutning om afsked 
træffes – det er noget der findes i den kommunale overenskomst, men ikke i den statslige. 
Så jeg nået til kompetenceudvikling – efteruddannelse. 
Vi har noget der kan ligne 2 krav, men de hænger sammen.  
Det ene det er en ret til - en ret for den enkelte til regelmæssig efteruddannelse. 
Og den anden del det er en påbegyndelse af en uddannelsesfond. 
Det er vigtigt at sige, at de her krav som jo komplementerer hinanden, de udspringer af et grun-
digt stykke forarbejde. En arbejdsgruppe i hovedstyrelsen har sammen folk i sekretariatet under-
søgt det her felt og noget af det vi kan se – meget meget tydeligt – det er for det første, at lærerne 
m.fl. oplever at der er flere og flere kompetencer – eller efteruddannelsesmidler – som de har 
bundet på forhånd til hovedsageligt 2 ting – det ene det er kompetenceløftet og det andet det er – 
det man kunne kalde for ”hurra-kurser” i kommunerne. Smarte påfund – det er sat lidt på spid-
sen det her – det vil jeg godt indrømme fordi der er også noget af det der kan være ganske ud-
mærket og sådan noget – men det er ofte sådan nogle kompetenceudviklingsforløb der handler 
om at nu har man fundet de vise sten inde i forvaltningen og så skal alle lærere i gennem et eller 
andet. Og jeg skal ikke uddybe det nærmere, men der er – der altså nogle – der er sådan en meget 
stærk tildens til at det er den måde man bruger midlerne på. 
Så der er meget der bliver bundet på forhånd. Det betyder at færre og færre lærere oplever at den 
kompetence – den efteruddannelse de selv synes de har brug for, den bliver ikke finansieret. 
Det afstedkommer så igen, at flere hiver penge op af lommen for selv at betaler for det de synes 
de har brug for - for at kunne klare – for at kunne matche den opgave man står med. 
Vi har nogle principper som vi har sendt ud på forhånd. Nogle principper for hvad det er der skal 
gælde i den her forbindelse. Hvad er det for nogle principper vi vil lægge ned over det, hvis vi 
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skal have en rettighed til alle til efteruddannelse og hvis den skal udmøntes og finansieres af en 
uddannelsesfond. 
Vi kigger lidt – eller vi - det vi har i kikkerten, det er en kollektiv aftale der giver en individuel ret. 
Den ret, den kunne eksempelvis udmøntes på sådan en måde, at i takt med at man arbejder – pr. 
år man arbejder – pr. 2 år – pr. 3 år man arbejder – ja, der optjener man en dag – 5 dage – hvad 
ved jeg – det der nu kan bygges op – der udløser det et antal uddannelsestimer eller uddannelses-
dage. 
Det kunne så igen hænge sammen med – der skal jo sådan sættes en ressource på det – og det 
skal kunne ses den ressource – det kunne være ects-point eller det kunne være hele dage. 
Uddannelsen foregår i arbejdstiden. Det her er ikke interessant, hvis uddannelsen ikke foregår i 
arbejdstiden. Det kender vi godt. 
Det her er for at få en mulighed for at blive uddannet i arbejdstiden. 
Hvis ikke der er enighed – og det vil sige vi skal have indflydelsen på hvad det er for noget efter-
uddannelse medlemmerne skal have. Den indflydelse den skal udmøntes, det vil sige, man er ikke 
helt ledelsesmæssigt alene bestemmende – at nu tager vi penge fra uddannelsesfonden og så kan 
du komme afsted. Nej, det skal være lærerens eget ønske også. Man skal altså være enig. 
Vi har grundlæggende set – og det ved jeg godt – mangel på tillid til at vores arbejdsgivere vil os 
det godt lige nu, men jeg vil godt understrege, at de her principper de er jo afgørende for om det 
her overhoved bliver til noget. Principperne skal være opfyldt ellers er det her ikke interessant.  
Eksempel – en uddannelsesfond hvor det kun er arbejdsgiveren der kan råde over den fonds 
midler – er ikke interessant.  
En uddannelsesfond hvor vi bruger penge kun til kurser og så kan folk gøre det i deres fritid – 
det er ikke interessant. 
Principperne skal opfyldes – det er det der er vigtigt. 
Det var uddannelseskravet – så er jeg nået til øvrige ansættelsesvilkår. 
Det er vigtigt at vores medlemmer – ja hele arbejdsmarkedet – at vi kan holde til et helt arbejds-
liv. Det er noget vi har beskæftiget os rigtigt meget på – også på tværs af organisationerne. Det at 
kunne holde et helt arbejdsliv det betyder jo i vores optik – og det er vi nødt til at prøve at defi-
nere på en eller anden måde – fordi det er jo ikke at holde til et helt arbejdsliv, hvis man i slutnin-
gen af éns karriere ikke kan holde til et fuldtidsarbejde. 
Sådan er der nogle der har det i dag. Så det at kunne holde et helt arbejdsliv det handler altså om 
– nu har vi talt meget belastning – det handler altså om at man kan klare et fuldtidsjob indtil man 
skal på pension. 
Man skal ikke være tvunget ud i en situation hvor man er nødt til at gå ned i tid – altså af nød og 
ikke fordi man har lyst til det og vil bruge sit liv på en anden måde - men af nød – det skal man 
ikke tvinges ud i - man skal kunne klare et helt arbejdsliv på fuld tid. 
Med tilbagetrækningsreformen der skal vi være længere på arbejdsmarkedet og det betyder at de 
vilkår vi har som ansatte skal være – og de ansættelsesvilkår vi har – skal være med til at sikre at vi 
også kan klare hele arbejdslivet. 
Det handler om eksempelvis – seniorordninger. Det handler om at nu mistede vi jo aldersreduk-
tionen i 2013. Der er en udfasningsordning der blev en del af lov 409, men så er den også væk.  
Kan vi komme på noget andet – og det arbejder vi altså med og prøve og finde frem til nogle an-
dre løsninger der gør at man faktisk kan klare et helt arbejdsliv. 
Det er ikke gjort med at vi kan få nogle flere fridage. Vi skal også kigge på, hvad kan vi gøre med 
arbejdsmiljøet – og så er vi sådan lige i kanten af hvad overenskomster kan klare. Men i hvert fald 
vil vi også i de kommende overenskomstforhandlinger sætte spot på det her arbejdsmiljø – de her 
arbejdsvilkår – og også prøve at få sat nogle initiativer i gang. Vi har blandet andet et projekt som 
vi gerne vil fortsætte der kigger på – hvor parterne i fællesskab kigger på hvordan går det med ar-
bejdsmiljøet – hvad er det for nogle tiltag vi kan gøre og hvad er det for nogle rettigheder vi kan 
bygge ind i overenskomsterne i forbindelse med at man skal være længere tid på arbejdsmarkedet. 
Der er behov for at der igangsættes sådanne nogle initiativer der sikre bedre vilkår et helt arbejds-
liv- og det har vi altså nogle idéer til. 
Et andet krav under øvrige vilkår det er TR-repræsentation på alle arbejdssteder.  
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Vi kan se, at der er altså nogle arbejdssteder hvor man ikke har en TR-repræsentation, men hvor 
der er ledelsesfunktion, jamen der skal også være en TR-repræsentation – det er vigtigt at vi får en 
balance der.  
Og så foreslår vi i øvrigt også at der skal afsættes flere akut-midler i den kommunale overens-
komst til uddannelse af tillidsvalgte. Og det er også et vigtigt initiativ. 
Ja, jeg kan også lige sige, at i regionerne og i staten der foreslår vi også samme starttidspunkt for 
seniordage som der er i kommunerne. Vi foreslår altså en parallelisering – og det gør vi på en 
række områder – det er vigtigt at vi har lignende – eller at vi har ensartede arbejdsvilkår uanset 
om man er ansat i en statsskole eller man er ansat i kommunen. 
Ja, det var det jeg ville sige om kravene. 
Jeg håber på at vi kan få en god debat om det her. Jeg håber på at det forarbejde vi også har gjort 
– og det vil jeg godt sådan minde om en gang mere – vi har været i gang med at diskutere de her 
ting rigtigt mange gange, og jeg vil bare også opfordre til at vi ikke starter helt forfra igen, men at 
vi får en diskussion af – er det de her krav vi skal stille. Er det de her krav der er dem vi skal gå til 
forhandlinger med eller er der noget andet – og jeg ved godt at der ligger nogle ændringsforslag 
og sådan nogle ting – og dem tager vi selvfølgelig og de er også – det er helt fint. 
Men det er vigtigt at vi får diskuteret, er det de her krav vi skal stille. 
Og så er det også vigtigt at hele den strategiske diskussion – at den skal vi have med hinanden, 
men vi skal altså også lægge os i selen for at den får vi taget i nogle andre regi også i løbet de 
kommende uger og måneder – og at vi har et højt kommunikationsniveau med hinanden. Det har 
vi brug for, så jeg håber at vi kan tage debatten på den baggrund. 
Tak for det. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, det var fremlæggelse af kravene. 
Så kan jeg sige at jeg ved at der har været lidt dialog i forhold til den videre debat om det skulle 
være en åben eller en lukket kongres. 
Det er sådan i henhold til vedtægterne, der kan hovedstyrelsen beslutte at kongressen lukkes og 
det har hovedstyrelsen rent faktisk besluttet skal ske her under debatten omkring punktet opstil-
ling af krav til overenskomstforhandlinger i 2018. 
Og det vil sige, at vi lige skal have gjort en lille øvelse hvor at nogle af jer desværre må forlade sa-
len i denne her sammenhæng. 
Jeg kan sige at hvis jeg starter med tilhørerne, så er det sådan at dem der kan overvære den lukke-
de del – det er kredsstyrelsesmedlemmer, det er suppleanter for kongresdelegerede, det er supple-
anter for hovedstyrelsesmedlemmer, det er tillidsrepræsentanter i TR-kredsstyrelser, sagsbehand-
lende medarbejdere fra foreningen centralt og de lokale kredse – og de dertil knyttede undervisere 
ved foreningens uddannelser. 
Og derfor skal jeg om et øjeblik bede alle tilhører om at forlade tilhørerpladserne så vil jeg gætte 
på at de fleste af jer nok kommer ind igen. 
Vi vil lave en adgangskontrol, hvor der vil være stillet nogle borde op uden for tilhørerpladserne 
ved de 2 indgange, og det vil sige alle med legitim adgang til den lukkede kongres vil så få et ad-
gangstegn. 
Det er også sådan med hensyn til salen her, at jer der er her som gæster- I bedes også forlade sa-
len, da I ikke har adgang til den lukkede kongres. 
Og dem der skulle være herinde af journalister og fotografer skal på lignende måde forlade salen.  
Jeg er også godt opmærksom på, at vi skal have en pause på et eller andet tidspunkt. Vi vil godt 
lige i gang med lidt af debatten omkring aftalekravene her. 
Så suspenderer kongressen et lille øjeblik, så vi kan få foretaget den adgangskontrol, så jeg vil be-
de dem der skal forlade sagen, altså både tilhørerne og de øvrige om at gøre det nu. 
 
Småsnak fra kongressen. 
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LUKKET KONGRES 

Dagsordenens punkt 3: Formandens beretning 

 
Helle Hjorth Bentz: 
Og dermed er vi nået til dagsordenens punktet 3 – formandens beretning. 
Vi har allerede debatteret flere af de temaer, der er indgået i formandens beretning – både den 
skriftlige og den mundtlige del – det har vi gjort under dagsordenspunkterne 5, 6 og 7 altså for-
eningens arbejde med et folkeskoleideal – arbejdsliv 2017 og demokratiets fremtid. 
Det er sådan, at der jo stadig en debat i givet fald om de resterende dele af den, og inden vi går i 
gang med det, så vil jeg gerne henlede opmærksomheden på det forslag til opdeling af debatten 
om formandens beretning som ligger under fane 3. 
Nu ved jeg ikke, om I kan se det – om vi kan få det op på skærmen. 
Det kommer her – det ser ud som vi plejer. 
Emnerne er naturligvis varierende i forhold til sidste år – men I kender opdelingen. 
Den måde vi plejer at gøre det på, således at vi inddeler debatten i de enkelte delafsnit – men vi 
foretager også i år – som vi plejer at gøre en samlet afstemning til sidste af hele beretningen – så-
vel den mundtlige som den skriftlige del. 
Men der altså 6 forslag – eller forslaget indeholder 6 området.  
Der er lærernes arbejdsliv – udvikling af folkeskolen – en folkeskole under pres – fagbevægelse 
og velfærd – arbejdsmiljø – og til sidst en organisation i udvikling. 
Og dette forslag skal jo godkendes af forsamlingen – det plejer vi at gøre. 
Og jeg skal selvfølgelig starte med at høre om – for god ordens skyld – om der er bemærkninger 
til det udsendte forslag? 
Det er ikke tilfældet – så skal jeg også for god ordens skyld høre om der er nogle i salen der øn-
sker afstemning af forslaget. 
Det er ikke tilfældet. 
Og så inden – så skal jeg selvfølgelig meddele – at dette forslag til opdeling af debatten under 
dagsordens punkt 3 – det er godkendt. 
Og så skal jeg naturligvis sige for god ordens skyld, at nu da vi har afsluttet dagsordens punkt 4 
om opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 2018, så er kongressen atter åben. 
 
Vi har altså lige fået godkendt det her forslag til opdeling af debatten og som jeg sagde lige før, så 
vil I kunne se at en del af de temaer der er angivet under de 6 delafsnit – de er allerede blevet de-
batteret under punkterne 5, 6 og 7. 
Så det er i givet fald en debat vi står overfor nu om de resterende dele af formandens beretning 
og det er både den mundtlige og den skriftlige del. 
Men lad os komme i gang med behandlingen af beretningen. 
Vi gør som vi plejer – vi tager et afsnit ad gangen – og til sidst så foretager jeg som sagt en samlet 
afstemning. 
Det første del-afsnit det hedder ”lærernes arbejdsliv”. 
Jeg vil gerne høre om der er nogle der ønsker ordet til dette punkt. 
 
John: 
Jeg har nogle sedler her hvor det ikke er præciseret, så hvis der er nogle af jer der er indtegnet, så 
er det under det punkt. 
 
Helle: 
I er velkomne til at komme op med en taleseddel. 
Ja, det er godt. 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175758
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John: 
Johannes Vestergaard Melchiorsen, værsgo. 
 
 
Johannes Vestergaard Melchiorsen - Vejle Lærerkreds: 
Tak for det. 
Og første så skal jeg selvfølgelig kvitterer for en rigtig god beretning. Det er jo altid dejligt når 
man holdt vågen på den måde. 
Vi har i Vejle Lærerkreds besluttet at vi vil sige lidt under det her punkt omkring registrering af 
undervisningstid. 
Den 27. oktober 2016 via kredsudsendelse 73 blev der igangsat en registrering af alle folkeskole-
lærernes undervisningstid. 
Formålet med undersøgelsen var – citat ”at skaffe foreningen sikker viden om lærernes planlagte 
undervisningstid på den enkelte skole – i den enkelte kommune – og samlet set på landsplan”. 
Det er jo svært at være uenig i – at sikker viden er vejen frem – og da alle kredse blev pålagt den-
ne opgave, så skulle vi i Vejle Lærerkreds også finde tid til dette. 
Det viste sig dog at være en langt større opgave end forventet. 
For at skåne TR´erne valgte vi derfor at det var kredsstyrelsen som skulle tage sig af den opgave. 
Vi kunne konstatere at opgaveoversigterne skolerne i mellem - var og stadig er – meget forskelli-
ge hvilket gjorde det besværlig at registrere på den måde som det centralt var bestemt. 
Noget af det der tydeligvis frustrerede de 4 personer der var sat på opgaven var at formålet med 
øvelsen hurtigt fortonede sig – for den viden der blev indsamlet var ikke sikker – og den kunne 
på ingen måde blive det. 
Dertil var registreringen af opgaveroversigterne simpelthen for tilfældige. 
Og i kredsudsendelse 41 fra den 25. april 2017 blev det også bekræftet at der var en del fejlkilder i 
det indsamlede materiale. 
Det er der så flere steder forsøgt rettet op på – og hvilket igen har kostet en masse arbejdstid. 
Opgaven endte for os i Vejle Lærerkreds med et samlet tidsforbrug på den gode side af 4,5 uges 
arbejde. 
Et eller andet resultat nåede vi dog frem til i Vejle og det var jo glædeligt. 
Da vi så efterfølgende forsøgte at bruge de indsamlede data i dialog med forvaltningen, så fik vi 
smidt en anden opgørelse i hoved som KL havde lavet – og som selvfølgelig ikke havde samme 
resultat. 
Og så stod vi der og diskuterede tal og det er der ingen lærere der får mere forberedelsestid af. 
Så endnu engang sidder vi tilbage med en følelse af totalt spild af tid. 
Tid som er gået fra andre kredsopgaver. 
Tid som er gået fra at servicere TR´erne og ikke mindst tid som er gået for medlemmerne. 
I vores arbejde som lærer bruger vi megen energi på at udføre meningsløse opgaver som ene og 
alene eksisterer fordi der er konsulenter i forvaltningen der pøser det ene projekt efter det andet 
ud over lærerne. 
Vi vil ikke at vores egen fagforening går ned af præcis samme sti. 
Sådan oplever vi det projekt. 
Vi får nogle tal vi kan skændes med KL om, men det flytter ikke noget. 
Derfor er det også dejligt at andre indlæg på denne her kongres opfordre til at vi er opmærk-
somme på TR´erne, på kredsenes arbejdstid og arbejdsforhold. 
Og vi er glade for formandens opbakning til at det her det er et vigtigt opmærksomhedspunkt. 
Alt det her det er slagt med den dybeste respekt for at der kan sidde kredse som har fået meget 
ud af at registrere undervisningstiden. 
Men vi tror i Vejle Lærerkreds simpelthen ikke på at resultatet på nogen måde står mål med den 
samlede mængde arbejdstid der er lagt i det her projekt. 
I kredsudsendelse 57 fra 22. juni 2017 står der – citat ”kredsene adviseret hermed om at det på-
tænkes at der for skoleåret 2018/2019 skal gennemføres en samlet registrering for alle kommu-
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ners folkeskoler via platformen – ligesom den registrering for skoleåret 2016/2017 der gennem-
førtes i efteråret. 
Vi synes det er en rigtig dårlig idé. 
Det vil være fint hvis projektet er frivilligt, men når sikker viden er formålet, så skal det også være 
dem der har den sikre viden der byder ind og hvis det kun er fåtal af lærernes opgørelser der er 
sikre, så skal vi måske begynde et andet sted. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det. 
Formanden værs´go. 
 
Anders: 
Hele det medieopmærksomhed der har været omkring Søren og Mette i benlås, har jo også affødt 
en tor opmærksomhed blandt vores medlemmer – og nu har vi jo bestræbt os på ikke at komme 
med alt for mange resolutioner og vedtagelser for denne her kongres – men lige præcis på det her 
område synes vi faktisk det kan være vigtigt også fra kongressen sender et signal både til offent-
ligheden men også til vores medlemmer om at vi arbejder videre med den her sag. 
Og derfor vil jeg gerne fremlægge et forslag til resolution fra hovedstyrelsen og jeg læser det højt. 
I 2012/2013 blev den danske model og hele aftalesystemet totalt tilsidesat da regeringen var dybt 
involveret i overenskomstforløbet længe inden forhandlingerne mellem Lærernes Centralorgani-
sation og arbejdsgiverne var påbegyndt. 
Det er et klart brud på internationale konventioner som Danmark har tilsluttet sig. 
Et samlet folketing skal være garant for frie og fair forhandlinger – Danmarks Lærerforenings 
kongres forventer at Folketinget sikre at der kan ske reelle forhandlinger i 2018 og at Lærernes 
Centralorganisation for kendskab til beregningsgrundlaget bag lovindgrebet, så der er de nødven-
dige ligeværdige udgangspunkt for forhandlingerne. 
Forløbet omkring lockouten er et af de største demokratiske svigt i Danmark i flere årtier, det er 
nu med bogen Søren og Mette i benlås dokumenteret at regeringstoppen, embedsværket i flere 
ministerier, toppolitikkere i KL og embedsmandsværket i KL havde et intens samarbejde om hele 
processen der førte til lockouten. 
Konsekvensen var at der aldrig blev realitetsforhandler. Det lovindgreb der afsluttede 4 ugers to-
talt lockout fyldte i et og alt arbejdsgivernes krav. 
Formålet var at finansiere folkeskolereformen gennem effektiviseringer på Lærernes Centralorga-
nisations overenskomst. 
På baggrund af de nye oplysninger vil Danmarks Lærerforening i samarbejde med FTF rette en 
fornyet henvendelse til ILO med henblik på at ILO vurderer sagen på ny. 
Danmarks Lærerforening vil på alle måder bidrage til en tilbundsgående afdækning af forløbet for 
at forhindre at noget lignende sker igen. 
Vi vil gerne sende det her signal her fra kongressen fordi vi ved godt at det er nødvendigt at poli-
tikkerne på Christiansborg er garanter for at vi ved de kommende forhandlinger kommer til at 
opleve frie fair forhandlinger. 
Det er rigtigt vigtigt at vi har fået støtten fra de andre organisationer som vi har talt om nogle 
gange men vi ved også at vi er oppe i mod stærke kræfter. 
Vi vil ikke have politikkerne til at blande sig i vores forhandlinger som de gjorde i 2013 men vi vil 
have politikkerne til at garanterer at vi får forhandlinger.  
Det er det ene budskab vi sender til politikkerne. 
Og det andet budskab det er hvis det her skal være en ligeværdig forhandling, så er det helt nød-
vendigt at vi har et kendskab til de økonomiske grundlag som vi forhandler ud fra – altså Lov 409 
– vi har gentagende gange efterlyst det økonomiske grundlag – jeg gjorde det 1. gang under lov-
behandling gennem flere sms´er til daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. 
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Vi har fuldt op – også i forhold til den seneste beskæftigelsesminister og vi får hele tiden undvi-
gende svar. 
ILO har været inde og sige at det her det er – de har påtalt det overfor den danske regering og 
påpeger at lønmodtagerorganisationerne skal have samme informationer som arbejdsgiverorgani-
sationerne. Så frie forhandlinger og et fælles grundlag at føre de forhandlinger på – det er er helt 
afgørende og vi synes at det er vigtigt at vi også sender det signal herfra kongressen. 
Så dermed har jeg fremlagt resolutionen. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak 
Formanden fremsatte på vegne af hovedstyrelsen forslag til en kongresresolution vedr. Søren og 
Mette i benlås.  
Det resolutionsforslag bliver naturligvis skrevet og trykt med nummer og det hele og bliver lagt 
på kongresportalen. 
Ikke at man nødvendigvis kan se den af den grund men vi skal nok sørge for at den så kommer 
op på bagtæppet så I nok får set den – og så gemmer vi den naturligvis til sidst når vi når til af-
slutningen af dette punkt. 
Jeg skal høre om der er andre i forsamlingen som ønsker ordet til dette delafsnit – det første del-
afsnit i opdelingen af beretningen. 
Gordon værs´go. 
 
Gordon Ørskov Madsen - hovedstyrelsen: 
Jamen det var et svar til Johannes fra Vejle. 
Det er svært det her – fordi vi ved godt at arbejdsomfanget har været stort flere steder og vi ved 
også godt – altså den der registrering af undervisningstid som du beskriver – og vi ved også godt 
at det har været varieret fra kommuner til kommuner og kreds til kreds. Men har grebet det for-
skelligt an og kvaliteten af de opgaveoversigter man kan tage udgangspunkt i den er meget svin-
gende. 
Så vi er fuldstændig klar over den her problemstilling. 
Jeg kan sige at som du også selv er inde på, at mange kredse har faktisk fundet det anvendeligt og 
arbejdet værd. 
Så vil jeg også sige, at vi i realiteten også kan hente vigtig viden ud af det – så det er en balance og 
det er vi fuldstændig klar over. 
Vi må prøve at gøre det mere anvendeligt – mere tilgængeligt – mere – ja kan vi få arbejdsmæng-
den til at skrumpe ind og så alligevel få noget godt ud af det – noget vi kan bruge til noget. 
Det er det vi går efter. 
Der hvor vi er lige nu – der er det så vidt jeg husker – frivilligt i år og indberette det eller indtaste 
det. 
Men vi vil jævnligt bede jer om at gøre det alle sammen fordi vi dermed også får en omfattende 
viden vi kan bruge til noget. 
Men vi skal nok lægge os i selen for at gøre det så tilgængeligt og så anvendeligt som det er muligt 
og så kombineret med at det skal være en overkommelig opgave og løse for alle jer i kredsene. Vi 
har fokus på det – men får også anvendelig viden ud af det. 
 
Helle: 
Ja, tak 
Der er flere der ønsker ordet til det første delafsnit. 
Det er ikke tilfældet, så afslutter vi behandlingen af det og får videre til delafsnit 2 – udviklingen 
af folkeskolen. 
Jeg har ikke nogen indtegnede talere. 
Er der nogle der ønsker ordet, så kommer I op med en talerseddel. 
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Det er ikke tilfældet. 
Så afslutter jeg behandlingen af dette delafsnit og går videre til det 3. delafsnit – en folkeskole un-
der pres. 
Der har jeg en indtegnet taler – Henrik Hansen – værs´go. 
 
Henrik Hansen - Lolland-Falsters Lærerforening: 
Allerførst tak for invitationen til at besøge Vandkunsten – det vil jeg meget gerne gøre men inden 
jeg gør det, og det er jo som tilsagn på det vi snakkede om i tisdags, så vil jeg forsøge at konkreti-
serer det og kvalificere det mine tanker med kredsstyrelsen og med det forpligtende kredssamar-
bejde. 
Men til noget helt andet. 
Der er grøde og pløre og plutte på Lolland Faster – vi tager nemlig roerne op i øjeblikket men 
der er også synlig politisk grøde om folkeskolen på Lolland Falster.  
Jeg bliver jævnligt her på kongressen og andre steder – hvordan det nu går nede på Lolland Fal-
ster – sådan lidt – det er altså synd for os – altså – og vi har det lidt svære end alle jer andre – 
men sådan er det jo ikke – det kan jeg også høre at vi har det altså ikke svære end I andre har. 
Men vi bliver tit i forbindelse med undersøgelser interviewet om forskellige dårlige domme – og 
de er der så sandelig også. 
Helt aktuelt snakkede jeg i tirsdags med Martin fra Folkeskolen – der sidder derovre – om at 51 
% af vælgerne er bekymret for om undervisningen er for dårlig i Lolland Kommune – og det er 
den kommune i landet hvor flest er bekymret. 
Kun 36 % af vælgerne mener at det går godt – hvor 42 % - går godt i folkeskolen – hvor 42% 
mener det på landsplan. 
64 % af undervisningen varetages af uddannede lærere i Lolland Kommune mod 83 % på lands-
plan. Snart går 35 % i privatskoler i Lolland Kommune – de sparer ikke på skolen – de bruger 
70.000 kr. per elev hvor andre kommuner bruger langt mindre. 
Men jeg har behov for at fortælle jer lidt om grøden på Lolland Falster om de politiske og andre 
aftryk vi er med til at afsætte og så vil jeg lige sige – at på Lolland Falster har vi 2 rådhuse og 2 
kommuner. 
I Lolland Kommune har 3 partier sat forhandlingen om en arbejdstidsaftale på byrådets dagsor-
den – på byrådsmødet blev det uden afstemning lagt tilbage i økonomiudvalget og hvad der kom 
ud af det – det ved jeg ikke. 
I budgetforliget som behandles netop nu i dag, der sænkes det gennemsnit – der forslås det gen-
nemsnitlige undervisningstimetal som man beregner ud fra – sænket fra 795 timer til 780 timer – 
en lille forbedring som jeg er sikker på skyldes det pres vi har lagt på kommunen ved blandt an-
det at fremsende og diskuterer et argumentationsgrundlag for en arbejdstidsaftale med borgme-
steren. 
En aftale nede hos os på Lolland med et max på 750 timer koster nemlig kun et sted mellem 6 og 
10 millioner. 
Vi har stadigvæk håbet om at vi kan få en forhandlet aftale måske efter kommunalvalget. 
I Guldborgsund har borgmesterens liste – Guldborgsundlisten hedder den – afsat 10 millioner 
kroner øremærket til 20 lærerstillinger. 
Og det er jo ikke kommet ud af den blå luft – men efter et langt og positivt samarbejde og på-
virkningsarbejde fra os. 
Der er et budgetsamarbejde i samme kommune – bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokra-
tiet og Venstre – som har et flertal og de er – de har sat sig til byrådsmøde nu her kl. 17. 
De afsætter også mange penge til et underfinansieret børn-/skoleområde om det er til mere end 
at udfylde huller – det vil vise sig men midlerne er afsat – men med midlerne afsat, kan vi fortsat 
forfølge og argumenter for en arbejdstidsaftale – også i Guldborgsund. 
I det forhandlede administrationsgrundlag som vi har med Guldborgsund Kommune har vi fået 
indskrevet at forberedelsestiden skal stå på opgaveoversigten – det er en landvinding – og at le-
derne skal anvise individuelle og fælles forberedelsestid. 
Det har skolelederne endnu ikke helt efterlevet. 
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Det arbejder vi på og vi vil – har jeg aftalt med Brian som er her i dag – den lokale skoleleder-
formand – som er delegeret. At vi vil holde en triodag om det senere på året med det her som et 
tema. 
Vi afdækker i øjeblikket omfanget - indholdet af omstændighederne vedrørende de mange ikkelæ-
reruddannet ansættelser vi oplever og i samarbejde med skolelederne og forvaltningerne forsøger 
vi at skabe ordnede forhold på området.  
Og dette bruger vi selv samme politisk i forbindelse med kommunalvalget. 
Så ligesom bønderne og arbejderne på sukkerfabrikkerne arbejder hårdt på at forvandle den sorte 
muld til hvidt guld - arbejder vi lige så hårdt på at ændr mørke tilstande til lysere tider – der er 
grøde og med en fortsat saglig og grundig indsats er jeg sikker på at vi vil lykkes med den opgave 
vi er valgt til. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det – og så vil jeg lige sige, at det forslag til en kongres – vedtagelse – nu synes det var en 
resolution – men det kommer jeg tilbage til – om bogen vedr. Søren - det var en resolution – Sø-
ren og Mette – det vender jeg tilbage til – i benlås. 
Det har fået et nummer – det ligger som nr. 13 under faneblad 3 ved formandens beretning i det 
omfang I kan komme ind på kongresportalen og se det – så ligger det der – ellers så skal vi nok 
får det op på bagtæppet inden vi sætter det til afstemning naturligvis. 
Så vil jeg høre om der er flere der ønsker ordet under dette 3. delafsnit i – en folkeskole under 
pres. 
Det er ikke tilfældet. 
Så afslutter jeg behandlingen af det delafsnit – og går til delafsnit 4 – fagbevægelse og velfærd. 
Jeg har ikke nogle indtegnede talere til dette punkt. 
Er der nogle der ønsker ordet her til? 
Nej – så afslutter vi det og går videre til at det næstsidste delafsnit – det er delafsnit 5 om ar-
bejdsmiljø. 
Heller ikke nogle indtegnede talere endnu. 
Der er ikke nogen der ønsker ordet. 
Så afslutter vi behandlingen af det og så går vi til det sidst delafsnit – det er det 6. som hedder en 
organisation i udvikling. 
Og der har jeg til gengæld nogle indtegnede talere. 
Jeg vil gerne starte med at give ordet til Jeppe Dehli – og derefter er det Ulla Koch Sørensen. 
 
Jeppe Dehli - Gentofte Kommunelærerforening: 
Ja – tak for ordet. 
Det er jo godt at komme herop, så behøver jeg ikke flystrømper næste år – det der med blod-
propperne i læggene – det er altså rart at komme op og stå engang i mellem. 
Sidste år lovede jeg et nyt indsatsområdet – det har jeg fundet – jeg havde det her hvis nogle hu-
sker det – med de små medlemsgrupper – det er ikke fordi det er slut – jeg har været til nogle 
møder på Vandkunsten – tak for det, Thomas. Det har været fint – det har været konstruktivt og 
hvis man læser referatet fra overenskomstudvalget – hedder det ikke det – nej det hedder det jo 
ikke – det hedder arbejds- og organisationsudvalget – så kan man se at det er forsøgt håndteret i 
nogenlunde grad – vi blev ikke rigtigt imødekommet – men skide være med det – det har i hvert 
fald været sjovt. 
Men det næste her det håber jeg faktisk bliver sjovere – øhhh – jahhh – det er sådan at jeg blev 
spurgt da jeg kom på den her kongresvedtagelsesforslag om - der havde jeg skrevet ”nye veje og 
andre måder” – det var det her foreningsprojekt der kørte på et tidspunkt for kredsene – og jeg 
tænker hvis det er sådan det er så er det hvert fald en kollektiv indskrivning af hele hovedstyrel-
sen – hele sekretariatet og hele den her fantastiske forsamling af mennesker med rigor mortis 
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hernede – det er jo sådan en form for dødsstivhed lige her på – hvad kan man sig – på bagkanten 
af en kongres som jo på alle mulige måder har været fyldt af energi og så alligevel – så er der et el-
ler andet som jeg godt kan mærke jeg efterspørger. 
I den skriftlige beretning der står under punkt 7 – en organisation i udvikling. Det er der jeg star-
ter. 
Der kan vi læse om den involverende fagforening – det synes jeg nu godt at vi gør – vi gør det på 
mange planer – vi gør det meget lokalt – nogle steder markant bedre end andre.  
Jeg ved også at vi i Gentofte kunne løfte det langt bedre end vi gør i dag.  
Men når jeg står på bagkant her sådan endnu en kongres – den højeste politiske beslutningsmyn-
dighed – med den meste beslutningsstærke forsamling i Danmarks Lærerforening, så ser jeg sam-
tidig en form for et spil af i scenesat impotens. 
Det synes jeg vi skal gøre noget ved – jeg synes vi skal hjælpe hinanden og ikke bare – og så altså 
– at komme i gang – altså  - jeg havde noget kongresforberedelse hvor vi sad og snakkede om 
den her form, hvor nogle kommer herop – siger noget – klapper – så sætter man sig ned – nogle 
kommer og siger det samme eller noget andet – så bliver der klappet lidt igen – så kommer nogle 
fra hovedstyrelsen og siger hvorfor det er sådan og hvorfor det er på en anden måde. Så stemmer 
vi og så er det ligesom det – så kan man klappe igen selvfølgelig, ik? – og så går vi hjem. 
Kunne vi ikke bruge den her forsamling på en anden måde tænker jeg. Det tror jeg. 
Jeg vil lige prøve med en lille øvelse – kunne man ikke lige få en håndsoprækning og her skal man 
huske ikke at tage det blå kort i hånden fordi så har man jo bare stemt på det jeg siger. 
Kan man ikke lige få en håndsoprækning på dem der har siddet 2 år eller mindre i kongressen og 
også på tilhørerrækkerne – 2 år eller mindre. 
Det her – det er dem vi skal lytte til – det er vores fremtid – det er dem der kan se hvad fanden 
det er vi har gang i – hvad det er vi gør forkert eller hvad det er vi kunne gøre på en anden måde. 
Jeg vil opfordre til at dem der lige havde hånden i vejret her – det er nogle af dem vi begynder at 
tale med. 
Jeg har siddet – jeg tror at det er min 10. kongres – eller deromkring nu – det er den 4. overens-
komstkongres – jeg har oplevet et par gruppearbejder – det har været lidt par suspenderinger – 
altså ud over dem til frokosten med kaminpassiar sidste år – og ja – og det har jeg så noteret her 
– undskyld, Anders, men jeg skrev resolutionerne er væk – de er så lige kommet ind igen – tak 
for den – så må jeg lige slette den – for de er her så igen kan jeg forstå.  
De er kommet for at blive et kort øjeblik. 
Jeg tænker at vi er de ypperste vi er lærere – vi er de ypperste indenfor at planlægge og tilrettelæg-
ge processer som både er kreative, energiskabende og øvrigt fremmer vores mål. Hvor fanden er 
det henne altså. 
Et eksempel – når jeg kigger i det vi sådan – eller min sådan oplevelse her på kongressen – det er 
at vi behandler en række historier, situationer vi kender fra hverdagen i alle mulige afskygninger – 
unikke fortællinger.  
Vi har hørt fra Aarhus, fra Aalborg, fra Lolland Falster – men hvad gør vi ved dem – vi lytte til 
dem – vi genereliser dem ikke – vi ved ikke hvad vi går hjem og gør anderledes i Gentofte – eller 
som Rikke sagde forleden - hvornår fanden er det vi møder op på – et af det 2 rådhuse - så kan så 
selv vælge hvilken – helst det samme, ik, Henrik  
 
Latter fra kongressen  
 
Og så markerer – selv om I ikke har det så dårligt – det er jo godt – så vil vi fandme gerne bakke 
op. 
Ja, nu skal jeg lige prøve tilbage i det her. 
Øhhh... 
 
Latter fra kongressen. 
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Øhh – mit spørgsmål er hvordan kongressen bliver der hvor vi også udfordre måden vi taler og 
diskuterer på – hvordan vi undgår at blive selvfede som Gordon sagde i tirsdags. 
Godt nok i en lidt anden sammenhæng – men jeg synes egentlig bemærkningen er ret passende i 
denne her sammenhæng. 
Et andet eksempel det er den her kravopstilling vi lige har været igennem. 
Øhhh – der har været en masse – sådan muren om – kunne vi ikke have fået den i tirsdags og alt 
det her pjat. 
Så kunne man sikkert have forestillet sig energien helt anderledes i rummet – det er bare for at si-
ge, at man kan mene en masse med nogle gange er man også nød til at gøre ved det – som da jeg 
på et tidspunkt sagde – det her kunne man gøre på en anden måde – så siger Morten til mig – ”så 
må du kraftedeme foreslå et eller andet”. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Og det er det jeg gør nu. 
Lige om lidt i hvert fald. 
Øhmm 
 
Klapsalver. 
 
Så har vi de lærerstuderende med – det er de unge. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Når men et andet eksempel det er den behandling vi har haft i kravopstillingen her. 
Jeg oplever den her succes – jeg egentlig mener vi havde i Danmarks Lærerforening indtil 2013 – 
altså vi kunne sgu gå på vandet. Vi havde sådan en sejlivet tyrkertro på, at vi var simpelthen ”guds 
gave til organisationerne” vi havde en gigantisk organisationsprocent – som ja, jeg udfordre en lil-
le smule – men det er også den der har givet os ”blinde pletter”. 
Lidt på samme måde som Nokia der afvist smartphonen fordi de havde 3310. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Vi havde en hammer – vi ser søm alle steder – lad os prøve at udfordre vores mindset – og det 
tænker jeg at det måske allerede det man gør når man foreslår den her månedsnorm. 
Ingen kommentar til det i øvrigt – at åbne den del af det. 
Hvornår og hvordan stiller vi os selv spørgsmålet om det er den rigtige måde vi holder forening 
på – her særligt med fokus på kongressens form – det er sådan ligesom den jeg ligesom fokuserer 
på her – det kunne være alle mulige andre led – Organizer som Frederiksberg kørte – lad os prø-
ve at lade det her være noget der kan rykke en bevægelse. 
Jeg ved godt at man øger angstniveauet helt ekstremt når de her ting begynder – når vi begynder 
at rykke på bordene. 
Jeg er f.eks. rykket en række frem efter festen i går – hvem er det, der har besluttet, at jeg skulle 
sidde en række længere fremme – jeg sad over for John i går – det gør jeg ikke i dag. 
John var også bange fordi han kunne ikke finde mig – har han sagt. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Mere for at sige – det må man ikke, fordi det har vi ikke aftalt. 
Øhhh – så det jeg gerne vil stille spørgsmål til det er om DLF er rykket ind i den tid vi er i – i 
hvert fald, hvad angår kongressen her. 
Jeg oplever at kongressen lider under et kreativitetsproblem vil jeg kalde det – og det er på tide at 
vi undersøger om den konfigurations vi har valgt er de bedste. 



 

153 

Så derfor –  
Hvorfor siger I ikke tid? 
Tak – du sidder og holder tid – åhh – gud ja, for helvede - så har jeg mere tid. 
Nårhh men så – nej 
 
Latter fra kongressen  
 
Jeg skal nok komme til forslaget – vi skal også hjem, ik. 
Forslaget lyder således – og det er jo altså det første jeg kom – der fik jeg at vide at det var fan-
deme det værste bavl de nogensinde har hørt – der stod i øvrigt også vedtægtsforslag og alt mu-
ligt andet – det er fordi det er sådan jeg foreslår denne her slags. 
Så går det stærkt – så bliver man opdaget. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Nårhh. men jeg læser således – forslag til kongresvedtagelse. 
Hovedstyrelsen iværksætter et arbejde med det formål at undersøge og skabe et overblik over, 
hvilke ressourcer foreningen har i spil i og omkring kongressen samt resultaterne heraf. 
I forlængelse af den undersøgelse afsøges muligheder for at afsætte – nej, at sætte ressourcerne i 
spil på andre måder. 
Hovedstyrelsen forpligter sig på at igangsætte afprøvninger og forsøge på – nej, og forsøge at dri-
ve kongressens politiske arbejde på andre måder. 
Dette både før, under og efter kongressen. 
De igangsatte processer bør benytte sig af de elementer vi som forening anvender i arbejdet med 
at være en involverende fagforening i forhold til medlemsgruppen i øvrigt. 
Tak for det – og så kan man jo – men jeg går ned – lige rejse sig op – køre en runde, så behøver I 
ikke at være nervøse for blodomløbet. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, som det fremgår af forretningsordenen så er forslagsstillere også undtaget at tælle begrænsnin-
gen. 
Jeppe Dehli fremsatte forslag til kongresvedtagelse nr. 09 og den ligger i det omgang I kan se den 
på kongresportalen under faneblad 3 – formandens beretning. 
Så giver jeg ordet til Ulla Koch Sørensen og derefter er det Kasper Kiær. 
Værs´go. 
 
Ulla Koch Sørensen – hovedstyrelsen: 
Ja jeg havde håbet at jeg var kommet på før Jeppe – fordi jeg kan ikke finde ud af det der hejs 
med talerskolen og det kan jeg konstaterer efter 3 dage nede ved siden af – at det er er andre end 
mig der ikke kan. 
Jeg skal gøre det kort. 
Efterårsferien venter lige om hjørnet – vi har en arbejdsdag tilbage – det er dejligt. 
Det der sker på den anden side af efterårsferien det er at så begynder der at komme julepynt frem 
i butikkerne. Og så vil I nok tænke – hvad har det med os at gøre her - jo det har med det at gøre, 
at når jeg ser julepynt – så tænker jeg på ønskesedler – og jeg er sådan en der altid starter i god 
tid, så jeg har taget min ønskeseddel med i dag. Ikke min private – det vil I slet ikke kunne over-
komme at høre på. 
Men jeg står her på vegne af fraktion 2 - og fraktion 2 det e børnehaveklasselederne hvis nogle 
skulle være i tvivl – vi har ikke sagt ”og børnehaveklasseledere” så mange gange i år – men det er 
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fordi vi efterhånden har vænnet os til når der bliver sagt lærere, så betyder det også børnehave-
klasseledere. 
Vi har valgt at tage et ønske med i dag. 
Og når der kun er ét ønske, så ved I jo også måske at så er der en større chance for at man får det 
opfyldt. 
Børnehaveklasselederne på rigtigt mange skoler de er efterhånden – efter mange år – blevet en 
stor del af både fagteam og indskolingsteam – og det er dejligt. Men der er altså et andet og større 
behov. 
Og det er at vi har brug for nogle formaliserede, lokale netværk for børnehaveklasseledere. Hvor 
vi kan have den professionsfaglige erfaringsudveksling, vi kan have kollegialt sparring og samar-
bejde. 
Og der er altså mange skoler hvor netværket af børnehaveklasseledere er begrænset fordi man der 
måske kun sidder en eller to. 
Og vi har et stort behov – ønske – om at komme tættere på lærerkredsene. 
Jeg kommer rundt til en del lærerkredse til møder og jeg ved at mange steder fungere det godt – 
men vi vil altså gerne have at det bliver lidt mere formaliseret. 
Så det håber jeg - og regner med – og går ud fra - at hovedstyrelsen de vil være med til at kigge på 
den problematik. 
Og så sagde Mette Frederiksen her fra talerstolen i tirsdags – at når man har noget at sige, så er 
det vigtigt at der også er nogle der opdager det. 
Og jeg kan jo godt se – at selv om vi er på sidste dagen – og en time før afslutning – så ser I sta-
digvæk friske og veloplagte ud – så jeg er sikker på at I husker på. 
Men for at være helt sikker vil jeg lige krydre det med en lille hverdagssituation fra en børnehave-
klasse. 
Det er en vestjysk børnehaveklasseleder der fortalte mig det for mange år siden – og den er fuld-
stændig sand. 
Hun har sin klasse med på skolebiblioteket som det hed dengang – og der er en lille opvakt dreng 
der går sådan lidt rundt bag en reolerne og så siger den anderkendende og dygtige skolebibliote-
kar – hvad går du og leder efter – hvad har du brug for – jo – han ville gerne låne en bog om Ti-
tanic. Titanic siger hun – det synes altså var et rigtigt svært emne til sådan en lille dreng. 
Og det vidste hun ikke rigtigt om hun kunne finde – så siger hun – hvad er det du har brug for, at 
vide. 
Jo sagde han – jeg har jo fattet at man reddede dem fra 1. klasse – men hvad skete der med dem 
fra børnehaveklassen? 
 
Latter fra kongressen. 
 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak – Kasper Kiær – og derefter er det Jette Husum. 
 
Kasper Nordborg Kiær - Danmarks Lærerforening Kreds 13: 
Noget af det jeg synes der er blevet sagt flest gange oppe fra den her talerstol, så er det et princip 
– noget der står i vores principprogram – det er noget vi har vedtaget – det er noget vi holder fast 
i. 
Jeg synes vi som kongres og hovedstyrelsen og ledelsen skal overvejen hvordan vi bruger de ord 
når vi har vores diskussioner. 
Jeg har lagt mærke til at det er meget varierende hvornår noget er et princip – og noget der ikke 
kan ændres. 
Og hvornår noget – bare er et princip og kan ændres. 
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Bedste eksempel synes jeg det er de lærerstuderende der nævner – jeg tror ikke engang at de fore-
slog det – men de nævner noget omkring længden på læreruddannelsen – det er en beslutning vi 
har truffet – den kan ikke ændres. 
Omvendt i overenskomstkrav – uddannelsesfond – det står også meget direkte i vores princip-
program – men det tager vi ikke hensyn til. 
Det synes jeg bliver en smule specielt, at man sådan vælger – hvornår noget er et princip og 
hvornår noget ikke er et princip. 
Og det synes jeg vil skal overveje og brug noget tid på at finde ud af – hvad er det vi gerne mener 
med det her. 
Jeg har det fint nok med at nu blev der lavet et kompromisforslag – men jeg ville også heller have 
haft det godt med hvis vi havde taget en diskussion eller en afstemning og havde taget en beslut-
ning ud fra det. 
Fordi jeg synes at det er i orden at vi ikke altid er 100 % enig. 
Og den næste konklusion – i forhold til den her kongres så oplever jeg det også som om vi har en 
frygt for at være uenige.  
Venner – vi er uenige – vores kolleger er uenige – der er så store forskelle på hvad det er for en 
virkelighed vi står i rundt omkring. 
Jeg har kolleger som synes at læringsmålsstyring og læringsplatform er det værste i hele verdenen. 
Jeg har også kolleger som får det godt med – som har det godt med det – som arbejder med det 
og som ikke har noget problem med det. 
Vi skal kunne spænde over de ting – men for mig og i forhold til vores organisation, så skal vi 
kunne rumme den diskussion – vi skal ikke være bange for – som kongres – at have holdninger – 
fordi vores medlemmer har holdninger. 
Vi er nødt til at tage fat på det. 
Så synes jeg at vi skal overveje også omkring de her sager vi køre i forhold til organisationen. Vi 
har haft nogle nederlag – ren tid på opgaveoversigten – lejrskolen – og så har vi nogle sager der 
ligesom er på vej. 
Refundering af løn fra lockouten – den her med ophavsret – og der er jeg nødt til at knytte en 
kommentar på noget af det Bjørn han nævnte fra taler stolen – jeg tror det var i går. 
I forhold til at vi ikke har nogen vidner til den her sag. Hvor jeg sidder og tænker – sig mig en 
gang – har vi kørt en sag – jeg havde fået det indtryk – jeg synes ikke det var en god idé at køre 
den sag. 
Men jeg har fået det indtryk af at man har fået en del henvendelser på det her punkt som sådan 
gjorde at det var årsagen til at man tog sagen. 
Det forstår jeg, men når man nu efterspørger vidner til en sag man er startet – så har jeg – så sy-
nes jeg vi har et forklaringsproblem. 
Fordi hvor var problemet så. 
Så jeg håber virkelig at vi har dem derude – fordi ellers så synes jeg vi har et forklaringsproblem 
til vores medlemmer – men også udadtil – hvorfor vi kører sådan en sag. 
Og er vi på vej mod et nyt nederlag som vi kunne have undgået i stedet for. 
I forhold til det her forslag fra Aarhus omkring læringsplatforme – der bliver vi også bange for 
uenigheden. Et af argumenterne var at vi ikke må have misforståelser i de signaler vi sender. 
Jamen det kan jeg godt forstå, når det er vigtigt – når det er nogle ting, vi skal være enige om - 
overenskomstkravene – ja for pokker da – hvor skal vi være enige – det nytter ikke noget at vi 
har en holdning der stritter i hver sin retning – der skal vi kunne give os – og det synes jeg man 
hører folk er villige til. 
Men når det kommer til læringsplatforme eller læringsmål eller andre ting, jamen så skal vi da til-
lade os at være uenige – fordi vores medlemmer er uenige. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
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Ja, tak 
Jette Husum - værs´go. 
 
Jette Husum – Randers Lærerforening: 
Jeg har bare bedt om at få ordet her mod enden for at sige at tak hvis det er OK – jeg vil gerne 
sige tak til hovedstyrelsen for arbejdet siden 2013. 
Danmarks Lærerforening har altid haft ry for at være en stærk faglig forening – der møder op vel-
forberedt – velforberedt - men det var alligevel ikke nok da der skulle forhandles under OK13. 
Vi blev fældet af modparten sammensværgelse med stærkere kræfter. 
Dette sammenrand af marksøgende mennesker har efterladt os i en tillidskrise til de vi har valgt 
til at arbejde for vores demokrati. 
Men ved fly og ny satsning og spind står vi nu her hvor vi aner en lille morgenluft for det vi ar-
bejder for. 
Godt gået af trædesten og planer for morgendagen – og fantastiske projekter som ”hvad vil vi 
med folkeskolen”. 
Hvem husker ikke Københavns biskops tale om dannelse – den tale gik rent ind i mit lærerhjerte. 
Sammen har vi arbejdet hårdt på det vi står for – troværdighed – engagement – og stærk faglig-
hed – lige som i sangen vi startede kongressen med – ”der hvor menneskets værd blir’ forsvaret 
må vi være med.” 
Jeg vil gerne sige tak til alle som har gjort det muligt at vi er kommet ud af dødvandet og har det 
bedste forhåbninger til at tiden der kommer mens vi venter på at nogle må komme til fornuft. 
Tak til dig, Anders og alle de øvrige på Vandkunsten – inklusiv de der fratrådte i perioden for ar-
bejdsomhed og flid. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak. 
Så giver jeg ordet til Thomas Andreasen – værs´go 
 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Jamen det er en kommentar til dig, Jeppe og tak for du at du synes det har været sjovt at være 
samme – det synes jeg også. 
Når du kommer farende på cykel – drivvåd – og skal op på 3. sal ind og snakke om mindre med-
lemsgrupper – du var meget ivrig og det giver din fremlæggelse her også udtryk for. 
Så tak for det. 
Og tak fordi du også byder lidt ind på det jeg inviterede ind til i går under arbejdslivspunktet og 
sige at vi engang i mellem skal stoppe op og sige ”er det den rigtige måde vi bruger vores kræfter 
på – er det den måde vi skal bliver ved med at gøre tingene på” – og som jeg vist og sagde, så har 
vi i hovedstyrelsen besluttet at vi efter overenskomstforhandlingerne er faldet på plads i 2018 vil 
sætte gang i sådan en debat om hvordan er vi gearet til fremtiden. 
Nu har vi vedtaget – med arbejdslivsvedtagelsen i går – vi vil være en involverende fagforening – 
og der er mange ting der spiller ind.  
Hvordan rekrutterer vi fortsat medlemmer og fastholder dem. 
Der er mange af de her spørgsmål som er dukket op – men vi har også vurderet at det først er ef-
ter 2018 at vi rigtigt har kræfter til at sammen med jer at tage de drøftelser på et grundlag. Og i de 
drøftelser der synes jeg du rammer fint ind med dit budskab til os om og sige – skulle vi lige kigge 
lidt på den der kongres også. Hvor mange kræfter bruger vi egentlig på det – og er det den måde 
vi skal blive ved og gøre det. 
Og derfor så vil jeg give dig det tilsagn på hovedstyrelsens vegne at vi selvfølgelig tager kongres 
og den måde vi går det på – med ind i det arbejde og med det tilsagn så opfordre til at du trækker 
din vedtagelse. 
Og så en kommentar også til Ulla og ønskesedlen – selv om der er længe til jul. 
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Det er mit indtryk at der rundt omkring er etableret gode lokale netværk – enten i kredsene – i de 
forpligtende kredssamarbejder – på en række området – PPR – SOSU-skoler – osv.  
Nogle af dem er startet op og kører – nogle af dem er gået i sig selv igen – så det her det kan vi 
godt på forskellige måde og derfor skal der da også være en opfordring til mig om at vi finder ud 
af en eller anden måde at få etableret nogle netværk som gør at vi kan efterkomme det behov 
som Ulla siger. Børnehaveklasselederne har naturligvis også brug for at mødes – og drøfte, spar-
ring og faglig udvikling. Og det må selvfølgelig også tage med når vi eventuelt drøfter de her for-
hold i hovedstyrelsen 
Men jeg synes faktisk også at der en opfordring til jer også fra mig. 
Tak for det. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak for det – formanden, værs´go – og derefter er det Jeppe Dehli. 
 
01.33.35 
Anders: 
Ja, tak for din hilsen, Jette. 
Og tak for den indsats som vi alle sammen har lavet for at bringe os videre. Jeg synes det var rig-
tigt dejligt at høre, Henrik, at I er godt på vej – også på Lolland Falster – det synes jeg lyder super 
godt. 
Lige til dig, Kasper – hvornår er et princip et princip – altså det er aldrig statisk. 
Det vil jeg sige – vi skal kunne ændre vores principprogram, men vi skal også ind i mellem sige – 
nu har vi besluttet os for at det er den her ramme vi handler under – for ellers så stille vi hele ti-
den – så vender vi hele tiden tilbage og der bliver vi altså nødt til ind i mellem at sige ”nej, nu har 
vi truffet en beslutning – og nu er det den vi agere på” – indtil vi træffer ny. 
Hvad er det – 2 år siden vi havde en lang og grundig debat om læreruddannelsen – velforberedt 
blandt andet af LL som havde været fantastisk aktive og været ude og skabe debat ude i kredsene, 
så jeg mener virkelig at vi havde en grundig og seriøs debat – og vi træffer en beslutning. 
Og så er det bare mit – opfordring til at hvis vi ikke skal handlingslamme os selv – så bliver vi og-
så nødt til at komme videre – og ellers må vi rejse den diskussion igen. 
Vi kan ikke hele tiden stille spørgsmålstegn ved vores principper. 
Så det her med at tabe sager – ja, det har vi gjort – men som jeg også sagde – i 2013 der blev spil-
lereglerne fundamentalt ændret uden at man spurgte os. 
Og noget af det vi har gjort de er at prøve at forfølge nogle sager – den omkring lejrskolen – den 
omkring Bilag 4 osv. 
Velvidende at vi var ikke sikker på at vinde dem – men det var nu engang de håndtag vi havde 
når man havde sat nogle andre systemer ud af spil. 
Og det gjorde vi med åben pande – vi har afsat 5 millioner til at kunne føre nogle af de her sager 
fordi vi mente at det var nødvendigt. 
Når vi kører en sag omkring ophavsret, så er det dels fordi der er en ophavsretselement i det – 
men det er også en arbejdsmiljøsag. Der er mange lærere der synes oveni alt de forpligtigelser der 
er kommet – skal man så pludselig begynde og lægge nogle undervisningsforløb ind på nogle por-
taler hvor man ved at hvis det overhoved skal give mening for kollegerne, så kræver det et kolos-
salt stort stykke arbejde. 
Og det er altså en måde hvor vi også prøver at brug nogle nye instrumenter på. Jeg synes ikke det 
er spor problematisk at vi nu efterlyser vidner – vi skal nok få nogle vidner – vi er i fuld gang 
med at lægge den her sag til retten. 
Men vi har jo generelt et problem med at nogle af vores medlemmer er utrygge ved at gå frem i 
forhold til nogle af de urimeligheder der sker. 
Altså - vi har jo også på denne her kongres drøftet – hvad skete der med Erik Schmidt da han 
trådte frem. 
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Og derfor er der en usikkerhed blandt medlemsgruppen – er det mig der skal stå frem og blive 
eksponeret på en sag – og det må vi hjælpe hinanden med at bakke op omkring, så folk også har 
mod til at gå frem i de sager. 
Jeg er bekymret for om vi ikke kan finde de sager – og når vi rejser sagen, så var det fuldstændig 
som du siger – fordi der var mange medlemmer der gav udtryk for at det her det var en yderligere 
belastning der blev lagt oveni alle de mange andre opgaver og en belastning som man ikke kunne 
se meningen med. 
For hvis man skulle lave de der undervisningsforløb så det gav mening, så krævede det som sagt 
rigtigt rigtigt meget mere tid. 
Så det er også en måde vi prøver at beskytte medlemmerne på. 
 
Helle: 
Jeppe Dehli. 
 
Jeppe Dehli - Gentofte Kommunelærerforening:  
Jeg har egentlig aftalt med en dernede at jeg ikke må sige ”disruption” – men den starter her. 
Jeg trækker ikke det her forslag. 
Jeg har set 10 kort i en anden farve – de kommer op – det er min vision om at begynde at skabe 
noget andet, men Thomas, jeg forstår godt at ressourcerne er knappe og det er de selvfølgelig 
frem mod en overenskomst – jeg vil derfor foreslå at i det fremsatte forslag at i stedet for at der 
står ”foreningen – hvilke ressourcer foreningen har i spil i og omkring kongressen” – at man si-
ger ”har i spil i og omkring DLF´s kongresser” – så er der ikke et – i min optik – det kan du så 
belærer mig om at der måske skal være – men så er der ikke et udløbstidspunkt – et tidspunkt på 
– altså en ”mindst holdbar” til – og længere nede står der ”det er både før, under og efter kon-
gressen” at der så står ”både før, under og efter kongresserne”. 
På den måde så kan vi lave os en 2025-målsætning om I vil 
 
Latter fra kongressen 
 
Eller en 2030-målsætning eller 50 – jeg er sådan ligeglad og jeg vil også gerne stemmes ned på 
den – for jeg forstår godt hvorfor I har travlt – og det anerkender jeg – men jeg synes heller ikke 
at det er jer der skal lave det store arbejde nødvendigvis. 
Der er også meget arbejde for os andre i det her – så det er jo også noget med sådan ligesom at 
finde ud af hvem er det der skal – hvem er det der skal lave det her stykke arbejde. 
Jeg melder mig hvert fald gerne under fanerne – på den del af det. 
Men forslaget er fastholdt – og nu skal jeg lige finde ud af, hvordan får I de rettelser her – 
 
Helle: 
Vi skriver dem ind og så skal vi nok forsøg at få dem op på bagtæppet. 
 
Jeppe: 
Kunne I høre det  
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Vi har fået dem op på bagtæppet nu. 
I første afsnit – det er til Jeppe Dehlis forslag til kongresvedtagelse nr. 9 – der var jo 2 ændrings-
forslag – I kan se dem oppe på bagtæppet nu. 
I første afsnit der ønskede Jeppe indsat i 2. linje ” ”Hvilke ressourcer foreningen har i spil i og 
omkring DLF´s kongresser – samt resultaterne heraf”. 
Og i det andet afsnit – næste afsnit nede omkring midten der er der en sætning der starter med 
”dette både før, under og efter kongressen” – der skal stå ”kongresserne”. 
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Tak. 
Og så giver jeg ordet til Thomas Andreasen. 
 
 
01.40.08 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Tak for det – og så har du hvert fald fundet dit indsatsområde for de næste mange år, Jeppe 
 
Latter fra kongressen. 
 
Som jeg forstår det, så passer det du siger ind i det projekt som jeg skitserede før – og derfor så 
ser jeg selvfølgelig ikke nogen problemer i det – men det er den forståelse jeg har i det og så synes 
jeg også, at jeg kan også se på klokken at så synes jeg da selvfølgelig at vi skal stemme FOR det 
her. 
Og så tager vi det med ind men det er med de bemærkning om at det er det vi i forvejen har skit-
seret i hovedstyrelsen – og så kan jeg jo sige vi – nu her i efteråret er i gang med nogle af jer i 
kredsene og gerne nogle nye kongresdelegerede så det ikke bliver sådan et gammelmandsprojekt 
som sådan nogle som dig og mig, Jeppe – og byde ind i den her diskussion – fordi det er selvføl-
gelig ikke noget vi skal lave alene for hovedstyrelsen – det er noget vi skal lave i fællesskab – men 
kongressen er en del af det og det er den forståelse at jeg godt vil bakke op om det. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak for det – jeg skal lige for god ordens skyld høre om der er flere der ønsker ordet under 
dette sidste delafsnit. 
Det var der ikke. 
Så afslutter jeg behandlingen af det sidste delafsnit. 
Og jeg kan konstatere at jeg har 2 forslag til kongresvedtagelser – som skal sættes til afstemning. 
Det er henholdsvis hovedstyrelsens forslag nr. 13 – det var det forslag som formanden læste op 
da vi var i gang med delafsnit 1 om lærernes arbejdsliv. 
Og så er der Jeppe Dehlis forslag til kongresvedtagelse nr. 9 som blev fremsat under det sidste 
delafsnit 6. 
Og så skal vi naturligvis også have sat formandens beretning både den skriftlige og den mundtlige 
del til afstemning – det gør jeg til sidst. 
Men første så vil jeg gerne sætte forslaget til kongresresolution nr. 13 vedr. Søren og Mette i ben-
lås. 
Og jeg vil gerne se ved håndsoprækning hvor mange der kan stemme FOR dette forslag. 
Ja, tak 
Er der nogle der ønsker at stemme IMOD. 
At der nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD. 
Så er forslaget enstemmigt vedtaget. 
Tak for det. 
 
Klapsalver 
 
Så er der Jeppe Dehlis forslag til kongresvedtagelse nr. 9 med de ændringer som jeg lige redegjor-
de før – dels i det første afsnit hvor der skal stå ”i og omkring DLF´s kongresser” og i 2. afsnit 
der skal stå ”det både før, under og efter kongresserne”. 
Og jeg vil gerne se hvor mange der kan stemme FOR dette forslag. 
Ja, tak 
Er der nogle der ønsker at stemme IMOD. 
Ja tak 
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Er der nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD. 
Tak for det 
Så er forslaget vedtaget. 
 
Klapsalver 
 
Og så skal vi have en afstemning om formandens beretning – det foregår samlet – det er både 
den mundtlige og den skriftlige del – og det foregår også ved håndsoprækning. 
Og jeg vil gerne se hvor mange der kan stemme FOR beretningen. 
Ja, tak 
Er der nogle der ønsker at stemme IMOD. 
Er der nogle der ønsker at tilkendegive at de hverken stemmer FOR eller IMOD. 
Så er formandens beretning enstemmigt godkendt. 
 
Klapsalver. 
 

Dagsordenens punkt 11: Fastsættelse af kontingentet for 2018 og kontingent-

ramme for 2019 

 
Ja, og dermed nåede vi frem til dagsordenens næstsidste punkt. 
Vi mangler 2 punkter på dagsordenen og det næstsidste punkt det er punkt 11. 
Og der er fastsættelse af kontingentet for 2018 og kontingentrammen for 2019 
Og jeg skal sige at hovedstyrelsens indstillinger desangående de fremgår af den skriftlige beret-
ning fra side 50 og det er formanden der får ordet. 
Værs´go. 
 
Anders: 
Medlemskontingenterne det er jo en meget væsentligt de af vores indtægt – det er faktisk 84% af 
vores indtægt der kommer fra kontingenterne. 
Og som I alle sammen ved så har vi jo været udsat for et ret markant medlemsfald – vi har faktisk 
mistet 9.900 medlemmer siden 2008 – det er ganske dramatisk. 
Det er en mindre kontingentindtægt på 25 millioner kroner. 
Det fortsætter desværre – faldende børnetal – stigende antal elever i friskoler – vi har i hvert fald i 
vores budget lagt ind at der er 500 aktive medlemmer mindre pr. år – i perioden fra 18 – 22 så 
svarer det yderligere til et indtægtsfald på 5,4 millioner kroner. 
Og det er selvfølgelig bekymrende – vi har gjort det at vi har fået tilpasset sekretariatet, så det er 
lykkes os i en – tilpasset sekretariatet, fundet effektivisering osv – så det faktisk er lykkes os siden 
2010 at fastholde kontingentet på samme kroneniveau. 
Med det fremlagte budgetforslag som I har kunnet læse – der forventer vi at kontingentet fortsat 
holdes i ro. 
Og vi har et budget hvor vi faktisk stadigvæk kan se en stigende formue i hvert fald de første år – 
hvor vi når op på en formue på mellem 206-207 millioner kroner – og det er en ganske robust 
kapital. 
De giver os også nogle frihedsgrader – de giver os mulighed for hvis vi vil noget – så har vi også 
midlerne til det. 
Så det er vi rigtigt godt tilfreds med i hovedstyrelsen. 
I sidste perioden der er der et mindre underskud – men det er som sagt i sidste del af perioden, så 
vi synes det er yderst solidt budget vi fremlægger. 
Kontingentet som vi skal forholde os til det er så kontingentet for 2018 og en kontingentramme 
for 2019. 
2018 foreslår vi kontingentet holdt i ro på samme kronebeløb. 
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I 2019 vil vi gerne have en ramme på 1,8% det svarer til at vi har vægtet pris og lønstigninger så 
vi har muligheden for at højde for det – men vil jeg godt understrege – det er stadigvæk vores 
forventning at vi også i 2019 kan holde kontingentet på samme kronebeløb. 
Det vil så vist være 10. år vi gør det. 
Vi skal også forholde os til bidaget til Understøttelseskassen – og det er sådan at vi foreslår at vi 
fortsætter uændret, så den brøkdel af kontingentet den fastholder vi – det er 1/105 af kontingen-
tet – som vi stadigvæk mener. 
Så skal vi også forholde os til fastsætte eventuelt beløb af årlig kontingent for fraktion 1-3 som 
skal henlægges til Særlig Fond. 
Og der er vores indstilling at der forsat ikke foretages henlæggelser i Særlig Fond. I hørte jo gen-
nemgangen af Særlig Fonds formue – og vi har – synes vi – en robust og solid formue i Særlig 
Fond – som modsvarer det krav vi har i forhold til at kunne møde arbejdsgiverne. 
Selve kontingentforslaget det kan I se på side 2 i det udsendte bilag J1.1 og det er på side 3 – led-
saget af det foreløbige budget for 2018 og et budgetoverslag for perioden fra 19-22. 
Jeg skal ikke bruge jeres tid her og nu – I har kunne sætte jer ind i budgettet, og I har kunne se 
bemærkningerne til det foreløbige budget på side 1 -  i det nævnte bilag. 
Så også af den fremskredne tid taget i betragtning, så vil jeg hermed have fremlagt kontingentfor-
slaget og budget. 
John: 
Ja, forslaget er fremlagt – jeg skal høre om der er nogle der ønsker ordet til punktet. 
Det er der ikke. 
Og forslaget fremgår af materialet der ligger på protalen – og for lige at repetere, så kan I dels se 
– i den der hedder tabel 1 – der kan I se kontingentstørrelserne. 
Altså - modellen er at kontingentet i 18 holdes i ro – tilstræbes også at ske i 2019. Men at man 
beder om en ramme på – en kontingentramme på 1,8%. 
Det fremgår videre at der er et forslag om og fastsætte uændret til Understøttelseskassen – 1/105 
del af kontingentet for almindelige medlemmer – eksklusiv medlemmer af IMAK og Lærerstude-
rends Landskreds. 
Og endelig var der også en bemærkning i forhold til at der ikke henlægges til Særlig Fond. 
Så det er jo sådan – hvad en tidligere sekretariatschef har belært mig om – at der skal jo vedtages 
et kontingent – så det er sådan ikke noget I kan stemme ned. 
Det vil sige – hvis der ikke er nogle der ønsker ordet – og ikke nogle der i øvrigt har andre for-
slag, så er det sådan at kontingentet hermed er vedtaget. 
Giver det anledning til bemærkninger. 
Det er ikke tilfældet  
Så er forslag til kontingent vedtaget. 
 
Klapsalver. 
 

Dagsordenens punkt 12: Eventuelt 

 
John Vagn Nielsen: 
Så er vi nået til punkt 12 – eventuelt.  
Og jeg har denne her lange talerrække kan jeg sige. 
Hvis der er nogle der ønsker ordet er I velkomne til at indtegne jer: 
Jeg vil sige at taletidsbegrænsningen den gælder faktisk stadigvæk.  
Der er sådan en kongresdelegeret der tidligere har været oppe under dette her punkt som så ville 
prøve at argumenter for at det ikke skete. 
Så den første der ønsker ordet – og den eneste jeg har indtegnet i øjeblikket det er Jan Trojaborg 
– værs´go, Jan. 
 
Latter fra kongressen. 

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175765
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John: 
Der kommer flere. 
 
Jan Savery Trojaborg - Københavns Lærerforening:  
Men det er dog stadigvæk 7 minutter, ikke? 
Jeg kunne selvfølgelig ikke fremsætte forslag men jeg kan vel sige at overskriften på det her ind-
læg det hedder ”ting tager tid”. 
Og så kan jeg jo også forstå på en af de forrige taler, at jeg repræsenterer sådan ikke alene rigor 
mortis men også rysten fra graven. 
Sammen med de 3 andre gode kammerater der har været med siden 80´erne. 
Og når man sådan kigger i det – ja der har været meget med lang lys – og optik og alt muligt – 
men hvis man kigger i det lange løb, så ligner kongresserne sådan set sig selv og det har Jeppe 
Dehli nok ret i. 
Og det er den her form – men der er alligevel noget der er nyt – og det er det digitale. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Ja, og så kan man sige – det er jo sjovt at den her kongres skal afspejle det der foregår ude i folke-
skolen – det er selvfølgelig meget sundt når vi snakker om principper – at så er vi ikke så langt 
væk fra alle kollegerne der hjemme. 
Men jeg kan alligevel se – hvis jeg kigger herop – og jeg er jo også – jeg har jo printet alle mine 
papirer ud – det må jeg sige – jeg er totalt retro. Men det er ledende kadre her også. 
Og så har jeg også lagt mærke til at det er fuldstændig som ude i folkeskolen, at når de der tablets 
og computere så er der ikke alene bare noget udfald – digitalt – der er også noget mentalt udfald. 
Men OK – jeg vil godt lige sige om folkeskoleidealet det er rigtigt fint at det er på vej, men jeg vil 
godt lige sige bare enkelte ord – I skal bruge udtrykket ”chancelighed” og ikke ”negativ social 
arv” – fordi det er faktisk noget forskerne har sagt – det duer slet ikke. 
Og så vil jeg sige – den næste opgave efter det her folkeskoleideal – det er at snakke om hvad 
kerneopgaven er – fordi jeg ved ikke, om I bemærkede det – men Merete Riisager - under-
visningsministeren – sagde at kerneopgaven er undervisning – det er det altså ikke. 
Når vi har snakket om ideal – når vi har snakket, om hvad vil vi med skolen – så er det at sende 
børn og unge ud til en tilværelse hvor de er handlekraftige, de er duelige, de er dannede, de kan 
klare sig selv.  
Det er - undervisning er et redskab til at nå det men der er jo mange andre. 
Så der for kerneopgave på en skole det er jo at man har alle personalegrupper til at sige – det her 
arbejdsfællesskab det er vi sammen om. 
Så det vil jeg bare sige – det må være næste kongres – meget naturlig opgave. 
Og så vil jeg også kigge lidt tilbage når man nu har været med der – og graven fra røsten – så sige 
– røsten fra graven – det er bedre. 
Vi havde et professionsideal og det brugte vi lang tid til det var også nogle meget interessante 
gruppearbejde – det var i år 2000 – men vi glemte og sige at vi skulle have modet til så også sende 
det ud og bruge det i offentligheden – det kom et år for sent – der havde Margrethe Vestager på 
banen – hun havde så lige pludselig taget det hele. 
Altså timing er rigtig vigtig – det at have beslutningskræft er sindssyg vigtig for en organisation – 
og det har vi haft lidt problemer med her vil jeg så sige. 
En anden ting som vi har haft kæmpe problemer med siden man havde et autoritetstab i 60´ene – 
det var at sige at lærerne var en autoritet. 
Nu har jeg jo så haft fornøjelsen af at sidde rigtigt mange år i hovedstyrelsen og det diskuterede vi 
hvert år fordi så var der nogle der sagde – nu skal vi have nogle pædagogiske fyrtårne – næ næ næ 
– vi er totalt lige – vi har fået den samme uddannelse – alle er lige på et lærerværelse. 
Der gik så langt tid som 2009 før Danmarks Lærerforening definerede læreren som autoritet – 
det er gået fuldstændig ubemærket hen fordi det var en publikation stilet til skolebestyrelsen der 
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hed ”morgendagens skole” der handlede om hvad vi mente om formålsparagraffen i folkeskolen. 
Men det blev aldrig intoneret. 
Så det er faktisk min pointe at vi har selv forsømt at gøre nogle ting der kunne forøge vores selv-
værd og det er der for jeg roser det her skoleideal rigtigt meget fordi det her det handler om at vi 
får noget selvagtelse og noget selvværd udover at vi kan diskuterer på en bedre måde. 
Så vil jeg også meget give en stor støttet til LO/FTF fællesprojektet. Og så vil jeg også gerne have 
at vi giver en meget meget stor klapsalve til Anders Bondo for han har gjort et fantastisk arbejde 
for at det her er muligt at det indgås – og det er nu der skal klappes. 
 
Klapsalver 
 
Så vil jeg sige, at Bente Sorgenfrey gør det også godt. 
Så har jeg delt der her ud og det er et jubilæumsskrift for Københavns Lærerforening og det går 
så også under titlen ”ting tager tid”. 
Fordi vi havde en kvindelig lærerforeningen der startede i 1891 og en mandlig forening i 1895 og 
de havde et vist samarbejde men de kunne ikke helt blive enige om at slå sammen – det brugte de 
42 om. 
I 42 år vekslen i den ene gruppe og den anden gruppe – først i 1967 kunne man blive enige om 
det – et er grunden til at vi har kønskvotering i Københavns Lærerforenings bestyrelse fordi 
kvinderne de satte som en forudsætning at der skulle være mindst 4 af hvert køn i en 9 mands be-
styrelse. 
Så sådan er der nogle interessante ting. 
Vi har delt det ud – I kan jo kigge på fotomaterialet – det er rigtigt godt – der er jo også nogle 
fælles begivenheder – men der er jo en anden ting som måske er mere overraskende fordi i 2009 
besluttede vi at fusionere – eller også var det omvendt – vi skulle hvert fald – det hed normalise-
res – det var ikke noget særligt pænt udtryk. Men nu skulle Københavns Lærerforening ind i fol-
den – jævnfør de andre diskussioner vi har haft – det er vi så kommet og nu er vi endelig med 
den sidste vedtægtsændring her fra vores generalforsamling i fredags – har vi nu 2 årige bestyrel-
sesperioder i mod 3 årige – så nu er vi fuldstændig integrerede og en aktiv del af denne fantastiske 
forening. 
Og så kan jeg sige – ja ja – vent lige et øjeblik. 
Fordi i 1909 fik Københavns – altså de 2 foreninger henvendelse fra Danmarks Lærerforening 
fordi københavnerne havde lidt højere løn og det var jo en stor gruppe så det ville være dejligt at 
få ind. 
Der gik 100 år i 2009 – men det lykkes. 
Det kan man godt give en klapsalve. 
Det viser handlekræft i organisationer. 
 
Klapsalver. 
 
Som tilpasser sig tiden. 
Jamen – nu er jeg sådan set kommet til mit egentlige ærinde fordi der er – vi har jo snakket om 
krav og ønsker – vi har også snakket om lighed. 
Nu troede jeg det var taletidsbegrænsningsfrizone – men det har jeg så – belært om at det er det 
ikke. Men sidste år fik vi altså – vi delegerede nede på rækkerne – vederlagsfri kaffe. 
Et enormt fremskridt – jeg husker også de klapsalver som stadig runger i mine øre fra sidste år 
om den der - ikke en resolution men en opfordring til at hovedstyrelsen som magtfuld og beslut-
ningsdygtige de er ville sige, at næste år så er der både kage og frugt. 
OK – vi fik croissant første dag men uden at det er en resolution kan I så ikke bare ved jeres ikke 
digitale men manuelle håndkræft dokumenterer at sådan er det næste år – der er både kaffe og 
kage og frugt til alle delegerede. 
 
Klapsalver 
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Kan I høre dem, hovedstyrelse? 
Rigtigt fint – og så igen – ting tager tid – man skal ikke være alt for utålmodig. 
Og så vil jeg sige – I denne sag der er det tiden jo på de delegeredes side – og man kan jo høre at 
presset er massivt. 
Tak for en god kongres – en meget dejlig ordrig kongres. 
Tak skal I have – og tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Det var flot, Jan du overskred kun med 20 sekunder – så det var fint. 
Jenny Marie Jørgensen – og derefter Gordon. 
 
Jenny Maria Jørgensen – Lærerstuderendes Landskreds: 
Godt – I skal jo lige kunne se mig. 
Nå – kære kongres – og kære Danmarks Lærerforening – jeg vil gerne på vegne af Lærerstude-
rendes Landskreds benytte lejligheden her til at sige tak. 
Tak for den håndsrækning vi det seneste år har mødt fra jeres side. 
Vi er hinanden forudsætninger og vi har brug for hinanden. 
Og med jeres hjælp og et benhårdt benarbejde fra vores egen side – kan vi nu allerede se at vores 
organisation rykker sig ind i den rigtige retning. 
Vi får flere medlemmer og vi får flere involverede i vores arbejde og kampen for en bedre lærer-
uddannelse. 
Tak for jeres lydhørhed trods uenighed – og her i debatten på kongressen. 
Tak for jeres input ude i vores kongresstand som vi i høj grad kan bruge i vores arbejde for at 
styrke vores praktik på læreruddannelsen. 
Jeg glæder mig til at vi det kommende år udbygger og udvider det samarbejde vi allerede har – 
bliver klogere sammen – det vil jeg gerne stå i front for. 
Sammen er vi stærkest. 
Tak. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Gordon Ørskov Madsen. 
 
Gordon Ørskov Madsen - hovedstyrelsen: 
Ja, nu skal I lige op på mærkerne. 
Nu sker der noget. 
Hver 3. af jer får sådan et skilt her – men de får sådan et skilt – hver 3. af jer – så skal I lytte godt 
til hvad der kommer til at ske. 
Vi skal have sendt en hilsen til de mange tillidsfolk der mødte op i Odense sidste onsdag. 
Vi var knapt 1000 der mødte op onsdag – fra DLF. 
Vi var 35 – godt og vel 3500 tillidsfolk der var forsamlet til Danmark for Velfærd – nu gør vi det 
– vi skal have sendt en hilsen. 
Og vi gør det at hver 3. får et skilt – og resten af jer skal stå sådan her – V for Velfærd. 
I skal stå op alle sammen og så bliver der taget billeder – og de bliver delt og I kan dele dem til je-
res tillidsrepræsentanter og vi kan dele dem alle sammen. 
Og hovedstyrelsen skal stille sig op her ude foran – så I kommer med på billederne. 
Hurtig – hurtig – hurtig. 
Ud foran – ja. 
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Vi kom til at tale om i hovedstyrelsen i går – jeg tror at det var Kenneth og Morten der nævnte 
det – vi skal da have sendt en hilsen – vi skal da have gjort opmærksom på den store event vi la-
vede sidste onsdag. 
Det gør vi nu – så V for Velfærd. 
Så bliver der taget billeder 
Skal jeg med – ja, det skal jeg sgu da. 
 
Latter fra kongressen. 
 
Skråler fra kongressen – juhu – V for Velfærd. 
 
Klapsalver 
 
Gordon: 
Tusinde tak skal I have – og så vil jeg bare sige. 
Tusinde tak for den indsats I også har gjort i kredsene for at få rigtigt mange til at komme sidste 
onsdag – det er flot – tak for det. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, så er der ikke flere der er indtegnede, så er det formanden – værs´go, Anders. 
 
Anders: 
Ja, så vil jeg sige tak for en lang - og jeg synes god kongres. 
Nu kan det være at det er den sidse vi har af den her slags, Jeppe – fordi laver du revolution – 
men som jeg sagde da vi indledte for 3 dage siden – kongressen er en vigtig begivenhed i Dan-
marks Lærerforening. 
Og det kan godt ske at vi både kan lave det smartere og mere energifyldt og alt muligt, men det 
ændre ikke ved at det er vigtigt at vi holder fast i at vi har et demokrati i Danmarks Lærerforening 
hvor vi lytter og hvor vi debattere og hvor vi giver os tid til – også at være uenige – det er jeg 
fuldstændig enige i – men hvor vi også prøver at finde en fælles linje. 
Fordi skal vi nå nogle resultater, så skal vi også have det de er hele fagbevægelsens DNA – nemlig 
et sammenhold – og vi trækker på samme hammel. 
Vi tager vores uenigheder og så finder vi den linje vi kan stå sammen om og så forfølger vi den i 
fællesskab – et er vores styrke. 
Det synes vi har præsteret – også på den her kongres. 
Jeg synes det har været spændende at vi ligesom fik vendt debatten rundt – det at vi tog punkter-
ne før vi tog beretningsdiskussionen – den blev jo også ganske kort – måske også på grund af det 
fremskredne tidspunkt – men jeg synes vi denne her gang faktisk lykkes med at få nogle ind-
holdsrige debatter omkring de 3 punkter vi havde sat på dagsordenen. 
Tak for det – det er hvert fald noget af det jeg tager med fra den her kongres. 
Så synes jeg også at vi har fået truffet nogle vigtige beslutninger. 
Vi har nu nogle overenskomstkrav som vi skal bringe videre som Gordon siger, først til LC, så til 
FTF-K så til Forhandlingsfællesskabet – og så skal vi i gang med nogle forhandlinger. 
Men vi står jo i den lidt ekstraordinære situation at vi på baggrund af den henvendelse der er 
kommet fra Forhandlingsfællesskabet og fra CFU har lagt pres på arbejdsgiveren for at starte 
forhandlinger op så hurtigt vi kan. 
Vi har faktisk allerede nu indkaldt til et ekstraordinært LC møde i morgen formiddag, hvor vi vil 
prøve at få koordineret arbejdstidskravene, så vi efter efterårsferien kan meddele arbejdsgiverene 
”vi er parate”. 
Fordi det at lave en god arbejdstidsaftale det kræver tid og LC - Danmarks Lærerforening vi er 
parate. 
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Så det budskab håber jeg at vi kan sende i fællesskab fra LC allerede i morgen. 
Den anden beslutning som jeg gerne vil fremhæve det er beslutningen om at arbejde videre med 
vores folkeskoleideal. 
Jeg tror det kan få stor betydning at vi får den her fælles kerne beskrevet i den skole som vi øn-
sker for det danske samfund. 
Jeg tror det bliver os – det bliver de fagprofessionelle som skal stå værn om at vi stadigvæk har en 
skole hvor vi har dannelse, hvor vi har barnet – hvor vi har værdien i det at have en barndom i 
højsæde stadigvæk. 
Det håber jeg på at vi fællesskab lykkes med i den proces vi nu har forpligtet hinanden på. 
Så kan jeg heller ikke lige lade være med at sige, at der er en som frygteligt gerne ville have været 
med her. 
Jeg har snakket med Dorte hver dag – og det har virkelig ikke været sjovt for hende – ikke at væ-
re til stede. 
I kender Dorte som den fantastiske engagerede menneske som hun er og der for vil jeg gerne til-
lade mig på hele kongressens vegne og sende Dorte en buket blomster og ønske hende god bed-
ring. 
 
Klapsalver. 
 
Tak skal I have. 
Så har vi endnu engang jo haft et sekretariat som har hjulpet os rigtigt godt igennem en kongres. 
I hovedstyrelsen der mærker vi det meget – de skal stå til rådighed med oplæg til de mange ho-
vedstyrelsesmøder vi har – men der er en fantastisk masse opgaver som sekretariatet hele tiden 
sørger for – praktiske opgaver – politiske opgaver.  
Hvis I har lagt mærke til det, så bordet her oppe bagved det bliver hele tiden skiftet ud – så vi har 
den rigtige sekretariatsfunktion til at sidde bagved hvis der er et eller andet vi stor og mangler. 
Det har helt afgørende betydning for at vi har nogle velfungerende effektive kongresser. 
Så tusinde tak til sekretariatet. 
 
Klapsalver. 
 
Og de sidste jeg gerne vil sige tak til – det er endnu gang vores to dirigenter.  
Tusinde tak skal I have - det har været en stor fornøjelse på trods af lidt IT-svigt osv. så lykkes 
det endnu engang at få os godt igennem en kongres. 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver. 
 
Tusinde tak for jeres aktive deltagelse til alle jer der har været oppe på talerstolen og give jeres be-
syv med – men også for den aktivitet I har lavet – de diskussioner der foregår indbyrdes mellem 
jer – det er også en del af hele kongressens forløb. 
Tusinde tak – og kom rigtigt godt hjem. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Jamen - Helle og jeg vil også gerne sige tak til jer alle sammen for samarbejdet – vi har ved fælles 
ansvar fået bragt os igennem dagsordenen – og haft en god debat og nåede at blive færdig til ti-
den – så det var fint. 
Og også fra vores side – tak til sekretariatet – der opstod diverse komplikationer med det digitale 
men det fik vi løst også. 
Så tak for jeres hjælp alle sammen. 
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Og så ved I jo – jer der har været med nogle gange – at der køre sådan en konkurrence i sekreta-
riatet om hvornår sådan en kongres den afsluttes. 
Så jeg vil hermed sige at kongressen er lukket – og klokken er 17.47. 
Tak for i dag – kom godt hjem. 
 
Klapsalver. 


