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Tirsdag den 30. oktober 2018 – fra kl. 10.30 – 17.45 

Dagsordenens punkt 1 - Mødets åbning og valg af dirigent 

 
Anders Bondo Christensen:  
Se det er timing – musikken slukkede præcis når kongressen skal begynde. 
 
Tusinde tak til Akustisk Lounge endnu engang for og spille her i det vi efterhånden kan betegne som 
husorkester, så tak skal I have, det er en rigtig festlig start vi får på den måde. 
 
Og om lidt så har I også lovet at spille til foreningssangen og det er vi rigtigt glade for. 
 
Vi har en lang god tradition for at starte vores kongresser med at synge vores fantastiske foreningssang 
og det vil vi også gøre i dag – og som sædvanen tro, så gør vi selvfølgelig det stående. 
 
 
Musik  
 
Klapsalver. 
 
Anders: 
Tusinde tak skal I have. 
 
Og så vil jeg gerne på hovedstyrelsens vegne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til kon-
gres, det gælder både delegerede, tilhører og gæster.  
 
Der er jo tale om det som vi kalder en lille kongres, det vil sige, at I slipper for min beretning, men det 
betyder ikke at det ikke er en vigtig kongres for vi har nogle meget meget vigtige temaer på dagsroden, 
nogle temaer som hver for sig er vigtige men som også på trods af forskellige fokus hænger tæt sam-
men. 
 
Vi skal bruge kongressen effektivt – konstruktivt - på at sikre at vi er bedst muligt rustet til at løse de 
udfordringer og bruge de muligheder som ligger foran os. 
 
Vi har inviteret en gæst i dag og det er Per Christensen fra 3F – og Per han har lovet at sige lidt til os 
her på kongressen. Det er jeg rigtig glad for, det er jeg af mange grunde glad for fordi Per han har mar-
keret sig i diskussionen omkring folkeskolen. Vi skal på den her kongres igen drøfte vores folkeskole-
ideal. Per han har nogle klare holdninger til at vi skal have en stærk folkeskole i det danske samfund. 
Det er en af grundene. 
 
Men vi har jo også lige haft det første hovedbestyrelsesmøde i den nye hovedorganisation fra 1. januar 
der er vi en ny hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation – også i den forbindelse synes 
jeg det er rigtigt dejligt at Per har sagt JA til at komme og sige et par ord her til kongressen lige om lidt. 
 
Så er der også en anden Per Christensen. Han har inviteret sig selv.  Det er Per B. Christensen som jo 
er formand for den kommission som er i fuld gang med sit arbejde. Per vil gerne have lov til at overvæ-
re kongressen, så han kommer i morgen under det punkt som netop handler om ”Ny start” og det sy-
nes vi er rigtigt dejligt at Per på den måde også viser interesse for vores arbejde. 
 
Så vil jeg også sige særlig velkommen til Hans Ole Frostholm, vores gamle sekretariatschef, det er dej-
ligt, Hans Ole, at du stadigvæk følger aktivt med i hvad der sker her i foreningen. 
 
Og velkommen til pressen. 
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Det er sådan at Per skal videre til Jylland og derfor har jeg aftalt med Per, at vi dropper alt det der med 
valg af dirigent og så noget, og så går vi direkte på, at Per får ordet her på kongressen. 
 
Velkommen til Per, og tak fordi du ville komme. 
 
 
Per Christensen, formand, 3F: 
Tak for det. 
Den lille kongres, tænkte jeg Øv, jeg ville også gerne have været med til den store, Anders.   
 
Nååå, jeg er rigtig glad for – og også stolt over, at få lejlighed til at adresserer denne her fine forsamling 
fordi det er bestemt mit indtryk, at I i jeres daglige arbejde repræsenter noget som der er fuldstændig 
afgørende for, om vores børn og vores samfund, vores velfærdssamfund i det hele taget kan hænge 
sammen. 
 
Så det er jeg faktisk rigtigt glad for, tusinde tak for det. 
 
Nu holder I jo jeres kongres her i. eller her på hotel Tivoli, og Tivoli, så lugter det jo lidt af det muntre 
køkken og skydetelt.  Hvis jeg sådan skal bruge et billede på det, så kunne det også være debatten om-
kring folkeskolen her det sidste 5-6 år. Alt for meget- efter min vurdering – skydetelt, og der har været 
skudt rigtigt meget på lærerne. Og det er jo alt andet lige betydeligt mindre muntert.   
 
Som formand for Danmarks største fagforening 3F så er jeg bekymret. Jeg er bekymret for mit livslan-
ge kærlighed som er folkeskolen. Og som sagt – jeg synes virkelig oprigtigt at I repræsenterer den aller-
vigtigste institution i vores samfund. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at hvis vi ikke har en folke-
skole i ordets bedste forstand, så har vi ikke noget ordentligt fællesskab. 
 
Når folkeskolen er bedst, så er den uovertruffen, den kan lære, den kan berige, den kan danne. Den kan 
løfte, ikke kun for de få, men også for dem der sidder på den bagerste række og de forreste rækker.  
 
Nu har jeg det lidt sådan, at det nytter jo ikke noget at man kun tænker uddannelse som den direkte vej 
til folkeskolen over til gymnasiet og videre til Universitetet.  Og jeg kom til at tænke på det forleden dag 
fordi jeg kører meget rundt i landet og holder møder med dem der nu engang er interessante – også 
Danmarks Lærerforening, også hørte jeg jo i kloge-radioen P1 – 2 som diskuterede at nu var dans for-
svundet fra pensummet på Københavns Universitet af mange årsager, formentlig nedskæringer, kunne 
jeg forestille mig. Og i den sammenhæng, så sad de og gjorde sig munter at det var jo lidt spøjst fordi 
alle jo på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb skulle danse lancier.  Nej, tænkte jeg, alle danser ikke 
lancier på et eller andet tidspunkt i deres uddannelsesforløb. Jeg har aldrig på de tekniske skoler jeg har 
været på set dem gå rundt mellem høvlebænk og svejseapparaterne og give den gas til afslutningsballet 
omkring lancier. 
 
Latter – klapsalver. 
 
Men det siger lidt om, den stemning der nogle steder der er omkring dem der også skal mene noget 
omkring uddannelse. 
 
For mig så er en god folkeskole en folkeskole der også gør de unge klar til erhvervsuddannelser, det 
gode arbejde, den gode uddannelse – og også her – dannelse. Og der er ikke kun én vej, der skal selv-
følgelig være mangfoldige veje. 
 
Jeg er ikke pædagog – og jeg er ikke lærer, og jeg skal ikke gøre mig klog på alle detaljerne i folkeskole 
reformen og i arbejdstidsaftalerne, men jeg synes jeg har lov til at sige. Hvis I ikke, alle aktører omkring 
folkeskolen, finder sammen om morgendagens folkeskole, så har vi problemer. Jeg vil gå så langt som 
at sige ”så er det slut” – så er det slut med folkets skole som vi kender den i dag. Slut med den der 
smeltedeal, hvor Oliver møder Jasmin, hvor Muhamed møder Camilla, helt slut. 
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Selvfølgelig skal vi have debat om folkeskolen. Selvfølgelig skal hele institutionen være økonomisk ef-
fektiv, men det betyder ikke at man i den forbindelse skal snakke udsultning af folkeskolen. Ikke mega 
klasser, ikke færre lærere og pædagoger pr. barn. Og det der med omkostningsbevist, sådan reagere alle 
institutioner jo i dag, alle organisationer, alle foreninger i dag, men det betyder for mig at se ikke, at 
man bare blindt nedlægger skoler i de små samfund, og jeg kunne godt tænke at spørge mig selv lidt 
om, og måske også jer. Hvad er det sådan for nogle samlede omkostninger man regner med når det 
sker, i hvert fald ikke de menneskelige og heller ikke de langsigtede økonomiske perspektiver.  Vi skal 
ikke være bange, synes jeg, for at gå nye veje, og vi skal ikke holde os tilbage for at gøre ting anderledes, 
men kernen for mig er, en fælles skole.   
 
Folkeskolen er vores alle sammens springsbræt ud i livet, det bræt det skal være solidt, det skal være 
velholdt, og det kan gerne skulle holde.  Og jeg synes, at der er tildenser til at det holder knapt så godt i 
dag, og nogle steder er det vel i virkeligheden nærmest brækket over. 
 
Min vurdering er, at investeringer af mennesker aldrig må betragtes som en udgift, men som en investe-
ring, og vi skal investere i folkeskolen. Fordi en stærk og tryg folkeskole skaber trygge mennesker og 
trygge mennesker tør.  De tør springe ud i livet, de tør skabe, de tør tage ansvar for andre end sig selv, 
tør række ud til dem man måske ikke kender, også dem som er helt fremmede.   
 
Jeg synes at en flot markering herfra vil være og sige, gøre, udtrykke, synliggøre, at folkeskolen ikke er 
et sparerobjekt. Folkeskolen er den bedste investering både menneskelig og økonomisk et samfund 
som vores overhoved kan investere i. 
 
Klapsalver. 
 
Jeg synes det skal være slut med at gå baglæns. Og vi skal turde sige ”ja, hvad så, hvis vi skal betale lidt 
mere i SKAT” – hvad nu hvis den der 100 krone ekstra vi betaler alle sammen om måneden, kan bety-
de at vi kan geninvestere i verdens bedste folkeskole. 
 
Reformen og indgrebet har nu næsten 6 år på bagen, tiden synes jeg er til en håndfæstning om folke-
skolen og ro om folkeskolen, noget omkring tillid og fælles retning – og de 2 ting kræver investeringer. 
Og jeg vil bare sig som en hilsen fra mine kolleger i 3F, det der med tillid, fælles retning og investerin-
ger, det er vi fuldstændig afhængige af. Mine kolleger bor meget ofte i det tyndt befolkede områder og 
nogle af deres børn har måske brug for den dygtige, stærke lærer, som har tid til undervisning, tid til 
forberedelse, og det synes jeg også skal være et vigtigt element i diskussionen om den danske folkesko-
le.  Jeg vil bare sig, diskussionen om den danske folkeskole er jo ikke bare jeres, og I må ikke misforstå 
mig når jeg nu siger – den kamp er for vigtig og overlade til jer alene. 
 
Jeg synes det er en fælles kamp – det er vores, det er jeres, det er mine og mine kollegers i 3F´s kamp, 
og derfor skal det også fylde i den nye hovedorganisation LO/FTF, med det meget meget originale 
navn Fagbevægelsens Hovedorganisation, vi har rigtigt gjort os umage, kan I nok høre. 
 
Jeg synes det skal være et naturligt indsatsområde, et vigtigt indsatsområde. Men jeg er også nødt til at 
sige, at hvis det er sådan at vi skal rykke på de her dagsordener, så skal vi turde at være politiske. 
 
Jeg har nogle gange i denne her proces omkring LO/FTF udtrykt mig noget i retning af, at det må ikke 
blive alt for meget leverpostej, så ingen kan sådan se forskel på hvad det er for organisationer der be-
væger sig på vores side af midten af dansk politik. Og jeg vedkender mig gerne, jeg befinder mig til 
venstre for den politiske midte. 
 
Så siger jeg så, er der nogle der sådan for alvor kan flytte – jeg bekymre mig ikke om hvor I er henne – 
fordi det må I selv håndterer – men er der nogle der for alvor kan flytte – og det gælder ikke kun dis-
kussionen omkring folkeskolen, men i det hele taget, diskussionen omkring vi former velfærdssamfun-
det, så er det Danmarks Lærerforening og så er det 3F, og hvorfor det?  Fordi vi er derude hvor vores 
medlemmer bor, vi er e 2 organisation om nogen, der har det bredeste og mest lokale netværk. Og så er 
der noget andet som også tæller.   Vi har vel tradition for godt og være på banen – og være markante i 
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vores holdninger, også turde sige hvad der er forkert uagtet hvad så den politiske konsensus virkelig 
prøver på at udtrykke. Så derfor er jeg også glad for at stå her i dag. For jeg mener virkelig oprigtigt, at 
hvis vi får etableret et samarbejde, og ikke bare i Fagbevægelsens Hovedorganisation, men sådan helt 
kontakt mellem 3F og Danmarks Lærerforening, så tror jeg virkelig på at vi kan flytte. I må ikke være 
berøringsangste – ej heller når det handler om politik. 
 
Klapsalver 
 
Og det der med at være lokale – så jeg altså lidt op i.   Vi har en diskussion med gode kolleger også i 
FTF om hvor mange kræfter vi skal lægge i det der lokale arbejder. Jeg vil bare sig, at vi lægger rigtigt 
mange kræfter i det lokale arbejde. Og hvorfor det – ja, vi har jo 132-133 kommunalbestyrelsesmed-
lemmer, vi har et medlem i hvert eneste regionsråd i det her land, og det gør vi fuldstændig bevist, fordi 
vores medlemmers liv og arbejdsliv bliver jo formet af om der er ordentlige veje og folkeskolen funge-
rer – om vores forældre kan få en ordentlig behandling på plejehjemmet, om børnehave/institution har 
åben når vores medlemmer skal på arbejdet – jeg kan blive ved. Og hvis vi ikke påvirker derude, hvor 
det betyder noget for vores medlemmers liv og arbejdsliv, hvem søren skulle så gøre det. 
 
Og jeg har det også sådan, når vi så hæver det lidt højere op, og snakker Christiansborg, så bliver vi og-
så nødt til der, og have en fælles attitude også i den nye hovedorganisation – og også gerne i et samar-
bejde med 3F og Danmarks Lærerforening om at vi vil folkeskolen, når alt det der knytter sig op på og 
have nogle dejlige unger der kan lide at gå i skole, der kan lide når de er færdige med folkeskolen og gå 
videre i det uddannelsesforløb, eller det liv de nu engang selv har tænkt sig, og forme for dem selv.  
Altså hvis vi ikke skulle ku ku danne det solide grundlag for Danmark i fremtiden, er der ingen der kan 
det, og det er det squ for dyrt til og lade være med, kære venner. 
 
Og så vil jeg sige til sidste her – jeg synes jo, at der lige nu er sådan en omkaldfatring af det danske sam-
fund.  Det sker sådan stille og roligt.  Altså vi oplever flere og flere ting i den offentlige sektor der nu 
pludselig skal privatiseres. Vi oplever også – og jeg har haft gode snakke med – også med nogle af jeres 
kolleger, oplever også at der tilflyder især privatskoler stadig flere økonomiske midler i takt med at det 
modsætte sker på folkeskoleområdet. Og jeg kan – jeg var lige ved at bande – jeg må hellere lade være – 
jeg kan simpelthen ikke forstå det, jeg kan ikke forstå det. Folkeskolen skal jo være den smeltedeal som 
vi alle sammen bakker op omkring. 
 
Anker Jørgensen han er på et tidspunkt blevet interviewet til dengang – jeg ved ikke hvad det hedder i 
dag, bladet Folkeskolen – og han sagde følgende ”jeg har gået på Vajsenhus Skole, vi var godt klar over 
os, vajsenhusbørn, at vi var nogle stakkels fattige børn, og så er der noget i mig der dengang sagde 
”hvis jeg nogensinde kan gøre det anderledes, så vil jeg forsøge at lave det om” – og så gjorde han en 
kunstpause og så sagde han ”men der er nok at gøre endnu” – og jeg har det lidt på samme måde som 
Anker Jørgensen, vi har jo en institution som på mange måder fungerer, I er dygtige folkeskolelærere, 
langt de fleste af de ting som I går og laver til daglig er til gavn for det danske velfærdssamfund, og den 
enkelte elev, men jeg synes også at tiden er inde til at vi for alvor får løftet os får samlet kræfterne om 
den danske folkeskole, for vi skal have vendt udviklingen – vi skal have eleverne tilbage  vi skal have 
lærerne tilbage – og vi skal sikre opbakning og tillid tilbage til folkeskolen. 
 
Klapsalver. 
 
Jeg vil gerne sige her til sidst, I har min tillid, og I har 3F´ernes tillid og bidrag til at kampen for en fæl-
les folkeskolen bliver dagsordenssat øverst oppe – og det er ikke for sent – men omvendt så synes jeg 
også at tiden er nu – tid til handling – og tid til at kæmpe sammen om fællesskabets skole.  Anker Jør-
gensen sagde det- og jeg vil gerne følge op på det – vi vil gerne bidrage og vi skal gøre det sammen.  
Lad os rykke folkeskolen ud af skydeteltet og ind på den politiske dagsorden.  Folkeskolens tid det er 
nu – det er ikke i morgen, det er ikke næste år, det er lige præcist nu – så derfor kære kongresdelegere-
de, jeg har det virkelig sådan, at ingen kamp er vigtigere og derfor skal vi kæmpe sammen for folkesko-
len – for folkets skole sådan i ordets bedste forstand – og kæmpe for det som jeg opfatter som livslang 
kærlighed, nemlig folkeskolen. 
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Tak fordi I lyttede. 
 
Klapsalver 
 
 
Anders: 
Kære Per, tusinde tak for en fantastisk flot tale. Du understreger lige betydningen af hvor vigtigt de 2 
næste dage er. Jeg er helt enig med dig – det er nu vi vil folkeskolen – folkeskolen er helt uundværligt 
for det samfund vi alle sammen gerne vil.  
 
Jeg har for mange år siden udtrykt – det er ikke vanskeligt at nedlægge folkeskolen, men det er umuligt 
at genetablere den hvis det først er sket – og derfor er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er nu og 
det er det vi skal bruge de næste par dage på at drøfte hvordan vi kan gøre på allerbedste vis. 
 
Og den opbakning vi får fra dig og 3F er ganske ganske stor betydning i den forbindelse. Jeg er helt 
sikker på at det er med til at give os både kampgejst og arbejdslyst i forhold til de diskussioner vi skal i 
gang med. 
 
Du er inviteret til et samarbejde mellem 3F og Danmarks Lærerforening – det kan jeg uden at sætte til 
afstemning på kongressen – kvitterer for – det vil vi rigtigt gerne. Du ved jeg har været stor tilhænger af 
en ny hovedorganisation og det er præcis fordi jeg deler dine visioner om at fagbevægelsen skal være en 
markant stemme i udvikling af det danske samfund. Fagbevægelsen har igennem mange mange år været 
en helt nødvendig stemme for at vi har kunne udvikle det samfund vi har. Uden fagbevægelsen havde 
vi haft et helt andet samfund. Den opgave den har vi stadigvæk i fagbevægelsen og jeg er fuldstædig 
enig med dig i, at 3F og Danmarks Lærerforening har nogle helt unikke forudsætninger. Vi har det lo-
kale samarbejde – vi har engagementet – vi har en vilje til at kigge ud over egen næsetip fordi det er og-
så en del af den nye hovedorganisation, at vi forstå at de udfordringer I har i 3F er også vores udfor-
dringer. De udfordringer vi har i Danmarks Lærerforening er også 3F´s udfordringer. 
 
Så jeg ser rigtigt meget frem til det samarbejde – og nu har vi jo alle de lokale repræsentanter siddende 
her foran os og jeg håber også at vi kan få etableret et rigtigt godt lokalt samarbejde i den nye hovedor-
ganisation. Tusinde tak for en fantastisk tale, Per.  
 
Klapsalver 
 
Ja, og så vil vi i gang med de mere formelle punkter.  
 
Nu har jeg jo været en del af Danmarks Lærerforenings kongres i nogle år og i de første mange år der 
var der sådan en – der blev sagt som indledning på kongressen, at der var rygeforbud – koordineret af 
formanden der godt måtte ryge. Nu er der jo ingen der overhoved kunne drømme om at sætte sig til at 
ryge, men heroppe der står der en stol, og det er til at formanden kan sidde på, men I må godt bruge 
den hvis I gerne vil. Men jeg har lidt dårlig ryg og derfor så har jeg brug for at sidde lidt ned, men I er 
velkommen til også at benytte den. 
 
Vi skal have valgt dirigenter og det er den store overraskelse. Vi forslår nemlig at der er John Vagn Ni-
elsen som er tidligere konsulent i Finansforbundet og at det er Helle Hjorth Bentz fra FTF. Og jeg skal 
høre om der denne her gang skulle være andre forslag til dirigenter.  Det er der ikke, så er de valgt. 
 
Klapsalver 
 
Og så kan jeg lige sige mens Helle og John kommer herop, at når vi er færdige i dag, så holder vi et me-
get ultrakort møde for kredsformændene. Og det vil sige, at jeg vil bede – og hovedstyrelsen – så jeg vil 
bede jer – de øvrige delegerede om at forlade sagen, så lige lade kredsformændene blive – det tager kun 
10 minutter til et kvarter. 
 
 



 

8 

Helle Bentz Hjorth: 
Hej – god formiddag. 
 
John og jeg vil gerne takke for valget og tak for jeres tillid, endnu engang. Vi har set frem til de næste 2 
dage og vi glæder os til at være sammen med jer og håber at vi igen i år får en rigtig god kongres. Tak 
skal I have. 
 
Men inden vi går i gang med de mange interessante punkter som er på dagsordenen, så skal vi jo have 
påset at formalia er overhoved, og jeg starter med at konstaterer at kongressen er lovligt – om den er 
lovlig indvarslet. I har alle modtaget en række udsendelser og inden I fik det, så blev der indkaldt i Fol-
keskolen nr. 12 – den 23. juni i år, det var den 16. august der var der en foreløbig dagsorden med, og 
derefter den 29. august og fremefter der er der blevet udsendt en række bilag og materiale som skal 
bruges her i – under kongressen – og det er alt sammen sket i overensstemmelse med foreningens ved-
tægter – et er §20, stk. 1 og stk. 6. Og alle disse bilag og udsendelse de har kunne hentes på kongrespor-
talen, sådan som vi har vænnet os til de sidste mange år. Og det er alt sammen foretaget rettidigt – det 
har John og jeg kontrolleret. 
 
Og kongressen er derfor lovlig indvarslet, og jeg skal selvfølgelig for god ordens skyld høre om der 
måtte være bemærkninger til det.  Det er ikke tilfældet, så betragter jeg dette som godkendt. Tak. 
 
Så er der beslutningsdygtighed. Og hvad angår kongresser og beslutningsdygtighed, der dykker vi ned i 
vedtægternes §21, og der står der i stk. 2 ”at kongressen er beslutningsdygtig når den er lovlig indvars-
let” – og det har jeg jo netop konstateret at den er, så hvis der ikke er spørgsmål eller bemærkninger 
om dette fra salen, så vil jeg tillade mig at betragte  - med henvisning til vedtægterne og den lovlige ind-
varsling – kongressen som beslutningsdygtig. Det var godt – tak for det. 
 
Blandt det udsendte materiale har I blandt fået en mødeplan. Og vi kan lige ganske ganske kort gen-
nemgå denne – den fulgte med indkaldelsen og de praktiske oplysninger den 29. august. Så vil I kunne 
se, at vi fortsætter frem til kl. 12 – det plejer vi at gøre. Så bliver kongressen suspenderet for en fro-
kostpause som var frem til kl. 14. I vil også kunne se, at ligesom de øvrige år på kongressens 1. dag og-
så har reserveret tid til eventuelle aftenmøder. Det forestiller vi os ikke bliver nødvendigt, men vi plejer 
at sige til jer på det her tidspunkt, at hvis det måtte blive nødvendigt at trække eftermiddagens debatter 
og diskussioner og behandling af dagsordenspunkter lidt længere end til kl. 18, så skal vi nok give jer 
besked i god tid – sådan som vi plejer at gøre, så I kan forberede jer med hensyn til de reservationer I 
måtte have gjort. 
 
Så vil jeg høre om der nogle som har bemærkninger til mødeplanen – hvis det ikke er tilfældet, så er 
den godkendt, så er det den vi arbejder efter – tak for det. 
 

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af forretningsorden 

 
Helle Bentz Hjorth: 
Det bringer mig videre til dagsordens punkt 2 – og det er forretningsordenen. Og jeg kan sige at den 
udsendte forretningsorden som John og jeg har gennemgået, den ligner fuldstændig forslaget, stort set 
fra de øvrige år. Så jeg skal høre om der er bemærkninger fra salen til det udsendte forslag til en forret-
ningsorden. 
 
Det er ikke tilfældet – så vil jeg betragte den som godkendt – og det er den vi følger under kongressens 
afvikling. 
 
Vi plejer at gennemgå et par punkter under forretningsordenen og det vil jeg også gøre i år. 
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Det første punkt det er punkt 2 – kongressens dagsorden. Vi har kontrolleret at dagsordenen indehol-
der de punkter den skal – jeg skal også her for en ordens skyld høre om der er bemærkninger til den 
udsendte dagsorden – det er ikke tilfældet, den er godkendt – tak for det. 
 
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at dette års dagsorden indeholder en kort formålsangivelse til de fleste 
af punkterne – det er punkt 3 – 6. Og det skulle gerne give jer delegerede et overblik over de enkelte 
punkters indhold til brug for jeres forberedelse af disse undervejs. 
 
I forhold til rækken på dagsordene der fortsætter vi lige om lidt med behandlingen af punkt 3 - evalue-
ring af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse a de fremadrettede perspektiver.  
 

I forhold til dagsordens punkt 5 der er det sådan at en talers første indlæg under debatten ikke må 
overstige 7 minutter og de øvrige indlæg under det samme punkt de må ikke overstige 3 minutter. 
 
Og af hensyn til afviklingen af dette års kongres, så vil John og jeg have fokus på, at vi holder tale-
tiden indenfor disse grænser. Og det håber vi selvfølgelig også at I er opmærksom på – som I plejer 
at være. For at hjælpe jer i går, så har vi – er der blevet monteret en lille telefon heroppe med et 
stopur – og ud over at jeg – det kan jeg lige så godt sige med det samme, sidder med en tilsvarende 
telefon og sætter den i gang når den enkelte taler går herop, så vi husker at overholde taletiden, så 
kunne vi – og jeg vil gerne opfordre jer til, at når I starter på jeres indlæg, så start lige telefon her – 
og taletiden – fordi så kan I selv holde øje med hvor langt I kommer ind, og når I så begynder at 
nærme jer den magiske grænse på henholdsvis 7 eller 3 minutter, så skal I til at runde jeres indlæg 
af. Og hvis I nu skulle blive så ivrige i det indlæg I står og afholder, så kan jeg allerede nu afsløre at 
så vil John eller jeg komme med en mundtlig henstilling om at nu må I godt begynde at runde af. 
 
Så er der dagsrodens – eller forretningsordens punkt 7 – undskyld – og det er den der handler om 
forslag og ændringsforslag – og de skal endelig indsendes via det digitale kongressystem, det har I 
også prøvet flere gange – det er I vant til. De kan også afleveres – det gælder både forslag og æn-
dringsforslag til dirigenterne. Der ligger en vejledning på bordet foran jer – den ligner den fra de 
øvrige år og den vil vi selvfølgelig opfordre jer til lige og læse igennem og sætter jer ind i, så I er – 
også i år fuldt fortrolige med hvordan det fungerer når man indleverer de forskellige ting via sy-
stemet. 
 
I skal huske, at jeres forslag ikke er fremsat fordi har været oppe – I har sendt det ind, undskyld – 
via kongresportalen. I skal herop som I plejer at skulle det og fremlægge jeres forslag, først derefter 
vil det kunne blive betragtes som egentligt fremsat. Og så skal I i øvrigt ikke holde jer tilbage med 
at komme og spørge hvis der er noget I er i tvivl om eller godt vil have en afklaring om, både til 
John og jeg. 
 
Det var hvad jeg havde af bemærkninger til forretningsordene, så har jeg lige lidt mere praktisk in-
den vi går i gang med punkt 3. 
 
Kongressen er som nævnt digital og derfor er I blevet opfordret til at medbringe en bærbar pc´er 
eller en tablet. Dokumenter under kongressen de vil kun være tilgængelige via kongresportalen og I 
vil modtage en e-mail når der er nye dokumenter tilgængeligt. Portalen er som de plejer at være – 
også tilgængelig via en smartphone og der anvender I det samme link.  
 
Det vil også være mulighed for at printe enkelte dokumenter, det forgår ude i foyeren hvis man har 
behov for det. 
 
Og med hensyn til at bede om ordet, og det er en af de vigtige punkter, der vil jeg sige, at det gør I 
via kongresportalen. Og det vil I kunne læse deltaljeret på den vejledning der ligger på bordet. Og 
der står bl.a. at I kan vælge at skrive et par stikord til dirigenterne når I beder om ordet under det 
aktuelle punkt. Det vil John og jeg sætte rigtigt stort pris på at I gør. Altså kun et par stikord, men 
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f.eks. en titel eller en overskrift på det I gerne vil sige noget om under det respektive dagsordens-
punkt. Det vil hjælpe os med hensyn til at få disponeret talerrækkefølgen under det pågældende 
punkt. Så det vil vi sætte meget stor pris på. Tak. 
 
Hvis I påtænker at fremlægge et forslag f.eks. under det pågældende punkt så må I også meget ger-
ne skrive FORSLAG i emnefeltet, så er John og jeg opmærksomme i forhold til indretningen go 
talerlisten – og hvornår vi skal sætter jer på i den forbindelse. 
 
Talerstolen som jeg står her ved nu den kan selvfølgelig justeres op og ned – det må I finde ud af 
når I står her, således at den passer til den enkelte taler. 
 
Så vil vi også igen i år opfordre jer til – ikke at bruge netforbindelsen til streaming eller meget store 
downloads – det er en lille praktisk ting, men vi er jo alle sammen afhængige af at netforbindelsen 
fungerer optimalt herinde, så det må I meget gerne skrive jer bag ørene. 
 
Så skal I huske at sætte jeres mobiltelefoner på lydløse – og må skulle den hvis I ikke allerede har 
gjort det.  
 
Og så vil jeg sige, at John og jeg skal naturligvis nok være opmærksomme på, at huske at lægge 
pauser ind – fornødne pauser ind – ud over den frokostpause der er annonceret i løbet af de næste 
par dage. 
 
Og så vil vi begge ønske jer - os alle – en rigtig god kongres og et par rigtigt gode dage.  
 

Dagsordenens punkt 3 – Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med 

OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver 

 
Helle Bentz Hjorth: 

Og så fortsætter vi med behandlingen af dagsordens punkt 3 - evaluering af forhandlingsforløbet i 
forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver. 
 
Og der vil jeg gerne indledningsvis gøre opmærksom på, at der er blevet udsendt i alt 5 bilag til det-
te punkt på kongresportalen. C1.1 – C1.5. 
 
Og så vil jeg starte med at give ordet til formanden – værs´go.    
 
 
Anders Bond Christensen: 
Nu er der en ting jeg ved man skal vare sig meget for og det er at gå i rette med dirigenterne – men jeg 
vil dog lige tillade mig at sige, at før vi går i gang med punkt 3, så vil jeg prøve at give sådan en mere 
samlet oplæg til denne her kongres – for som jeg også sagde i min velkomst, så har vi vigtige punkter 
på, men vi har også en række punkter på som hænger sammen, og det vil jeg prøve at sætte lidt i per-
spektiv. 

 

Siden vi mødtes sidst til en ekstraordinær kongres i forlængelse af OK18, der er der jo sket mange ting. 
Få dage efter – få uger efter – på folkemødet der stod KL – ved Arne Eggert og vores undervisnings-
minister og erklærede læringsmålsstyret undervisning for stendød. 

I forlængelse af det er der udsendt et materiale fra ministeriet – et formål og frihed – 5 pejlemærker for 
fællesmål i folkeskolen – det ligger så vidt jeg ved på bordet foran jer. Der er kommet et materiale der 
hedder fællesmål og læringsplatforme. Der arbejdes lige i øjeblikket på, hvad skal der ske med hele be-
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grebet ”elevplaner” i fremtiden.  Jeg har for første gang i de 16 år jeg har været formand i Danmarks 
Lærerforening haft den fornøjelse, den oplevelse og være til et møde med den samlede forligskreds – 
inviteret til møde i ministeriet. På vores møde med formænd og næstformænd i slutningen af august 
måned hørte vi om hvordan der er etableret et samarbejde i Haderslev - en af de kommuner hvor der 
har været et meget meget vanskeligt samarbejdsforhold.  Der er indgået en lokalaftale i Aalborg. Hvis I 
ser på folkeskolen i dag, så kan I læse om hvordan man i Vordingborg efter svære, lang, gode drøftelser 
har formået at vende udviklingen med et stærkt stigende sygefravær i Vordingborg Kommune. 

Når jeg siger de her ting, så er det for at understrege at der sker noget. Der sker noget fordi I og vi hver 
dag gør alt hvad vi kan for at prøve at bringe skolen – vores medlemmers arbejdsplads – vores med-
lemmers arbejdsforhold i den rigtige retning. 

Og så ved vi alle sammen at træerne vokser ikke ind i himlen. 

I fredags der var jeg til medlemskursus i Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - fredag aften på Frederiksdal – 
og i løbet af den halvanden time jeg var der, der kom vi faktisk mange af kongressen temaer igennem. 
Jeg startede med at give sådan et kort historisk rids af hvordan vi forud for 13 oplevede en helt syste-
matisk mistænkeliggørelse af lærerne – af Danmarks Lærerforening – så var vi igennem et forhandlings-
forløb præget af totalt disrespekt for den danske model – og det hele kulminerede med det fuldstændi-
ge ensidige lovindgreb vi kender historien alle sammen. Men derfra har vi bevæget os over i en situati-
on hvor vi nu taler om en Ny Start – hvor vi taler om et samarbejde med KL – et samarbejde lokalt – 
præcis for at nå det som Per Christensen efterlyser – en samlet vision for at komme videre med den 
danske folkeskole. 

Vi har forpligtet os til med den aftale og gøre alt hvad vi kan for at etablerer et tillidsfuldt samarbejde 
på alle niveauer. Det gælder centralt, det gælder lokalt ude i kommunerne og det gælder på den enkelte 
skole. 

Det stod jeg og fortalte medlemmer fra Gribskov-Halsnæs Lærerkreds om. Jeg blev mødt med en ikke 
ubetydelig skepsis skulle jeg hilse og sige. Og det er helt forståeligt fordi vi er erfaringsramte. Vi kender 
hele historien.  

Vi synes det er svært og etablerer den tillid som det samarbejde skal bygge på, og derfor er det også vig-
tigt og understrege og at vi sammen med KL får understreget, at fine ord om vilje til dialog og samar-
bejde mellem KL og DLF det ændre altså ikke ved den grundlæggende mistillid der er bygget op.  Der 
ligger en rigtig stor opgave i at sikre, at ordene, håndtrykkene, skulderklappene og møderne udmønter 
sig i nogle helt konkrete resultater ude på den enkelte skole. Det er vores ansvar og det er KL´s ansvar. 

Vi understregede på den ekstraordinære kongres som vi jo havde umiddelbart efter at medlemmerne 
havde godkendt OK-aftalen, at vi er parate til den helt nødvendige nye start. Og på kongressen gav 
Thomas Gyldal jo KL´s ord på, at det er KL også.  

I har kastet jer over det arbejde med krum hals, I var godt i gang, men det giver nogle nye muligheder 
når parterne i fællesskab har forpligtet sig til at nu skal vi have vendt mistilliden til et tillidsfuldt samar-
bejde. Tilliden kommer ikke af sig selv – tilliden skal etableres – tilliden skal der arbejdes på. 

Vores møde med formænd og næstformænd i august havde jo netop det formål at inspirere til, hvordan 
kan vi som samlet organisation løfte den opgave som vi har påtaget os. Vi har med vores underskrift 
forpligtet os til at gøre hvad der står i vores magt for at alle kommer med og det ansvar det løber vi ik-
ke fra.  

Men mødet med medlemmerne fra Gribskov-Halsnæs, det var altså endnu engang et klart vidnesbyrd 
om at skal vi have genetableret den tillid, så kræver det en massiv indsats. Og det kræver som sagt at al-
le de fine ord bliver omsat til konkret handling der vel og mærket gør en positiv forskel der kan mær-
kes. Skal det lykkes, så tror jeg det er helt afgørende, at vi både centralt og lokalt har et fælles billede af 
hvad er det for nogle udfordringer vi står overfor.  
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I august der havde – jeg tror om muligt – jeg må sige vores tidligere medlem Bine Mathiesen – et synes 
jeg, rigtigt godt indlæg i Politiken. Bine beskrev hvorfor det nu var slut for hende som lærer i den dan-
ske folkeskole. Bine havde store ambitioner på sit fags vegne for egne vegne i forhold til de elever hun 
havde et undervisningsansvar for. Jeg synes at Bine på en sober og ordentlig måde beskrev hvordan 
hun konstant stod i en situation hvor hun ikke følte at hun havde muligheden for at give eleverne den 
undervisning og den opmærksomhed som de havde krav på. Jeg ved at rigtigt mange lærere kan gen-
kende Bines overvejelser – jeg har mødt det for lærerne i Hedensted, jeg mødte det i fredags – det er et 
helt grundlæggende udfordring. Det er mit indtryk, at der i mange kommuner og at der også i store dele 
af KL er et noget andet billede. Jeg kan ikke sige at mit billede er det rigtige men jeg ved at skal vi lave 
den fælles start – skal vi trække fælles for at ville folkeskolen, så er det nødvendigt at vi har et fælles bil-
lede af hvad er situationen ude på skolerne. Og det gælder som sagt både os centralt men jeg tror også 
det gælder i jeres lokale arbejde. 

Parallelt med at parterne samarbejder omkring skolen, ja så har vi nedsat en kommission. Den kommis-
sion er i fuld gang med arbejdet og hovedopgaven for Kommissionen det er at give parterne et afsæt til 
de periodeforhandlinger der går i gang straks – vi kommer ind i 2020. Kommissionen skal besøge en 
række skoler – de har allerede være ude på skolebesøg – det synes jeg er en helt rigtig prioritering – 
fordi det er virkeligheden ude i klasselokalet – ude på skolen – som skal danne udgangspunkt for den 
anbefalinger Kommissionen kommer med. Og derfor er det også vigtigt at, når Kommissionen kom-
mer ud på skolerne, at de så får et billede af hvad er det for en situation der er. Vi har en fælles forplig-
tigelse til at sikre, at Kommissionen på de besøg de er ude på, får et godt og reelt billede af den situati-
on der er på skolerne. Vi skal hverken lave et glansbillede eller et skræmme billede. Det er jo grunden 
til at vi sendte et brev ud til jer om at være med til at sikre at det bliver nogle gode besøg som Kommis-
sionen kommer ud på – og jeg håber at kommunerne bestræber sig på det samme.  

Vi har jo et udgangspunkt vi skal vurderer skolen ud fra – vi har nemlig en folkeskolelov. Jeg tror ikke 
at der er én kommission hvis arbejdsopgaver er så deltaljeret beskrevet i lovgivningen som lige præcis 
lærerarbejdet i folkeskolen. Og det er selvfølgelig den lov som vi skal kunne leve op til, det er det der er 
udgangspunktet for at Bine vurderer sine muligheder i sit daglige arbejde.  

Men det handler selvfølgelig også om, hvad er det for en skole vi gerne vil have. Jeg synes det var en 
fantastisk tale Per han holdt til os lige før. Om skolens samfundsmæssige betydning. Om skolens be-
tydning for det enkelte barn – og det er jo lige præcis den diskussion vi har rejst, når vi rejser diskussio-
nen omkring et folkeskoleideal. Jeg har gjort noget ud af forklare, at noget af det vi er i gang med – det 
er at beskrive professionens folkeskoleideal.  Og det betyder ikke, at vi kommer med patentet på, hvor-
for holder vi skole, men det er vigtigt, at vi som profession kan sætte ord på, hvad er det der er vores 
visioner med skolen.  Bliver vi gode til det, så bliver vi også meget bedre til at tage diskussionen med 
3F, med KL, med forældrene, med eleverne om hvad er det for en skole vi gerne vil have. Og derfor er 
arbejdet med vores folkeskoleideal uhyre vigtigt – også når vi snakker om Ny Start. Vi skal vide, hvad 
er det for en retning vi sætter på arbejdet. Vi havde jo en ambition om at vi på denne her kongres skulle 
vedtage et folkeskoleideal. Vi vidste godt sidste år, da vi udtrykte den ambition at der kunne komme et 
eller andet her i foråret som måske ville forpure den plan, at det så skulle blive så langstrakt, det tror jeg 
såment ingen af os havde drømt om. 

Men vi skal på denne her kongres have drøftet, hvordan får vi sat den diskussion i gang igen - hvordan 
sikre vi, at vores interne diskussioner omkring et folkeskoleideal er en invitation til alle andre om at 
drøfte hvorfor har vi skolen. Skal vi lave det som Per siger, nemlig et fælles indsats i forhold til folke-
skolen, så har vi brug for at gøre det på et grundlag hvor vi ved hvor vi vil hen. 

Jeg har flere gange udtrykt frustration over, at I de år jeg har været formand i Danmarks Lærerforening 
er der gennemført ikke mindre end 3 folkeskolereformer – hver gang er de omtalt som omfattende ny-
tækning af den danske folkeskole. Men ingen af gangene har vi stoppet op og sagt, hvad vil vi egentlig 
med skolen? Hvorfor holder vi skole? Der er vores folkeskoleideal vores bidrag til at kvalificerer den 
debat og derfor ser vi hele diskussionen omkring et folkeskoleideal som et integreret del af det arbejde 
som vi nu kaster os ud i. Per han siger selv at folkeskolen må blive et hovedtema i den nye hovedorga-
nisation. Jeg har altså ikke bedt Per om at sige det, skal jeg hilse og sige. Det er Pers holdning – jeg er 
fuldstændig enig. Som I ved, så har jeg haft store visioner for en ny hovedorganisation – jeg har altid 



 

13 

haft den holdning at Danmarks Lærerforening skal være det sted for indflydelsen er, hvor muligheder-
ne de er. 

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i FTF, men vi må også bare konstaterer, at FTF´s stemme aldrig 
har været den stemme der satte dagsordenen for fagbevægelsen. Det har vi en mulighed for nu. Og 
med invitationen fra 3F så synes jeg vi har alle muligheder. Jeg vil helt klart følge op på Pers invitation 
og prøve at drøfte hvordan vi centralt kan styre et samarbejde. Vi har ikke store traditioner for samar-
bejde med 3F. Vi har i flere år haft et godt samarbejde med BUPL, med FOA, med HK-kommunal, 
med Socialrådgiverne i det samarbejde i kalder ”Virkelighedens velfærd”- det har haft rigtig stor betyd-
ning. Men ved sidste kommunalvalg der sagde forskerne efterfølgende at det blev et valg om velfærd og 
de pegede direkte på de 5 organisationer – den dagsorden vi havde sat der var med til at gøre kommu-
nevalget til et velfærdsvalg. Det understreger bare for mig betydningen af at vi i fagbevægelsen formår 
og arbejde sammen, at vi har nogle fælles visioner som Per også giver udtryk for og vi forener vores 
kræfter i forhold til det. Jeg ser kæmpe store muligheder også i forhold til folkeskolen – i forhold til den 
nye hovedorganisation – men det er også vigtigt for mig at understrege at det vi har etableret en ny ho-
vedorganisation ikke skaber nogle som helst forandringer i sig selv. Nu er rammen sat, nu er det os der 
har et politisk ansvar for at fylde den ramme ud og sætte en dagsorden. Men kan vi det, så har vi nogle 
muligheder som vi ikke har haft tidligere. 

Vi skal både lokalt og centralt drøfte hvordan kan de nye muligheder med en ny hovedorganisation væ-
re til sagn, selvfølgelig for folkeskolen, selvfølgelig for vores medlemmer, men det er også vigtigt for 
mig som jeg også sagde til Per, at vi skal også være parat til at kigge ud over egen næsetip.  

LO har her i efteråret kørt en kampagne for at sikre værdien af dagpengene – det er også vores kamp – 
jeg ved godt at der ikke er mange arbejdsløse lærere i øjeblikket, men hele fundamentet i den måde vi 
har tænkt den danske velfærdsmodel på, det er det vi kalder flexicurity modellen. Den bygger på, at vi 
har et fleksibelt arbejdsmarked til stor gavn for hele samfundsøkonomien, men forudsætningen for at 
vi kan have det fleksible arbejdsmarked det er curity-delen. Det er at vi som lønmodtagere har nogle 
sikkerheder – nogle tryghedsskabende foranstaltninger der gør at vi kan leverer den fleksibilitet. Derfor 
er det helt afgørende – ikke bare for de arbejdsløse lærere, men for hele den model vi gerne vil bygge 
det danske samfund op på, at vi har et dagpenge system, som stadigvæk er intakt.  De diskussioner skal 
vi også kunne være en del af – hvis vi vil bruge de muligheder der ligger i den nye hovedorganisation så 
skal vi være parat til at tage et ansvar og derfor er jeg også fuldstændig enig med Per – selvfølgelig er en 
ny hovedorganisation politisk – vi skal aldrig være partipolitiske – som jeg også sagde til medlemmerne 
ude på Frederiksdal fredag aften – Danmarks Lærerforening kan altid samarbejde med enhver – til en-
hver tids siddende undervisningsminister – det er vores opgave. Men selvfølgelig har vi retning på det 
arbejde som vi laver og nu har vi muligheden i en ny hovedorganisation for at sætte en fælles retning. 

Hele forårets overenskomstsituation viste hvor stor betydning sammenholdet i fagbevægelsen har. Jeg 
ved godt at vi ikke fik en arbejdstidsaftale. Men gennem OK18, der fik vi i fællesskab sat en stopper for 
den – det angreb der på hele tankegangen omkring den danske forhandlingsmodel. Vi har i 13 og 15 
oplevet hvordan vi har mødt en modpart som ikke respekterede at en forhandling er 2 ligeværdige par-
ter. Men hvor man gik ind og dikterede helt bestemte løsninger. I 13 gik det ud over os – i 15 gik det 
ud over os alle sammen. Hvor vi fik lavet et helt nyt lønsystem, hvor man fik undermineret den regule-
ringsordning som vi ellers har bygget den offentlige lønudvikling på. I 18 stod vi sammen og det sam-
menhold viste sig og være det modsvar der gjorde at vi fik sat en ny fælles dagsorden. Så sammenholdet 
i fagbevægelsen har kolossal stor betydning. Vi har været med til at skabe Forhandlingsfællesskabet – vi 
har været med til at skabe en ny hovedorganisation – vi skal sørge for at bruge de muligheder som det 
giver os.   

OK18 var endnu engang en helt særlig overenskomst. Men denne her gang kan vi vist nok godt kalde 
den særlig særlig. Vi var udfordret – vi var pressede – der var et bump på vejen som vi skal vende tilba-
ge til når vi skal evaluere OK18, men vi kom ud af OK18 som en stærk samlet fagforening og det er 
måske det alle aller største resultat vi opnåede ved OK18. 
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Det kom ikke af sig selv – det tror jeg også vi kommer ind på under punkt 3, men vi skal selvfølgelig 
her drøfte, hvordan kan vi sikre, at det sammenhold er intakt også ved OK21 og fremtidige overens-
komster.  

Når vi om lidt skal evaluere vores overenskomstforløb så skal vi selvfølgelig vurderer hvad der skete. 
Men det vigtige er, at få perspektiv på hvad bruger vi de erfaringer til i forhold til kommende forhand-
linger – hvordan sikre vi at vi står stærkest muligt i forhold til de udfordringer vi vil møde næste gang – 
og næste gang igen. 

Jeg håber rigtigt meget, at vi kan få en grundig drøftelse af kongressens punkter, men jeg håber også 
meget , at vi kan se det fælles linje – det fælles perspektiv der ligger på de enkelte punkter på kongres-
sen.  

Vores overenskomstforhandlinger – en samlet fagbevægelse – hvad vil vi med skolen – det har alt 
sammen en fælles dagsorden - nemlig at vi bliver bedst mulig rustet til at sætte en dagsorden der gavner 
folkeskolen – der gavner vores medlemmer og der gavner det danske samfund. 

Vi kommer ikke på denne her kongres med en stribe nye politiske initiativer. Vi ser fra hovedstyrelsens 
side først og fremmest denne kongres som vores mulighed for og få fælles retning på den indsats vi er i 
gang med – få styrket vores fælles indsats lokalt og centralt i forhold til at nå der mål som vi har be-
skrevet. Og som en mulighed for at drøfte nogle nye perspektiver med de nye muligheder der er. Jeg 
håber, at vi vil få en rigtig god kongres, og jeg håber at vi når vi forlader kongressen her i morgen, at vi 
så er fyldt med både noget kampgejst, men at vi måske også er fyldt med lidt større afklaring på, hvad 
er det for noget vi skal hjem og gøre i dagene der følger. 
Vi har 2 vigtige dage foran os, men det vigtigste det er den kamp som I laver hver eneste dag ude i jeres 
daglige arbejde – det er det vi skal forberede bedst muligt. Tak skal I have. 
Klapsalver. 
 
John Vagn Nielsen: 
Ja, Anders har nu rammesat ikke kun punkt 3, men alle punkterne på kongressens dagsorden. Og klok-
ken er blevet lidt i halv 12 – vi skal spise kl. 12, så vi har mulighed for at komme lidt i gang med næste 
punkt på dagsorden, som er punkt 3 – som er evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med 
OK18 – og drøftelse af de fremadrettede perspektiver. 
 
Og den første der får ordet for at give et oplæg fra hovedstyrelsen, det er Gordon, værs´go Gordon. 
 
Gordon Ørskov - Hovedstyrelsen: 
Ja, tak for det. 
Jeg skal indlede dette her punkt 3 som hedder evaluering af OK18 og som nævnt så er formålet med 
det her punkt, at vi får trukket erfaringerne ud af hele det lange forløb vi har været i. For at få det til at 
bidrage til at kvalificerer kommende overenskomstforhandlinger. 
 
Men nu også – men også for lige og prøve at afgrænse punktet og også for at lige sige, at vi tager en-
hver ting til sin tid, så har vi også valgt den afgrænsning at den fremadrettede debat om arbejdstid som 
vi skal have på denne her kongres, den har vi lagt hen til punkt 6, så den kommer i forbindelse med vo-
res diskussion periodeforhandling, Ny Start og det fremadrettede politiske og – ja, det politiske arbejde 
omkring arbejdstid. Der tager vi fat på de perspektiver der ligger der.  
 
Jeg vil give en status på det arbejde når vi når til punkt 5, jeg vil starte punktet op der, så der kan I glæ-
de jer til at give den fuld gas på det punkt. 
 
Vi skal heller ikke på dette her punkt diskuterer om resultatet af OK18 – det var godt nok – det har vi 
sådanset vurderet hver i sær og medlemmerne har vurderet det – vi har stemt om det, men vi skal på 
den anden side også bruge de indholdsmæssige og erfaringer der ligger og de erfaringer vi har omkring 
kommunikation, samarbejde med de øvrige organisationer osv. til og blive klogere på, hvordan kan vi 
gøre det bedre fremadrettet. 
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OK18 var et langt langt forløb – jeg har aldrig været så træt i mit liv som dengang OK18 var overstået. 
Og det er ikke engang løgn. Og sådan tror jeg der var mange af os der havde det. Det var langt både 
optakten, forberedelserne, og selve forhandlingsforløbet var rigtigt langt. Det satte sit præg på hele or-
ganisationen igennem meget meget lang tid, og det satte sit præg på hele fagbevægelsen, ja hele sam-
fundet i meget lang tid. 
 
Som det også fremgår af bilag C1.2, så har aktivitetsniveaet været meget omfattende. Jeg kan vist roligt 
sige, at vi aldrig nogensinde har været så grundige i forberedelserne i vores kommunikation og i vores 
mødeaktiviteter som vi har været ved denne her overenskomst. Noget er lykkes og der er også ting der 
ikke er lykkes godt nok. Selvom vi har været grundige, så er det også hovedstyrelsens opfattelse at der 
er ting vi lige skal have kigget på. Og det har vi forsøgt og skitsere i det bilag der hedder C1.2, hvor vi 
har – nej C1.1, undskyld, hvor vi har beskrevet hovedstyrelsens evaluering, hvor vi har taget fat på en 
række emner og temaer, beskrevet dem lidt og som afslutning på hvert tema har vi beskrevet eventuelle 
handlinger. 
 
Derfor så ligger evalueringens fokus på hvad vi har lært af OK18 – forløbet og hvad vi kan bruge 
fremadrettet til at kvalificerer kommende forhandlinger. 
 
Men lad mig starte med arbejdstid - fordi arbejdstid kom til at fylde meget – og det var der gode grunde 
til. Vi stillede et 2-delt krav omkring arbejdstid. Hvor den ene del af kravet handlede om, at vi ville have 
en arbejdstidsaftale der kunne understøtte et professionelt råderum og et professionelt lærerarbejde. 
Den anden del af kravet formuleret og drejede sig om at vi skulle have regler, der modsvarede andre 
faggruppers regler. Som skulle have samme værdi som andre faggruppers regler. Det havde først og 
fremmest til formål og skabe opbakning i den øvrige fagbevægelse, og vi fik – og hvis vi så fik lignende 
regler, som øvrige faggrupper, ja,  så kunne de veksles til regler som ligesom kunne passe til undervis-
ningsområdet. Det var en svær balance, det må vi erkende. Det var en svær balance, men det var også 
en svær kommunikations opgave indadtil i foreningen vi kom til at stå overfor. Men på den anden side, 
så vidste vi jo godt hvad vi gjorde og det var vores mulighed for og knytte an til de øvrige organisatio-
ners arbejdstidsregler og opnå deres opbakning i forhandlingsforløbet.  Vi vidste godt, at vi i forhand-
lingerne ville få svært ved og komme i mål med en aftale. Vi sagde det højt til hinanden og vi sagde det 
også højt til medlemmerne.  
 
Derfor – fordi vi stod med den kæmpe store opgave, så var vi på en runde til stort set alle øvrige orga-
nisationer for at fortælle om den manglende adgang til arbejdstidsaftale vi var udsat for. Besøgsrunden 
til organisationerne i – og det var i en meget tidlig fase i forberedelsen af overenskomsten - skabte en 
forståelse af vores helt særlige problem med den manglende arbejdstidsaftale.  Det var også årsagen til 
at vi holdt regionale TR-møder i november/december og en række medlemsøder i januar/februar. Vi 
var ude til – vi var faktisk ude ved over 10.000 medlemmer på det tidspunkt. Det er ganske mange, set i 
historisk perspektiv. Vi lagde heller ikke der skjul på, at det blev svært at nå i mål med en god arbejds-
tidsaftale - om noget overhoved. Vi forklarede der idéen med de 2-delte krav – vi fortalte om opbak-
ningen fra de øvrige fagforeninger – og dens begrænsning. Fordi vi kunne ikke får de øvrige organisati-
oner til at gå til verdens ende for et maksimalt undervisningstimetal til lærerne. Vi forsøgte at gøre for-
ventningerne realistiske – vi forsøgte at beskrive balancen mellem realisme og ambitioner og vurderer 
perspektiverne også i forhold til en eventuelt konflikt. Men der skete også det i mellemtiden og efter-
følgende, at retorikken blev skruet op i fællesskabet, der blev sendt brev fra Forhandlingsfællesskaberne 
til arbejdsgiverne, hvor man tilkendegav og satte forhandlingerne på standby. Der skulle realitetsfor-
handlingerne på lærerområdet på arbejdstidsområdet før man kunne gå i gang med de fælles og øvrige 
forhandlinger. 
 
Der blev efterfølgende formuleret en muskèred som bekendt og der blev formuleret slogans som ”en 
løsning for alle”.  Derfor blev medlemmernes forventninger skruet i vejret. Vi havde lige bestræbt os på 
at skrue forventningerne ned til et niveau som var realistisk og efterfølgende, så bliver forventningerne 
skruet op igen. Det skabte et enormt dilemma for os fordi vi også havde en interesse i, at opildne med-
lemmerne til kamp og opildne fagbevægelsen til en kamp som var sindssyg vigtig for hele fagbevægel-
sen, men også for hele Danmark. 
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Skuffelsen var derfor betragteligt dengang resultatet så kom. Og den ikke indeholdt forliget den 27. 
april ikke indeholdt en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det er forståligt, det er helt sikkert forståeligt. 
For mange havde sat næsen op efter et resultat – nu var den der – en løsning for alle.  Og vi skaber ik-
ke noget resultat uden at der er en løsning for alle. Så det var det der havde forplantet sig i hovederne 
på rigtigt mange af vores medlemmer. 
 
Vi må erkende, at vi stod med en kæmpe stor intern kommunikationsopgave igennem flere måneder. 
Vi forsøgte at løse den via TR-møder, medlemsmøder, kredsmøder, medlemsbreve, medlemsvideoer, 
Facebooksiden og så videre. Men vi ved også – eller vi ved også, at I i kredsen ofte stod med en – ja, li-
ge så kæmpe stor oversættelsesopgave i forhold til jeres medlemmer – i forhold til tillidsrepræsentan-
terne – ja, den stod opgave stod tillidsrepræsentanterne jo også med.  
 
Jeg synes der er grund til at vi også klapper os selv på skulderen, måske mere klapper hinanden på 
skulderen og siger ”vi kom igennem det”. Vi stod i en ekstrem situation – en situation som jeg ikke hå-
ber at vi kommer til at så i igen, men den var ekstrem. Og det var også grunden til at ikke alting lykkes, 
fordi den kæmpe store kommunikationsopgave vi kom til at stå med, ja den var enorm svær og lykkes 
med.  Fordi vi må også erkende, at der er nogle der – nogle af vores medlemmer som ikke har følt sig 
godt nok orienteret, både omkring strategien og hvad vi ville opnå, og derfor må vi også forsøge og læ-
re af det – være mere præcise i vores kommunikation og være mere præcise i hvad det er vi fortæller 
vores medlemmer undervejs. Vi har ikke nogen snuptagsløsning på det, men vi kan pege på en kæmpe-
stor udfordring her – hvis vi kommer i en lignende situation igen. 
 
Så vil jeg lige gå tilbage i tid fordi vi har i overenskomstudvalget kigget en hel del på den medlemsind-
dragelse vi varetager og foretager i forbindelse med kravopstillingen. Og vi har foretaget en grundig 
vurdering i OK-udvalget, men også i hovedstyrelsen, at forløbet omkring kravopstillingen om med-
lemsdebat af de foreløbige krav. Som I jo husker så gør vi et stort stykke forarbejde tidligt i processen 
og så udarbejder vi et sæt foreløbige krav – dem sender vi ud til medlemsdebat – og den medlemsdebat 
den tager så udgangspunkt i de foreløbige krav og de forklaringer der er for de her krav. Vi synes at 
medlemsinddragelsen der godt kan gøres bedre. Vi har tænkt os og kigge på, og forsøge, og tænke i an-
dre baner - så har jeg ikke lovet for meget – vi vil forsøge at tænke i andre baner. Og prøver og opstille 
alternative måder eller modeller for den kravopstilling og den medlemsdebat der skal være. Så vi prøver 
at kigge lidt til at hvad andre organisationer gør. Vi kunne også forestille os at prøve at indhente noget 
inspiration fra medlemmerne – i virkeligheden ved vi en hel masse om hvad medlemmerne gerne vil 
have – hvad deres holdninger er osv., men kan vi lave en anderledes proces omkring det, så vil vi gerne 
kigge på det – det gør i vi i hvert fald. 
 
Før og – og i løbet af forhandlingerne var vi også ude i et meget omfattende lobbyarbejde. Vi var i kon-
takt med arbejdsmarkeds- og – både arbejdsmarkedsforskere og pædagogiske undervisningsforskere, 
borgmestre, samarbejdspartnere og andre eksterne meningsdannere. Og det var vi fordi vi havde behov 
for at fortælle og forklare hvad det var for en OK situation vi stod i. Vi havde behov for opbakning – 
bred opbakning – udenfor fagbevægelsens egne rækker og uden for Danmarks Lærerforenings egne 
rækker.  
 
 
De lokale kontakt til øvrige organisationer skal vi sørge for spiller sammen med den centrale kontakt. 
Vi brugte også nogle kredsformandsmøder og nogle hovedstyrelsesmøder løbende at orienterer om 
hvem havde haft kontakt med hvem. Og var det snart på tide at få kontakt med borgmestrene igen. Jeg 
tro vi – i hvert fald en håndfuld gange sendte meddelelse ud til kredsene om I ikke godt kunne tage 
kontakt til borgmestrene. Og vi fik en reaktion i retning af – altså nu behøver I ikke sende flere medde-
lelser ud om at vi skal tage kontakt til borgmestrene – det har vi gjort og vi skal også nok gøre det igen 
når vi synes. Den er noteret. Men det – vi har brug for en stærk koordinering omkring hele det arbejde 
– for det er et vigtigt arbejde. 
 
Samarbejdet på tværs af organisationer – vi stod sammen – vi stod skuldre ved skuldre – og det gav re-
sultat. Det gav faktisk et resultat. Når man ser på det indholdsmæssige resultat, så er der jo ikke den 
store grund til at løbe jublende rundt i hele kongeriget og med armene over hoved, men når man kigger 
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på resultatet sat i kontekst med hvad det var for en situation vi stod i, så er det et bemærkelsesværdigt 
resultat – så er det et kæmpe resultat. Musketéreden gav genlyd i medierne og dermed også i hele be-
folkningen. Musketéreden reviderede i virkeligheden fagbevægelsen som en magtfaktor. Og det at vi 
stod sammen – skulder ved skulder – 
 
Klapsalver 
 
Og det kan blive nødvendigt at stå sammen igen – og anvende en musketéred i en eller anden form.  
Jeg kan i hvert fald gå så langt som til at sige, at hvis ikke vi har løst arbejdstidsproblemet ved periode-
forhandlingen eller hvis arbejdsgiverne igen tager tilløb til ensidige at forringe overenskomsterne, jamen 
så står vi der igen og så gør vi det igen. De øvrige organisationer har forsat fokus – de har fortsat op-
mærksomhed på vores arbejdstid. Mona Striib fra FOA har også overfor arbejdsgiverne - overfor KL 
sagt, hvis ikke I har indgået arbejdstidsaftale for lærerne når vi får frem til 2021, jamen så står vi der 
igen med samme problem. Flemming Vinther fra CFU har tilkendegivet at der skal holdes øje med 
processen på lærerområdet og vil gerne bede om en status når vi er – når der gået et års tid. Så de øvri-
ge organisationer har tilkendegivet – vi holder øje med det her område, og hvis vi – hvis det bliver 
nødvendigt, jamen så ved vi hvad der virker. Så ved vi det virker at rykke tættere sammen i bussen, ud-
trykke hvad det er vi skal opnå i fællesskab og så må vi bruge den metode engang mere.  
 
Omkring aftalesystemet og den danske model, så er der efter hovestyrelsens opfattelse grund til at kigge 
fortsat på aftalesystemet. Vi har hovedsageligt peget på 2 områder. Det ene område det er manglende 
balance i magtforholdet når der udbryder konflikt på det offentlige område. Det at vi varsler strejke for 
et meget begrænset antal af vores medlemmer og modsvaret fra arbejdsgiver er den totalt lockout af 
stort set alle vores medlemmer. Det er en ulige magtbalance, krydret med, at når vi så – hvis vi så 
kommer i konflikt, ja, så er det os der betaler mens arbejdsgiverne kan sætte pengene på kontoen og 
organisationerne under et voldsomt pres. 
 
 
Den anden problemstilling det er at arbejdsgiverparten er fuldstændig domineret af Finansministeriet. 
Finansministeriet – Moderniseringsstyrelsen flytter hele målsætningen om en billigere offentlig sektor 
ind i forhandlingsrummet. Man vil altså opnå besparelser – mod – ja jeg var lige ved at kalde det mo-
derniseringer som de selv kalder det – men besparelser og effektiviseringer og rationaliseringer, altså en 
billigere offentlig sektor, den målsætning flyttes ind i forhandlingsrummet og så skal overenskomsterne 
betale. Det er en hovedårsag til at arbejds – eller at overenskomstforliget, som er blevet meget meget 
besværliggjort hen over de senere år. 
 
I Sverige har man mere uafhængig arbejdsgiverpart, nemlig noget man kalder for arbejdsgiverværket. 
Det er måske noget der kan inspirere i Danmark. Hvor man ligesom har adskilt arbejdsgiverfunktionen 
i højere grad for hele den politiske – hele den politiske del.  
 
Så vil jeg pege på et par områder hvor vi – hvor vi ligesom ikke har fået forhandlet noget rigtigt. Som 
egentlig er vigtige områder. Vi har formuleret nogle krav – vi formulerede nogle krav under overskrif-
ten ”at kunne holde et helt arbejdsliv” – og de druknede lidt – eller måske endda meget denne her 
gang. Og det er bestemt ikke fordi de er vigtige – jeg betragtede det som noget af det vigtigste overho-
ved for fagbevægelsen i fremtiden, nemlig at arbejdsmarkeds parter forpligter sig til – tager ansvar for – 
i takt med at – at der sker en stigning af pensionsalderen – ja, der får vi også etableret nogle forskellige 
ordninger – tiltag – i overenskomsterne der gør at vi rent faktisk har mulighed for at blive længere på 
arbejdsmarked.  Det bliver en af de vigtigste temaer for fagbevægelsen og for parterne i fællesskab og 
adresserer i de kommende overenskomster  - og det vil vi sætte tryk på og det vil vi udvikle på og det 
vil vi bære ind – også i fællesskabet. 
 
Så har vi også fortsat en debat om hvordan efteruddannelse kan – kan håndteres og skal håndteres 
overenskomstmæssigt i fremtiden. Det nåede ikke at komme i spil overhoved ved overenskomstfor-
handlingerne. Det har vi også i hovedstyrelsen og i overenskomstudvalget besluttet os for at komme 
mere i dybden med i den kommende periode – hvordan kan vi arbejde videre med det.  
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Så vi jeg også godt sådan afslutningsvist sige lidt om – lidt på den høje klinge – om aftalesystemet. Det 
er vores vurdering, at aftalesystemet og vi ikke kan holde til at på randen af en konflikt hver gang vi 
forhandler ny overenskomst. Arbejdsgiverne kan måske erklære sig som vindere i de senere års for-
handlinger – og måske kan vi erklære os som sejreherre denne gang. Men sådan skal aftalesystemet jo 
ikke fungere – det duer jo ikke. Det skal jo ikke fungerer sådan at den ene part løber rundt med armene 
over hoved og den anden part ligger over i hjørnet og bløder. Det duer ikke. Vi skal tilbage til en situa-
tion hvor kompromiserne findes ved bordet og parterne i fællesskab finder løsninger. Ellers så holder 
aftale systemet ikke i længden. Vi skal gøre denne her overenskomstfornyelse og i 2018 til et vende-
punkt – vi har fundet instrumenterne – vi har fundet redskaberne – til at kunne hamle op med arbejds-
giverparten. Nu skal vi have skabt forbedringer i overenskomsterne – nu skal vi bruge sammenholdet - 
musketéreder og hvad der ellers skal til for at skabe resultater. Og for at finde balancen i systemet igen. 
Erfaringerne fra OK18 skal bruges som afsæt til de kommende forhandlinger – der er et ordsprog der 
siger at skade bliver man klog. Det er sikkert rigtigt, men vi skal altså bruge alle slags erfaringer til at 
blive klogere på kommende overenskomstforløb – vi skal i fremtiden have skabt forbedringer og have 
fundet balance i hele overenskomstsystemet. 
 
Jeg håber på en god debat. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, tak til Gordon.  
 
Jeg skal lige repetere at formålet med den debat vi har her, det er som der står i papirerne, at skabe et 
fælles billede af forhandlingsforløbet med henblik på at erfaringerne kan bidrage til at kvalificerer 
kommende overenskomstforhandlinger. Eller sagt med andre ord – altså på en måde er det jo bagud-
rettet dette her – men det er med henblik på, hvad kan vi lære af den proces der blandt andet har været. 
Hele debatten i forhold til det fremtidige omkring perspektiver og muligheder på baggrund af ny start 
samarbejdet – det tager vi når vi når ned til dagsordens punkt 5. 
 
Der er allerede nogle der har indtegnet sig – jeg kan sige til jer at I må meget gerne skrive et par stikord 
– I behøver det ikke – men skriv et par stikord når I indtegner jer, så I kan skrive til os dirigenter om, 
hvad er det I har tænkt jer at sige noget om, det er mere i relation til vores tilrettelæggelse, så kan det 
nogle gange være en god ting. 
 
Vi skal videre i talerrækken – vi når ikke så meget fordi klokken den er 10 minutter i 12. Den første der 
skal have ordet det er formanden – nu må vi jo se hvor længe Anders han taler, men ellers er det An-
ders Liltop og Jan Erik Andersen. Vi når ikke alle 3 inden frokost, det gør jeg godt garanterer.  Anders, 
værs´go. 
 
Anders: 
Ja, I har modtaget hovedstyrelsens evaluering, det er det der er udgangspunktet for vores debat her – er 
der noget vi har glemt – er der noget der skal formuleres på en anden måde. Men med til evalueringen 
hører selvfølgelig også, at vi har været en del af større fællesskab, og jeg vil bare her kort lige fortælle 
lidt om, hvad er det vi har fremdraget i evalueringen ved de store borde. Fordi det er selvfølgelig også 
vigtigt for vores perspektiv.  
 
Vi har faktisk lavet en rigtig grundig evaluering – vi er ikke færdige endnu – men vi er godt på vej, både 
i Forhandlingsfællesskabet, altså det kommunale/regionale område og CFU det statslige område. 
 
Vi har det samme perspektiv som vi har i foreningens evaluering, det der er vigtigt for os, det er ikke så 
meget og sige hvad skete der – som at sige hvad kan vi bruge erfaringerne til. Vi ved alle sammen at der 
var det som jeg i min indledning kaldte bump på vejen – det var ret dramatisk hvor der blev indgået et 
forlig på det regionale område af en mindre gruppe. Men det der jo er historien det er, at det blev et 
bump på vejen. Og det lykkes os og komme i hus alle sammen. Og derfor er det ikke det vi skal kon-
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centrere os om – om det var rigtigt eller forkert – men vi prøver at koncentrere vores evaluering om 
hvordan sikre vi at vi i en tilsvarende situation agere på en måde som er bedst for hele fællesskabet.  
 
Jeg vil prøve her – ganske kort – lige at skitsere hvad det er for nogle temaer vi har arbejdet med. Vi 
har delt det op i et tidsforløb og det første det handler om optakt og forhandlingsforberedelse. Og der 
er vi enige om og prøve og så hurtigt som muligt, og få mål og retning på OK21. Vi  har den store ud-
fordring at vi er en række organisationer der skal have koordineret krav, perspektiver osv. hvor vi mø-
der en modpart som på et helt andet effektiv måde kan sige, det er det vi vil med en overenskomst. Det 
stiller os umiddelbart bagud i forhold til de forhandlinger der skal foregå. Vi vil drøfte om vi kan prøve 
og være bedre forberedt – tidligere forberedte – til forhandlingerne end det vi har været her til nu. 
 
Hvis vi skal have nogle nye krav på bordet, så skal de være bedre forberedt. Jeg vil godt give et konkret 
eksempel. Nogle organisationer var MEGET ihærdige for at få frit valg sat på som et krav, vi var andre 
der var mere skeptiske fordi vi mener at frit valgs-ordninger kan være med til og underminere de kol-
lektive løsninger. Sådanne nogle grundlæggende diskussioner dem bliver vi simpelthen nødt til at tage i 
god tid og ikke i den uge op til at vi skal aflevere kravene til arbejdsgiverne. 
 
Så skal vi være bedre fokuseret på, hvad er det egentlig for en dagsorden arbejdsgiveren er ved at sætte. 
Det er klart at man ikke altid kan forberede sig på forhandlingerne men det at have et fælles billede af 
arbejdsgivernes dagsorden, det kan styrke vores forhandlinger. Og så apropos det som Gordon også er 
inde på, målet med en overenskomst er jo og lave en aftale som begge parter kan se sig selv i. Det er 
det der er hele tanken i den danske model. Vi står med nogle udfordringer, det kan være tilbagetræk-
ning fordi – på grund af – senere tilbagetrækning, hvad skaber det af udfordringer – hvordan kan ar-
bejdsmarkedsparter løse sådan en udfordring. Vi håber, at vi kan komme tilbage på sporet og i højere 
grad finde fælles løsninger på fælles udfordringer i stedet for det vi har oplevet de seneste gange – at 
det gælder om at vinde en overenskomst 10-0. Det fordre at vi taler med arbejdsgiverne i overens-
komstperioden, vi er på vej – vi har nogle såkaldte §3 møder med KL. I virkeligheden så kan man kan 
man sige at den kommission vi har fået nedsat – også kan være et eksempel på hvordan man kan skabe 
en forberedelse af nogle forhandlinger som måske kan være med til at kvalificerer det resultat der 
kommer ud. Men det er fælles fokus vi har. 
 
Så skal vi være opmærksomme på, når vi giver hinanden et politisk håndslag om at der ikke er nogle der 
skal efterlades på perronen – hvad ligger der i det – hvilket omgang har det – så der ikke opstår usik-
kerhed omkring det. I den forbindelse så har jeg egentlig slået mig til talsmand for at sige – en musketé-
red – den var måske lidt floffy – vi var måske ikke helt klar over hvad den reelt indeholdt. Modsvar til 
det var – nej, men måske havde vi aldrig nogensinde kunne lave den, hvis vi skule være fuldstændige 
præcise på hvad den indeholdt. Og det er selvfølgelig en balance som vi skal finde. 
 
Så havde vi et kort forhandlingsforløb frem til sammenbruddet – i forhold til det – der vil vi drøfte, 
hvordan kan udvikle og forbedre forhandlingsrummet – netop igen med henblik på at vi finder nogle 
fælles løsninger som begge parter kan se et perspektiv i. Forhandlingerne er alt for meget blevet - noget 
for noget – hvis du får det, så vil vi have det. Et tema som psykisk arbejdsmiljø – et tema som og sikre 
at vi alle sammen kunne holde til et langt arbejdsliv, det er ikke et noget for noget. Det er her nogle 
området, hvor vi har kæmpe stort fælles interesse og det skulle vi gerne tillbage til. 
 
Så har vi helt specifikt talt omkring de standby situation, som jo blev etableret for at vi skulle komme i 
gang med arbejdstidsforhandlingerne. Jeg har ikke lagt skjult på at det var en rigtig godt rygstød for os i 
forhandlingerne, men på et tidspunkt, så bliver presset jo også lagt på os, de andre organisationer øn-
sker at komme i gang med deres forhandlinger – og pludseligt så begyndt flere og flere organisationer 
og presse os. Det er ikke en kritik af nogle, det er en konstatering af at det skete, og vi skal selvfølgelig 
være opmærksom på, hvis vi vil bruge den form for opbakning, hvordan sikre vi så at det ikke i sidste 
ende ender med at blive et pres på den pågældende organisation. Det er sådanne nogle situationer vi ta-
ger. 
 
Så har vi jo egentlig en aftale om at vi har den såkaldte – omvendte forhandlingsmodel – tanken er at 
organisationen forhandler deres områder og når det er sket, så laver vi den centrale aftale. Det var en 
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model som vi fik indført i 2005 med meget stor succes. Den fungerede også rigtigt godt i 2008, men 
stille og roligt er den gået i sig selv igen. Og man kan sige denne her gang der var der ingen organisati-
oner der forhandlede noget som helst før den centrale aftale var – det er selvfølgelig også helt ekstraor-
dinært når man ender i Forligsinstitutionen, men vi har brug for at diskutere – giver det mening over-
hoved at tale om den omvendte forhandligsmodel. 
 
Så er der hele forhandling – øhh forløbet i Forligsinstitutionen – noget af det som vi også kan se alle 
sammen det er, at når man havner i Forligsinstitutionen så sker der helt undgåligt det, at overenskom-
sten indsnævres til nogle ganske få emner. Vi har også i Danmarks Lærerforening – i LC – nogle gange 
drøftet – jamen skulle vi ikke tage i hvert fald og sige nej i først omgang – fordi så har vi en mulighed i 
Forligsinstitutionen.  Man skal bare vide, at det har omkostninger at komme i Forligsinstitutionen – 
overenskomsten bliver snævret ind til nogle ganske få emner – det så vi med meget stor tydelighed 
denne her gang. Vi mister styringen af forhandlingerne – så derfor skal man tænke sig rigtigt godt om – 
og bruge Forligsinstitutionen. 
 
Så har vi brug for at drøfte med hinanden spillereglerne for kommunikation når man sidder i Forligsin-
stitutionen. Altså jeg vil sige – øhh – på et tidspunkt så mødte jeg – eller på et tidspunkt – i døgndrift 
der mødte jeg journalisten fra Ekstra Bladet – der stod med Ekstra Bladet TV – og han kunne så for-
tælle at der var flere der fulgte med i overenskomstforhandlingerne end i Ubåd-sagen. Der var en kæm-
pe opmærksomhed omkring overenskomsten og det er selvfølgelig på mange måder godt – og de of-
fentlige overensomst er også for offentlig anliggende – men på den anden side set, så er hele idéen i 
Forligsinstitutionen at man har muligheder for at prøve nogle ting af. Man har fri dumme-ret, uden at 
Ole Krohn han skal så og fortælle om det nede på gaden. At vi har mulighed for at drøfte nogle forslag 
uden at Ole Krohn han har set forslagene inden den anden part stort set har modtaget den. Og derfor 
har vi brug for at finde vores spilleregler for hele kommunikationsdelen. 
 
Når vi så kigger på resultatet, jamen så er vi fuldstændige på linje med det Gordon siger. Det resultat vi 
opnåede, det opnåede vi på grund af et sammenhold og på grund af den mobilisering der skete rundt 
omkring. Mange af jer har deltaget i det fantastiske TR-møde i Fredericia, det skabe en kolossal mobili-
sering – det ligger også et enormt pres på forhandlingerne, men vi skal være parat til – om nødvendigt 
– også at kunne leverer samme mobilisering i OK21, hvis det er nødvendigt. 
 
Så er vi meget optaget af, at hvem sætter dagsorden for forhandlingerne. Altså KL de formåede jo at 
komme ind med en meget strategisk anvendelse af lønmidlerne. Hele denne her rekrutteringpulje 0,3% 
af lønsummen det er en ganske ganske stor del der pludselig blev brugt meget strategisk af KL. Mit 
umiddelbare svar da jeg så det, det var, de kan da bare bruge lokalløn. Hvis man mangler sygeplejersker 
eller mangler SOSU-assistenter, så har man et lokalt løninstrument, det var derfor de ville have det, 
men det lykkes alligevel KL og få sat en helt massiv dagsorden. Hvis vi ikke vil lade KL spille 1.violin i 
det spørgsmål, så bliver vi nødt til også at være parat til at gå ind i de diskussioner på en mere offensiv 
måde end det vi har gjort indtil nu. 
 
Så har vi kigget på hele begrebet – solidaritetspagt / konfliktgrundlag – som sagt så er der nok brug for 
en vis fleksibilitet når vi snakker om solidaritetspagt. Til gengæld, så tror jeg også at der er almindelig 
enhed om at selve konfliktgrundlaget, der bliver vi nødt til at være skarpere. Hvad er det vi har lovet 
hinanden – vi er parat til at gå i konflikt på. Så det er – det er – er ikke noget der er nemt, skulle jeg hil-
se og sige, men synes det er vigtigt vi har sat os den ambition.  Og så det at vi formåede at samarbejde 
mellem CFU – altså statens område og Forhandlingsfællesskabet – det havde en helt helt afgørende be-
tydning. Vi var tvunget ind i det her samarbejde fordi vi havde hele reguleringsordning, hele løndannel-
sen som et hovedtema. Vi vidste godt at dagsordenen blev sat på det statslige område og derfor var det 
vigtigt at vi koordinerede meget tidligt. Det at vi blev tvunget ind i det tætte samarbejde viste sig i sidste 
ende at blive en rigtig stor styrke. Det giver så den udfordring, at når vi sidder med store forhandlings-
delegationer, så bliver vi rigtigt rigtigt mange. Og skal man kunne tackle det, er der brug for at vi har til-
lid til at koordinere tingene i en mindre gruppe. Vi kaldte det 6-banden – her ved OK18 - det var valg-
gruppeformændene. Men I kan garanteret godt forestille jer, at hvis man ikke er en del af den – 6-
bande, så kan man sidde og være lidt nervøs for, hvad er det der foregår inde i den lille sluttede kreds. 
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Så det stiller nogle enorme kommunikationsudfordringer i sådan et forløb. Det er noget af det vi har 
drøftet hvordan vi tackler det. 
 
Så er der hele spørgsmålet omkring konfliktstrategi. Det kan vi blive meget meget bedre til. Altså plud-
selig skulle vi udtage til konflikt. Vi udtog nogle – alle skoler i nogle kommuner – andre havde andre 
strategier. Der har vi altså brug for på en helt anden måde og koordinerer det, så vi laver den mest ef-
fektive konflikt – så vi laver en konflikt som giver mest mulig mening – også for vores medlemmer. 
Altså det havde været lidt grotesk hvis den ene organisation havde taget den ene arbejdsplads – og den 
anden den anden arbejdsplads – hvordan render vi ind i konfliktramt arbejde osv. Det var første gang 
vi stod i denne her situation i mange mange år og derfor var der en grund til at vi ikke gjorde det bedre, 
men der er i hvert fald meget og hente på den. 
 
Så har vi sådan – som det sidst punkt – været ind omkring den helt overordnede kommunikationsind-
sats. På vores næste bestyrelsesmøde i Forhandlingsfællesskabet der har vi 2 kommunikations - ekster-
ne kommunikationsfolk – som vi har bedt om at kigge ind på og give os feedback på, hvordan så de på 
vores kommunikationsindsats. Og her tænker vi helt fra de forberedende – den forberedende kommu-
nikationsindsats og helt hen over det der skete i Forligsinstitutionen. Vi synes sådan selv, umiddelbart – 
at det slap vi meget heldigt fra, men det er meget godt at få en ekstern evaluering på det, så det ikke ba-
re er os selv som sidder og vurderer vores egen indsats.  
 
Så det er altså de temaer der indgå i evalueringen på de store borde. 
 
Klapsalver 
 
 
John: 
Ja, tak for det. Se nu nåede klokken jo at passerer 12, så det betyder at Anders Liltorp, du får den flotte 
ære at blive den første taler efter frokost, så du har 2 timer til at forberede dig endnu, så det ser vi frem 
til. 
 
Latter. 
 
Vi har frokost, og vi starter igen kl. 14. Velbekomme 
 
 
FROKOST 
 
 
John Vagn Nielsen: 
Så må I gerne tage plads, så vi kan genoptage kongressen, og som Helle har sagt tidligere, så får I også 
en pause når vi kommer nogle – et stykke tid ind her på eftermiddagen. Vi har jo en tidsplan nu der går 
fra 14 – 18 og jeg nævnte jo at Anders skulle være den første der kom – fik ordet i debatten omkring 
punkt 3, det bliver det faktisk også, men lige inden da, der har formanden lige en enkelt bemærkning. 
 
Anders Bondo Christensen: 
Ja, vi har holdt et lille hovedstyrelsesmøde her i frokostpausen og jeg kan forstå at min bemærkning om 
at vi gerne vil have kredsformændene samlet har skabt stor og forventet spænding.  
 
Latter 
 
Øhh, det tror jeg desværre ikke vi kan leve op til, det drejer sig såment om en helt praktisk opfølgning 
på en kredsudsendelse som vi har tænkt, at de skulle vi gøre skriftligt, og så åhh, nej, vi har alle kreds-
formændene samlet alligevel, og så var det lidt prak – mere praktisk at tage det mundtligt. Det er noget 
der tager 7-10 minutter og mere er det ikke, så der er altså ikke noget epokegørende i det – det er bare 
en helt praktisk opfølgning. 
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John: 
Ja, så er vi klar til at gå i gang med debatten om punkt 3. I kan følge med i talerrækken heroppe bagved 
og jeg har fået stillet et par stole derovre, så man kan også være klar til sit indlæg. 
 
Og så skal jeg sige, at med hensyn til indtegnelser, der er det sådan, at man kan først indtegne sig til et 
punkt når det er åbnet. Jeg ved at der er nogle enkelte der har prøvet på at melde sig ind til punkt 5 el-
ler punkt 6 – det kan man ikke endnu. Men man kan indtegne sig til punkt nr. 3. 
 
Se den første der får ordet det er Anders Liltorp. Værs´go. 
 
 
Anders Liltorp – Hovedstyrelsen: 
Tak for det – og nu har jeg fra mange kongresdelegerede fået meget høje forventninger – også fra diri-
genten kan jeg forstå om at være velforberedt, nu har der været 2 timer til det. Jeg skal så bare lige af-
sløre, at jeg til rigtigt mange anbefalede en ekstra snaps i frokoste, fordi så var I rigtigt humør til når jeg 
fik lov til at starte. Nu må vi jo se om – jeg skal bare være sikker på at der ikke er flere kommentarer 
endnu inden jeg går i gang, fordi jeg troede jo, at det var mine 50-minuts of fame her – nåh… 
 
Evaluering af forhandlingsforløbet og OK18 og de fremadrettede perspektiver, ja det er vel næppe den 
mest sexede overskift men til gengæld er indholdet af punktet – medlemmernes oplevelse af kongres-
sens behandling af punktet – og selvfølgelig så indholdet af debatten – meget vigtig.  Sexet det er må-
ske nok lidt for meget.  
 
Men at genfortælle en historie er i sig selv ikke noget problem. Vi kan både være enige og uenige om 
vinkler, men det er jo sket. At lære af historien det er straks værre, for er vi nu enige om, hvad vi så i 
bagklogskabens krystalklarelys kan - og måske skal - gøre anderledes. Og hvad skal vi fortsætte med? 
Men det allersværeste – og det jeg så alligevel håber vi kan gå fra kongressen med, det er at have en klar 
fornemmelse og gerne også nogle konkrete beslutninger om hvad vi vil gøre fremover – og på en måde 
hvor vi taler og handler konkret ind i og ikke om, de værdier, den hverdag, de ambitioner vi har – ja, 
det betyder – og det der betyder allermest for vores medlemmer at lykkes i arbejdet, men ikke kun det. 
Også i overensstemmelse med profession, ideal, snart idealer, og værdier. Banalt set, så skal vi huske 
hvor stor betydning det har når vi vælger hvordan vi behandler hinanden i organisationen. Det fandt 
jeg også ud af under overenskomstforløbet med OK18 – igen banalt set – så kan vi vælge om vi gør 
hinanden klogere – stærkere – eller får hinanden til at fremstå vaklende og usikre. Det viser vores for-
løb om OK18 også en fortælling om - og den skal vi lære noget af. 
 
Eftertænksomheden og ræsonnementet det må nok være noget af det vigtigste vi kan præstere på en 
kongres i forhold til resultatet vi står med. Og netop resultatet det pejer direkte tilbage – også på en 
diskussion om vores kravsopstilling. Vi havde mange krav – vi havde også en medlemsdebat. Med-
lemsdebatten er også tidligere omtalt, men hvordan gør vi egentlig medlemsdebatten på en måde så alle 
medlemmer oplever at både blive set og hørt og have indflydelse. Medlemsdemokratiet er ikke noget vi 
skal tage let på og det er heller ikke noget vi skal skøjte hen over, så denne her diskussion – og den er-
faring vi har fra OK18 den er også vigtig.  
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg ikke var så synderlig begejstret over den mængde tid vi 
brugte på kompetancefonds-debatten ved sidste overenskomstkongres. Jeg tror også at vi fik landet på 
en rigtig fin måde, men vi skal stadigvæk huske, at når vi igangsætter en medlemsdebat og medlemsde-
battens tilbagemeldinger viser at vi – om ikke andet – er delte, så skal vi være varsomme med hvordan 
vi behandler vores kravopstilling og bruge tid på det der betyder allermest. 
 
Nana Wesley, arbejdsmarkedsforsker – hun var ude og holde et opdrag på vores kongresforberedende 
kursus og hun gjorde faktisk noget som vi måske også bør gøre her når vi behandler forhandlingsforlø-
bet og perspektiverne fremover. For hun gjorde, at hun meget konkret fremgik og tydeliggjorde klart at 
der er en fortælling om at noget fik vi igennem – ligesom arbejdsgiverne – noget andet fik vi ikke igen-
nem. Nogle krav de blev simpelthen ikke til noget, og heller ikke det krav som mødte meget bred op-
bakning i hele fagbevægelsen – f.eks. det der handler om det hele – arbejdslivet. Arbejdsgiverdagsorden 
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om lønmodtager – eller løntilbageholdenheden og påstået lønfest samt denne her meget vedholdne ud-
giftpolitiske retorik omkring overenskomsterne – det sætter sit præg og har sat sit præg på den måde 
overenskomster er og hvordan de bliver behandlet – eller retter og sagt mishandlet de sidste alt for 
mange år. Det skal vi huske i vores fortællinger og det skal vi lære af i forhandlingsforløbet ved OK18. 
For det sætter sine tydelige præg på vores strategier og krav. Både internt og i offentligheden, især 
hvordan de bliver omtalt og formuleret – spørgsmålet er om ikke netop den erfaring er noget vi skal 
lære af. Det tror jeg, og rent strategisk og fagpolitisk må vi gøre alt hvad vi kan for inden vi når til for-
handlingerne næste gang, at få sat en anden og kvalificerende dagsorden forud for forhandlingerne om 
hvad overenskomsterne handler om og hvad vi sammen kan gøre af virkelig fornuftige ting for folke-
skolen eller vi kunne sige samfundet og for lærernes vilkår, eller vi kunne sige arbejdsmarked generelt. 
Det er jo ærligt talt når vi skal se på os selv ikke en kvartalsnorm der er satigørende for lærerarbejdet. 
Men derimod arbejdstidsregler der giver luft under vingerne til medlemmernes professionelle dømme-
kraft, faglighed og engagement. Det er regler der sikre medlemmernes direkte betydning og indflydelse 
på udviklingen af folkeskolen. Det er også regler der værner mod for mange opgaver. Det er jo den 
slags der også understøtter en god folkeskole og undervisning. Ja, men whats not to like – ja, det ved vi 
alle sammen, det er prisen. 
 
Derfor skal vi også lære af det her og det kommer vi til – også at diskutere under det næste punkt - eller 
det andet punkt om Ny Start og perspektiverne i periodeforhandling. For vi kommer til at skulle for-
holde os til økonomi.  
 
Og hvorfor er det nu vores krav på arbejdstidsområdet er så vigtigt for os. Jamen det er jo det faglige 
argument, det er vores idealer, det er vores profession. Det er det vi ved er nødvendigt for de elever vi 
har ansvaret for hver dag – skoleåret rundt. Det er jo ikke nødvendigvis vekselkursen om end vi ved at 
økonomien spiller en rolle.  Det bliver vi nødt til at have med i vores evaluering af OK18. Den sam-
menhæng medlemmerne kan se sig selv i og finder gen i - energi i i arbejdet, jamen hvis vi kan opnå det 
i forhandlingerne så er vi nået langt og så er vi nået et vigtigt mål.  
 
Jeg skal blankt indrømme at min motivation for at anbefale et JA – nu – som dengang – det er jo at det 
taler ind i medlemmernes professionalisme.  Vores medlemmers engagement – også selvom skriften ik-
ke gør noget for sig selv – det der står i aftalen. På skrift er resultatet både fugle på taget og et spørgs-
mål om 2 – så Ja, der kommer ikke til at ske noget som helst uden vores arbejdsgivers opbakning – deri 
har vi vel den allervæsentligste erfaring fra OK18, at samspillet med arbejdsgiveren er helt nødvendig 
hvis vi skal lykkes med at sætte en ny dagsorden og mere at komme igennem med resultater. Det er 
alene vores målrettede og benhårdt arbejde der kan være med til at omsætte det til noget af værdi for 
medlemmerne – og medlemmerne dem skylder vi alt. Vi skal huske i vores fortælling om hvad over-
enskomster kan løse og skabe – ja, de kan meget, men ikke alt. Og mindst lige så vigtigt er det, at over-
enskomsterne og de krav vi stiller skal afspejle det der betyder allermest for vores medlemmer og her 
vender vi tilbage til den strategi vi også selv var nød til at reagerer på, sat overfor arbejdsgiverne. 
 
John: 
Nu skal du slutte af. 
 
Anders Liltorp: 
Det gør jeg. 
 
En historisk høj stemmeprocent af vores medlemmer der for alles vedkommende har både hjertet og 
hjernen med sig uanset JA eller NEJ er vel i virkeligheden den største sejr vi kunne opnå ved OK18.  
 
 
Tak kære medlemmer for at vise og udvise holdninger og mod – I skal vide at vi her på kongressen er 
meget beviste om at der findes lige så mange nuancer af JA og NEJ som medlemmer.  Det gør mig 
stolt at vide hvor meget engagement vores medlemmer har – jeg ser frem til debatten på kongressen. 
 
Klapsalver 
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John: 
Ja, tak – så bliver det Jan Erik Anderen – og derefter Regitze. 
 
Jan Erik Andersen - Odense Lærerforening: 
Ja, tak for ordet. Det har været spændende at følge med i - i mit placering her i feltet, så – men det lig-
ner ikke en af stjernerne, så det er ligesom vandbærere tror jeg,  at der nu kommer en frontberetning. 
 
Ja, jeg vil faktisk tale lidt om det der med at – tegne en tidslinje og så har jeg så talt det lidt med vrede 
og glæde igennem tidens løb. Så det peger både lidt tilbage men det peger også lidt frem. Lad  os nu se 
hvad der kommer. 
 
Jeg har startet tiden nu. 
 
Jeg har det sådan at OK18 den skal ses i den sammenhæng den indgår i. At se OK18 i den tidslinje der 
tegner sig fra OK13 – lov 409 eller for at sige det præcist OK-ingenting. Jeg ser også en tidslinje i per-
spektiverne vrede og glæde og så kommer jeg ind på hvordan overgreb på tidligt ligeværd og viljen til at 
samarbejde bliver håndteret til inspiration for os. 
 
Jeg mindes 13 som helvede på jorden og det har jeg været vred over lige siden. Og følelserne de ligger 
lige under overfalden og bliver hurtigt aktiveret når jeg tænker på det. Søren og Mette-bogen den vagte 
for mit vedkommende igen vreden, sortsynet og håbløsheden. Det var som en cold case - sagen genåb-
net – på jagt efter forbryderne, men forbryderne de var sluppet fri – ikke engang en betinget dom har 
de fået. Det er jeg da vred over. Der gik noget tid inden freden lagde sig og jeg kunne se normalise-
ringssporet. Så jeg faktisk glad for Søren og Mette-bogen, fordi den vækkede omverdenen. Og jeg er 
også glad for Forhandlingsfællesskabet og glad for at vi ikke stod alene, men skulder ved skulder – om 
frokostpauser, medlemmernes arbejdstid.   
 
Jeg var egentlig også glad for OK15 og glad for at det trods alt var muligt at lande lokalaftaler enkelte 
steder. Det var gode politiske signaler, men desværre for få. Jeg er da vred over at OK15 stort set blev 
ignoreret af KL som vi nu skal til at samarbejde med igen. Jeg er da vred over at KL´s brev til borgme-
strene om at lukke øjnene for 15-punkt papiret, men trods alt var der lys i vreden. Jeg glæder mig over 
at aftalerne slog hul igennem tilstedeværelsen, det gav mulighed for fleksibilitet. Der var da også en er-
kendelse af at forberedelsen ikke bare det sølle tid der var til overs når alt andet tid var fordelt – og det 
var mest en del til undervisning. Sådan var det enkelte steder, men min vrede den forsvandt ikke af den 
grund. Der er da lang vej endnu før alle lærere oplever forbedringer – og ikke blot varme ord og hen-
sigter. Jeg ønsker absolut at det går hurtigere med KL ser os som ligeværdig part og tillid og respekt 
forhandler vores vilkår. At KL viser reel vilje til samarbejde og ikke bare sætter os skak mat efter at væ-
ret en tur ovre i Moderniseringsstyrelsen. 
 
Jeg er glad for OK18 og jeg glæder mig over lærerkommissionen – eller kommissionen. Og jeg glæder 
mig over at vi fik periodeforlængningen.  Vi stod i foråret – vi stod i forløbet i foråret med en aftale 
som Forhandlingsfællesskabet – ja som normaliseringssporet kunne genkende som en aftale – som ikke 
stillede os ringere end andre der var begunstiget af en forhandlet aftale. Men professionssporet det ryn-
kede naturligvis pande for hvad var vekselkursen i en aftale med hensyn til f.eks. forberedelse – den har 
siddet været langt under pari som det vist sikkert hedder. Og jeg tror den har – og jeg tror vi har stået 
med en lang næse på lige fod med at blive snydt af en sidegadeveksleren. Jeg er mere glad for OK18 
end jeg er vred, fordi jeg ser at vi nu er her i Danmarks Lærerforening ligeværdige part, når vores ar-
bejdstid skal aftales. OK18 det er i hvert fald tættere på en forhandlet aftale fordi aftaleperioden den er 
jo forlænget og ikke afsluttet med en konflikt i foråret, med risiko for mere lov 409 men jeg ved det jo 
ikke.  
 
Jeg er glad for Kommissionens mulighed for en kommende forhandlet aftale – jeg er glad for at stort 
set alle kommuner er i dialog med vores lokale kredse og med en forhandlet aftale for lærer-
ne/børnehaveklasselederne.  
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Men vreden den er der stadigvæk fordi alle kommuner og kredse er jo ikke med – det er jo ikke alle 98 
kommuner der har noget at glæde sig over. 
Men ja, ovestyring af folkeskolen den er på retur – ja, måske. Hverdagens undervisning må så vise hvor 
meget retur der er sat i bevægelse til råderum og professionel dømmekraft.   
 
Jeg ønsker ikke at vi har sat skat mat fra begyndelsen som mere lov 409 – jeg ønsker at vi går efter ind-
flydelse, indflydelse og atter indflydelse – forhandling, forhandling og atter forhandling – i tillid og lige-
værd med KL´s vilje til at forhandle. Og hvis det strander til, ja, så følger vi en kendt model – uden af-
montering. 
 
Jeg kan huske U-, F- og Ø-tid – jeg kan huske A08 – tillid, tillid og aller tillid fik det hele til at hænge 
sammen – ja selv ledelsesretten hang sammen.  
 
I 13 forsvandt tilliden og vi blev mødt med at vi skulle møde op med tillid efter et overgreb og et kæm-
pe tillidsbrud – nej, fanme nej – jeg var da vred. 
 
I 15 fik vi skrevet ”tillid” ind i gennem 15 punkter, men KL meldte klart ud til kommunerne ”vis nu 
ikke tillid” – jeg var glad for de 15 punkter men mulighed for tillid, men vred over KL´s udmelding. 
 
OK18 sætter da igen tillid på dagsordenen – det er jeg glad for. Jeg er egentlig også glad for det fordi 
jeg ser et som en sejer, ja en sejer, men ikke en hvor vi har sejret os ihjel, det kan vi ikke ligefrem sige, 
men vi har da fået skrevet TR ind i aftale og det er da kæmpe stort. TR det er jo Danmarks Lærerfor-
ening ude på skolerne. 
 
Men hvad fortæller historien så om at genskabe tilliden. Og nu springer jeg så lige lidt histories i det. I 
Berlin der er der jo glaskuplen over Rigsdagen – jeg håber at Kommissionen er vores glaskuppel over 
kommende forhandlede aftaler. 
 
Det vil jeg i hvert fald – i givet fald glæde mig over – jeg vil også se frem til nye løsninger. Jeg har for-
stået, at vi forhandler jo ikke lov 409, men arbejdstid. Jeg har også forstået at vi forhandler jo ikke  
kommunernes økonomi. 
 
Da det så sortest ud i 13, der fandt min modige skolelærer – skoleleder og jeg hinanden fordi det havde 
betydning for vores skole.  Da det så sortest ud efter 15 fandt kredsen og kommunen hinanden for at 
gøre noget for blandt andet undervisningen på skolerne i Odense. Da det så sortest ud i foråret 18 
fandt Danmarks Lærerforening og KL hinanden i Kommissionen. 
 
Jeg har været vred længe nok, men hvad skal jeg stille op med vreden. Så derfor har jeg det sådan, at 
hvis kommunerne, hvis politikerne vil snakke arbejdstid med mig, ja, med os, ja så vil jeg  da gerne 
snakke med dem – så skal Danmarks Lærerforening da også snakke med dem, sådan har jeg det som 
medlem – og såvidt jeg ved så er Danmarks Lærerforening jo medlemmerne – og vi har klart stemt ja 
til at finde en forhandlet løsning på vores arbejdstid – det tror jeg faktisk samler både JA og NEJ. 
 
Hvad stiller vi så op med medgangen på de bonede gulve når læreren ude på gulvet i klasseværelserne 
på lærerværelserne på alle skoler har brug for forbedringer? 
 
Ja, jeg får jo at vide af politikerne i KL og på Christiansborg, at jeg skal arbejde med mit image – godt 
så, men så står jeg fast på den jeg er - og som lærerforening skal vi da også stå fast på dem vi er. 
 
Dialogen med kommunerne og politikerne er vores mulighed – det har det været lige siden kommu-
nerne overtog skolerne. Dialogen med forvaltningerne ja det er da også vores mulighed. Dialog med 
dem der vil snakke arbejdstid og vilkår med os, det er vores mulighed for at sætte dagsordenen for at vi 
står fast på at vi vil lykkes med vores opgave. Men vi står fast på det som dem vi er. 
 
John: 
Jan – så har du brugt din taletid. 
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Jan: 
Ja men jeg kommer også til afslutningen. 
 
John: 
Du skal være hurtig. 
 
Jan: 
Den er også hurtig. 
Nelson Mandela sagde noget om da han blev løsladt fra sin celle på Robben Island, at hvis han ikke lod 
bitterheden og freden blive i cellen, hvis han tog det med ud i friheden, ja, så var han jo stadig fanget 
og sat udenfor indflydelse. 
 
Jeg har nævnt det tidligere. Jeg vil ikke være vred og bitter over – mere over at være sat uden for døren, 
jeg vil have indflydelse på min arbejdstid og mine vilkår for at lykkes med undervisningen. 
 
Jeg vil ikke være sat skat mat om min arbejdstid – den kamp på indflydelse tror jeg vi deler alle sam-
men, om vi stemte JA eller NEJ. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Regitze Flannov og derefter Thomas. 
 
Regitze Maria Flannov – Hovedstyrelsen: 
Tak. 
Kære kolleger – vi husker nok alle den famøse dag i april da parterne meldte ud at der forelå et resultat. 
Efter endeløse dage i forligsen kom forløsningen. Bare ikke rigtigt for os. 
 
Som samlet fagbevægelse opnåede vi store sejre på meget principielle spørgsmål – men det føltes sta-
digvæk ikke helt godt i Danmarks Lærerforening. Vi kæmpede til det sidst, men lærernes arbejdstid blev 
lagt i kommission. Resultatet er i min optik det bedst opnåelige og klart til at arbejde med, menen skuf-
felsen var alligevel stor Kommunikationen – opbakningen fra den samlede fagbevægelse, billederne i 
TV med røde faner foran forligsen og alt det bidrag altså til en forventning om, at nu var den hjemme. 
 
Vi der sidder her – og er tæt på, vi vidste jo godt at der nok ikke lige blev tryllet en 3-5 milliarder frem 
som kunne finansiere sådan en arbejdstidsaftale som vi i virkeligheden godt ville have. Men hele eufori-
en i fællesskabet og fanerne var svære at slippe. Selv for os – og for medlemmerne var det endnu svære. 
Så mit spørgsmål er – hvordan undgår vi en lignende situation i 21. Jeg er med på at lærerkommissio-
nen arbejder. Der er et helt andet klima i en del kommuner og i hele taget samarbejdet med L – KL på 
den store bane er ved at tø op. Og vi ligger ikke strategien for OK21 i dag men det er ikke for tidligt at 
begynde at tænke os rigtigt godt om og stille os selv nogle af de svære spørgsmål på baggrund af det vi 
lige har oplevet. 
 
Hvis der under kommunernes ejerskab af skoleskolen nogensinde blive mulighed for at lave en res-
sourcebindende central aftale – det er et centralt spørgsmål.  Eller fastholder vi i Danmarks Lærerfor-
ening en myte om den centrale arbejdstidaftale. Den vi alle drømmer om – den i ved med et maximalt 
undervisningstimetal og en central sikring af forberedelsestiden til den enkelt. Vi er nødt til at have en 
grundig debat om mulighederne i den strategi. Hvor er pengene og hvem andre end os har ønsket. Jeg 
ved at vi har forsøgt – det har jeg også selv før og under OK18 og melde nuanceret ud på medlems-
møder mv. – men det er min vurdering at vores kommunikation om arbejdstid overordnet set efterla-
der medlemmerne med en forventning om at vi fikser et på det centrale bord. Den forventning skygger 
for mange af de andre gode resultater vi har opnået på løn, på skolens indhold osv. – og den forvent-
ning er ind i mellem så udtalt at kredsenes resultater på arbejdstid opfattes nogle steder som en midler-
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tidig løsning indtil det sker – altså den der centrale løsning. Men hvad hvis det ikke sker – i hvert tilfæl-
de ikke foreløbig – hvad hvis ressourcerne ikke slår til, så det også på vores side af bordet der siger nej, 
så det bliver for pauvert. Hvor står vi så i 21 – 24- 27? Hvor længe kan vi egentlig som organisation bæ-
re at lade vores succes afhænge af forventningen om den forløsende centrale arbejdstidsaftale. 
 
Vi arbejder med Ny Start – vi udarbejder folkeskoleideal – arbejder involverende. Vi har kommunernes 
økonomi – arbejdsmiljø osv. – og vi har rigtigt gode resultater på indholdet i skolen. Vi har fastholdt 
vores førende position på løn. Ja, og så har vi en meget mere kraftfuld hovedorganisation forhåbentlig. 
Alt vores arbejde peger hen imod en bedre folkeskole, men på arbejdstid er vi altså ikke i mål – og det 
er os der skal vælge strategien og vurderer mulighederne – og kommunikere klart. Jeg tror simpelthen 
at vi skulle turde ryste posen og se om vi kan finde andre veje og jeg vil gerne inviterer til den debat. En 
åben debat hvor vi tænker ud af boksen og hvor vi ikke skyder ansvar op og ned i organisationen, men 
hvor vi inddrager alle kræfter og handler som en fælles fagforening med fokus på alle medlemmer. Og 
jeg ved jeg stiller mange spørgsmål – og der er langt flere.  
 
Når vi taler en centralt arbejdstidsaftale – taler vi så om en rammeaftale der skal udmøntes lokalt – en 
form for tilbagefaldsregel – hvis det er tilfældet, så lad os sige det. Bruger vi i dag vores fælles ressour-
cer i organisationen hensigtsmæssigt i forhold til at få alle med. Hvordan støtter vi kredsene – og hvad 
forventer vi egentlig af hinanden – hvad er en professionsaftale anno 2021 – er det sådan nogle konsu-
lentagtige vilkår eller hvad? 
 
Og normaliseringsstrategien og idéen om en central vekselkurs var den død med OK18 – den strategi 
brugte os langt i forhold til samarbejdet og opbakningen fra andre organisationer – og det var god 
kommunikation blot at kræve de samme vilkår som andre. Og idéen om at det kunne give nogle mulig-
heder for at veksle til noget professionsrettet arbejdstid senere hen kommunalt – er godt tænkt. Men, vi 
var også lige ved at blive fanget på det forkerte ben. Tænk bare hvis vi havde fået tilbudt en kvartals-
norm og alle øje var rettet mod os med forventning om at sige JA og så var det blevet vores nye aftale. 
Hmmm. 
 
Hvordan sikre vi en intern kommunikation med vores medlemmer der giver et realistisk billede af mu-
ligheder samtidig med at vi indgyder håb og tager fælles ansvar. Kommunikationen frem mod 2021 er 
helt vital for vores alle sammens Danmarks Lærerforening. Kan vi tåle at sætte forventninger op der 
kun kan indfries med en massiv statslig investering på flere milliarder i lærernes arbejdstid eller er der 
andre veje at vælge? 
 
John: 
Nu skal du til at afslutte 
 
Regitze: 
Tak 
De kommende år ser vi konturen af Christiansborgs vilje til at finansier folkeskolen. Vi siger – send fle-
re penge – de siger – de andre velfærdsområder også – det er til tonerne af denne kamp vi skal balance-
re strategien i forhold til en kommende arbejdstidskrav – og jeg ser frem til den debat. Tak 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så bliver det Thomas Andreasen og Thomas han taler på vegne af hovedstyrelsen. 
 
Thomas Andreasen – Hovedstyrelsen: 
Ja, tak for ordet 
Jeg vil sige lidt om den del af evalueringen af OK18 der handler om urafstemningen i forbindelse med 
aftaleresultatet. Og jeg vil starte med at komme med en stor tak.  
 
En stor tak til alle tillidsrepræsentanter og alle jer i kredsen for det kæmpe arbejde I gjorde med at sikre 
den høje stemmeprocent ved urafstemningen. En høj stemmeprocent er særlig vigtig af 2 årsager. For 
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det første er det af afgørende betydning for vores interne medlemsdemokrati at så mange medlemmer 
som muligt forholder sig til et aftaleresultat – for det andet er en høj stemmeprocent med til at give 
foreningen legitimitet, troværdighed og tyngde ud af til, så tusinde tak for indsatsen. 
 
I hovedstyrelsen har vi vurderet at organisationens håndtering af konfliktforberedelsen og urafstemnin-
gen forløb meget tilfredsstillende. Det er ikke det samme som at der ikke er noget der kunne gøres bed-
re næste gang – og vi har da også noteret et par ting som vi vil fokuserer på og forbedre. Anders nævn-
te tidligere – konfliktkoordineringer med de andre faglige organisationer. Jeg vil her primært sige noget 
om den debat sm nogle medlemmer rejste om den manglende mulighed for at stemme blankt. Vi har 
efterfølgende drøftet det i hovedstyrelsen og vi er enige om at anbefale at vi fastholder nuværende af-
stemningsregler. De afstemningsregler jeg referer til er bestemmelserne i vedtægternes  
§23, stk. 6 som bla. siger, at der kan stemmes enten JA eller NEJ. Ønsket om at kunne stemme blankt 
er i øvrigt rejst ved tidligere overenskomstforhandlinger og efterfølgende har konklusionen også været 
den samme. Det er der flere årsager til. For det første siger bestemmelserne i aftalesystemet at de fagli-
ge organisationer kun skal meddele arbejdsgiverne enten et JA eller et Nej til et aftaleresultat. Det vil 
derfor formentlig svække organisationerne overfor arbejdsgiverne hvis der åbnes op for at stemme 
blankt. For det andet giver forligsmandslovens regler og bestemmelser ikke mulighed for at stemme 
blankt til et aftaleresultat. Der kan kun stemmes JA eller Nej.  
 
I forbindelse med at forhandlingerne i foråret overgik til Forligsinstitutionen arbejdede vi intenst for at 
undgå at afstemningen blev sammenkædet med andre organisationers afstemninger. Det var – og er 
fortsat vigtigt at det netop kun er medlemmerne af Danmarks Lærerforening der stemmer om vores af-
taleresultat.  
 
For det tredje mener vi i hovestyrelsen at det er af afgørende betydning for foreningens medlemsde-
mokrati at man som organisationsvalgt i Danmarks Lærerforening har en klar holdning til et aftaleresul-
tat - uanset hvordan resultatet er. Det er vores vurdering at det kan være med til at underminere og 
svække foreningen hvis man som organisationsvalgt ikke ser sig i stand til at anbefale medlemmerne 
enten et JA eller et NEJ til et aftaleresultat.  
 
Alle er klar over at vi havde et meget langt og meget kompliceret forhandlingsforløb i forbindelse med 
OK18 og at mange medlemmer og organisationsvalgte var skuffede over at det ikke lykkes at komme 
igennem med en arbejdstidsaftale. Det rykker imidlertid ikke ved det forhold at det svækker foreningen 
både indadtil og udadtil hvis man som organisationsvalgt ikke vil forholde sig til aftaleresultat. Hoved-
styrelen håber derfor at kongressen kan bakke op om de hidtil glædende regler og sammen opfordre til 
at alle tillidsvalgte i foreningen tager stilling til et aftaleresultat. 
 
I forbindelse med vores evaluering af OK forløbet i hovedstyrelsen besluttede vi at vi vil forsøge at ud-
arbejde en slags håndbog, hvor f.eks. baggrunden for netop vores afstemningsregler beskrives. En så-
dan håndbog vil kunne bruges af organisationsvalgte hvis spørgsmålet skulle komme op igen ved 
kommende overenskomstforhandlinger. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Ja, tak for det.  Så er det Kjell Nilsson og derefter Ole Porsgaard. 
 
Kjell Bergstedt Nilsson – Hovedstyrelsen: 
Ja, tak 
 
Jeg vil sige noget om det punkt i evalueringen af forhandlingsforløbet som drejer sig om mobilisering af 
medlemmerne. 
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Vi lykkes rigtigt godt med at få mobiliseret vores medlemmer i OK18. Vi vidst hvor vi ville hen. Vi 
ville have en arbejdstidsaftale som modsvarede alle andres arbejdstidsaftaler.  F.eks. at overarbejde bli-
ver udbetalt når man har haft det. Vi vidst at vi ville have en arbejdsaftale som kunne danne en bedre 
ramme om vores arbejdsliv af lov 409. Vi havde gjort et kæmpe arbejde med at forklare vores sag til de 
andre fagforeninger og det lykkes godt. Som det blev nævnt, så fik vi jo skabt stormøde i Fredericia 
med over 10.000 tillidsrepræsentanter. Der kom en løsning for alle – og en løsning for alle skabte i mi-
ne øjne en samhørighedsfornemmelse inden i den enkelte lærer som man siger – og de forhold som jeg 
går på arbejdet for her og tænker er uacceptable. Det er ikke bare mig og mine lærerkolleger der synes 
det, det er også alle andre i fagbevægelsen. Jeg synes altså ikke som Gordon sagde at en løsning for alle 
skruede forventningerne op – tværtimod – jeg synes at en løsning for alle var med til at skabe en større 
selvværd i hver enkelt lærer og børnehaveklasselærer – at det at man ikke var alene men andre kunne se 
at det var et reelt problem man havde. Derfor synes jeg også at det er vigtigt når vi går videre til den 
næste overenskomst at konklusionen i punktet ”mobilisering af medlemmer” i papiret 3.1.1. – øhh - 
C1.1. havde kunne se anderledes ud. Hovedstyrelsens flertal skriver at konklusionen på at vi lykkes så 
godt med at mobilisere står der ”stor mobilisering ligger pres på modparten, men kan også skabe urea-
listiske forventninger om resultater hos medlemmerne. Erfaringerne med mobilisering må medtænkes 
fremadrettet.” – og der er jeg altså dybt uenig. Jeg synes at en stor mobilisering af medlemmerne er et 
tegn på at medlemmerne kan se at der er en mening at være med i Danmarks Lærerforening. Kan se 
kernen i vores arbejde i at forbedre vores arbejdsvilkår og det har ikke noget at gøre som helst med en 
urealistisk forventning. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så er det Ole Porsgaard - og derefter Thomas Larsen 
 
Ole Robert Porsgaard - Lyngby-Taarbæk Lærerforening: 
Ja, jeg regner med at Kjell han ville tale lidt længere, så der var lige lidt lang vej herop. Men jeg skal – 
jeg vil gerne sige at sidste år på kongressen der prøvede jeg og , ja, skabe en debat – jeg var i hvert fald 
usikker på vores strategi netop med hensyn til den – de særlige sætninger der beskrev at vi vil have for-
hold ligesom andre offentlige ansatte. Og sådan som jeg tænker tilbage på det, så er vores forhandlere i 
en situation hvor det var at noget af det bedste der kunne komme på bordet det var en kvartals- eller 
halvårsnorm hvor man kunne flytte overarbejde fra den ene del til den anden. Altså det samme som en 
årsnorm nærmest. Og det var jo lige nøjagtig sådan noget jeg havde frygtet. Så synes jeg det var fanta-
stisk godt gået af hovedstyrelsen og vores forhandlere at de smed en Ny Start på bordet – det synes jeg 
– det skal I have stor cadeau for – det..  når vi nu sad – stod i sådan en vanskelig situation så synes jeg 
det var rimeligt genialt det der kom på bordet der. Men jeg synes også stadigvæk at der er behov for at 
diskuterer om vores strategi med at blive stillet som andre offentlige ansatte eller om den lykkes i min 
øjne – der lykkes den ikke. Og jeg er sådan lidt – jeg tænker nu får vi en Ny Start og så er det vel ikke 
det der er vores strategi længere. Det er jeg sådan lidt i tvivl om. Det kunne jeg godt tænke mig at få at 
vide, at det er noget vi har forladt nu.  
 
Men jeg synes nu også der kom rigtigt mange positive ting ud af – blandt andet - netop det store forar-
bejde med at samle fagbevægelsen. Og jeg oplever det i hvert fald sådan ude lokalt, at alle de andre øv-
rige ansatte i min kommune – ja også når vi mødtes inde til større ting – at vi stod altså virkelig sam-
men, det synes jeg var utroligt positivt og det håber jeg selvfølgelig meget at vi kan tage med. Jeg for-
stiller mig at vi skal stille nogle krav der er en anelse mere tydelige – går på det at være lærer – og det 
vigtigste er selvfølgelig at vi får lov og forhandle en aftale hjem.  
 
Jeg havde det jo sådan at jeg faktisk troede at da det var vi var i gang med OK-forhandlingerne at så 
stod sol, måne, folketingspolitikere og den offentlige opinion egentlig på vores side, så – jeg ved ikke 
om det kunne have båret igennem – det er der jo ingen af os der ved – men altså det var lidt min hold-
ning til tingene. 
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Jeg tænker bare at det er vigtigt nu her, at når det er, at vi skal forhandle videre at vi får en eller anden 
fornuftig proces med i hvert fald en inddragelse af kredsene og kredsformændene, så det er at vi måske 
kan finde en anden strategi end den vi havde sidste år. 
 
Tak 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak – så er det Thomas Roy Larsen – og derefter Inge Margrethe Thomsen 
 
Thomas Roy Larsen - Københavns Lærerforening: 
Når – den er hæftig denne her – nå –  
 
Jamen først vil jeg gerne sige tak for hovestyrelsens evaluering, det var befriende og rart – jeg vil så si-
ge, at selv har jeg glemt en del af alt det jeg synes fordi at som sagt så fik vi jo ikke lov til at tale om det 
på den ekstraordinære kongres inden ferien, men øhh – jeg har prøvet at samle sådan lidt op. 
 
Jeg var en af dem der stemte med hjertet – og ikke hjernen som jo blev sandheden i denne her afstem-
ning – og i den forbindelse kan jeg da så sige, at jeg var glad for at 1/3 af medlemmerne i København 
stemte med hjertet.  
 
Så er der blevet talt – Ole var godt inde på det – så jeg skal ikke stå og gentage det, men jeg synes også 
at vi havde en god plan med vore arbejdstidskrav. Det kan godt være at de andre fagbevægelse – i fag-
bevægelsen de forstod hvad det var vi mente, og det gjorde jeg måske også selv et svagt øjeblik, da vi 
sad her for et år siden, men jeg blev i tvivl ligesom jeg ved mange af mine kolleger derude er. Vi havde 
håbet på en vekselkurs men som bekendt så udeblev den, så vi endte jo med at stå på med – ja, som 
Ole sagde før – ikke ret meget og strategien den fejlede vel. Måneds-, kvartals-, halvårsnorm, ja, det 
forstod medlemmerne heller ikke og set i bakspejlet, hvad pokker skal vi bruge det til når vi som pro-
fession ikke har lyst til at registrere vores arbejdstid, så – godt at vi ikke landede der. Om det så var 
godt at vi fik en kommission, det vil tiden jo vise. 
 
Jeg savner måske lidt i evalueringen – hvad gik vi konkret efter – vi vil ikke have en – måske vil vi have 
en månedsnorm – måske vil vi have en kvartalsnorm. Vi vil i hvert fald ikke have en halvårsnorm, men 
hvad var det egentlig vi gik efter. Og jeg er enig med Ole i, at vi bliver nødt til at være forud for for 
2000 – eller sludder 2021, der bliver vi nødt til at være mere konkrete på, hvad er det egentlig vi gerne 
vil have – fordi jeg er stadig i tvivl om hvad det egentlig var vi ville have. 
 
Så er jeg glad for at I kigger på medlemsinddragelsen. Man kan sige at når man får sendt et langt ark ud 
fra jer hvor man skal sætte krydser og prioritere 1-10 og så sende det tilbage, så er sporene ligesom lagt 
og jeg er glad for at man vil overveje og få medlemmerne ind tidligere. 
 
I skriver også at kommunikationen på sociale medier nok kunne koordineres bedre. Og jeg er godt klar 
over at man blev taget lidt med bukserne nede, når nu Dennis gav den gas og så skal man måske over-
veje om den lagte strategi skal koordineres sådan så ens medlemmer orienterer sig på de indre linjer og 
ikke andre steder og der skabes misforståelser som det jo nok har vist sig at være.  
 
Ja, så kan vi snakke længe – synes jeg – om hvordan det blev meldt ud, at der var indgået forlig. Jeg kan 
godt forstå at man ikke vil ødelægge en god fest ud foran forligsen ved at sige ”nu er der forlig” og så 
senere sig at vi fik en kommission som nok ikke helt var målet. 
 
Så vil jeg takke Anders Liltorp – rart at der bliver sagt lidt om at det er nuanceret både JA og NEJ – der 
har været det – fordi det var nemlig mit sidste punkt her. At jeg synes der mangler en forholden til af-
stemningsresultatet – javel – 3 ud af 4 stemte JA og det er jo et sikkert JA, og det skal man da også bare 
arbejde videre efter. Men er var mange lunkne JA´er – er var en debat om at stemme blankt, der nær-
mest fyldte mere end JA eller NEJ debatten, så jeg synes at det ville have klædt hovedstyrelsen med et 
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lille afsnit omkring hvad er det for en situation vi står i og hvad gør vi fremadrettet for at få fjernet 
nogle af de her – hvad siger man – misforståelser, hvis vi skal kalde dem det. 
 
Yes – jeg tror egentlig at det var det. Tak for jeres tid. 
 
Klapsalver 
 
John:  
Så er det Inge Margrethe Thomsen – og derefter Johan Elkjær 
 
Inge Margrethe Thomsen - Københavns Lærerforening: 
Så fortætter vi fra København, kan jeg se. 

Der er en gruppe jeg godt lige vil tale lidt om, som vi ikke har snakket så meget om i dag, og det er vo-
res kolleger på det private arbejdsmarked. Som var ude og støtte os i foråret. Det er rigtigt at vi stod 
sammen i den offentlige sektor – og det var rigtigt godt, det var stort og det var godt. Det skal vi blive 
ved med og det tror jeg sådan se også I alle sammen arbejder for. Men udover vores sammenhold, så 
betyd det rigtigt meget med den støtte vi fik fra mange arbejdspladser på det private arbejdsmarked. Nu 
var der ikke ligefrem LO-formanden vi så inde ved forligsen, men det vi så det var mange kolleger fra 
private – fra den private sektor der lagde sådanne nogle ting ud på de sociale medier med ”vi støtter 
vores kolleger i den offentlige sektor” – det var noget der varmede. Jeg vil tro at det var efter Fredericia 
det egentlig startede med alle de ting der blev lagt ud og det var rigtigt godt. For det betød noget. 
 
Jord- og miljøarbejderne i København har lavet sådan en fin plakat hvor jeg tror der er fra 100 forskel-
lige arbejdspladser – små billeder på med hvor de er inde og støtte os fra det ene og det andet sted. 
Jeanette har sagt at hun tager plakaterne med i morgen, så jeg synes I skal tage dem med hjem, det er 
sådan noget der varmer. Vi havde det på vores generalforsamling i København sådan 2 - ligesom her – 
hvor man kunne se alle mulige billeder der kørte – der havde vi fået de billeder op og køre og det gjor-
de at man simpelthen kom til at tænke tilbage – det betyd faktisk rigtigt meget med den støtte.  
 

Men det er jo noget der forpligtiger når man får støtte fra andre, kan man sige. Det er jo sådan, at det 
private de skal jo ud og forhandle overenskomst i 20 et års tid før os andre, og der betyder det også 
lidt, hvad vi gør.  For nogle år siden da der var konflikt med Ryanair og den måde de behandlede deres 
folk, der sagde de at det betød utroligt meget – ude i fagforeningen der organiserede dem – at vi var 
ude og støtte dem. Og at de så også både lærerne og også andre fra den offentlige sektor. Og det har vi 
faktisk hørt på lige siden, at det betyder rigtigt meget, når I kommer og det er noget der bliver lagt 
mærke til. Men det betyder jo også – det gør det også for os selv – vi så jo også godt når de støttede os. 
Min opfordring er at vi både lokalt, men også centralt begynder at tænke på, hvordan kommer vi ud og 
støtte dem i 20 – fordi det skal vi – det skal ikke være sådan noget – hovsa, når det kommer – vi må 
også få gjort noget der. Jeg tror vi står os bedst når vi står sammen, både på det private og det offentli-
ge – og det kan vi. 

Klapsalver 

John: 
Tak for det – så er det Johan Elkjær og derefter Rasmus Holme Nielsen 
 
Johan Elkjær - Københavns Lærerforening: 
Ja, vi lever i sådan en narrativ tid. Fortællingen om virkeligheden bliver til virkeligheden - og tale op og 
tale ned bliver nogle gange vigtigere end at tale ligeud – kommunikation bliver noget der skal håndte-
res. 
 
Derfor har jeg prøvet at tænke over hvad oplevede jeg under denne her overenskomstfornyelse og tage 
udgangspunkt i det. Når jeg nu vil sige noget her. Jeg har valgt 5 fokuspunkter og det første hedder 
”søvnløse nætter”. Dem kan jeg forstå Gordon havde nogle af. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Men 
meningsmålinger offentliggjort i bla. Magisterforeningens fagblad – viste en enorm opbakning til os og 
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en minimal opbakning til vores modpart. 7- 8%  eller noget i den stil til Løhde. Ved flere lejligheder var 
der forsider i dagspressen der talte om hvorvidt en regering ville kunne overleve et eventuelt regerings-
indgreb eller en storkonflikt eller noget i den stil. Og det er væsentligt fordi det siger noget om at vi jo i 
årevis har diskuteret at magtbalancen er skredet i forhold til de offentlige ansattes overenskomstfor-
handlinger. Og det er jo også rigtigt – de står enormt stærkt, men så er de altså heller ikke stærkere. For 
en offentlig arbejdsgiver vil aldrig på længere sigt kunne regere mod et flertal i befolkningens ønske – 
og det ønske blev tydeligt under den overenskomst vi lige har været i. Der er meget erfaring at hente i 
det.  
 
Nr. 2 det hedder ”at træde i karakter”. Fagbevægelsen bestemmer stort set selv hvor død eller levende 
den er. I april måned var den nærmest sexet – måske ikke alle deres medlemmer, men nogle af dem i 
hvert fald – og sammenligningen med ubåds-sagen, som Anders nævnte i sin indledning, den er jo fak-
tisk mind blowing. Og forestille sig at folk har mere interesse i at læse om vores offentlige overens-
komstfornyelse end om ubåden, det er jo - altså – de fleste af de mennesker har jo næppe nogensinde 
læst en artikel om offentlig overenskomstfornyelse før i 18. Hvordan kunne det ske?  Altså, jeg tror at 
fagforeningerne levede op til den forventning som der er i befolkningen, vi var nogenlunde klare i spyt-
tet, vi talte om grundlæggende fælles værdier og vi talte i et sprog som folk forventer, at folk fra fagfor-
eninger skal tale i. Jeg tror altså man skal vare sig med at tro, at man både kan tale ting på forsiderne og 
ind i folks hjerter, og samtidig tale et alt for fagforeningsagtigt sprog. Og det synes jeg måske at der en 
tendens til af den evaluering vi har lavet – den gør. 
 
Fokuspunkt nr. 3 det er at venner jo betyder alt. Når vores tid om en arbejdsaftale kom på den offent-
lige dagsorden, så skyldes det selvfølgelig at vi var enormt velforberedt. Jeg har så meget respekt for 
vores fagforening som foretog denne her interessevaretagelse og måske højdepunktet var udgivelsen af 
Søren og Mette i benlås. Faglighed og dokumentation er altid udgangspunktet i vores forening og det 
skal vi være enormt stolte af. Men det hjælper altså at have nogle gode venner og specielt nogle af dem 
der er lidt større end en selv og lidt stærkere end en selv. Og jeg bemærkede at Per Christensen brugte 
vendingen ”tid til at forberede undervisning”. Det har vi jo i lang tid snakket om at det jo næsten er 
umuligt at forklare gud og hver mand.  Men altså, er der en 4-5 forbundsformænd i det her ord som 
begynder og bruge spidse vendinger, så forsvinder det problem jo. Alle ved jo godt at der er en sam-
menhæng mellem forberedelse og kvalitet. 
 
Klapsalver 
 
Fokuspunkt nr. 4 ”vi kan mobilisere” – altså der er nævnt demonstrationerne, der er nævnt det store 
tillidsrepræsentantmøde og jeg har prøvet, sådan at regne lidt på det. Og jeg vil skyde på at omkring 
200.000 mennesker på en eller anden måde var ude af deres hjem og ude i offentligheden og markerer 
sig i det her overenskomstforløb, før der vel og mærket var et regeringsindgreb eller noget andet for-
færdeligt som vi jo – som plejer at være det som udløser store ting – det er ganske enkelt helt eneståen-
de historisk og kan ikke sammenlignes med noget i dansk arbejderbevægelses historie. For mig siger det 
noget om at vi kan sætte dagsordener. Er det rigtigt at det skabte nogle store – nogle forventninger – ja, 
det gjorde det jo – situationen er jo dynamisk. Pludselig var der folk der begyndte sammenkæde muske-
téreden med kamp mod nedskæringerne i fremtiden. Er det er problem – er det urealistisk – og er det 
et problem – eller er det en kæmpe godt ståsted at stå på i fremtiden?  Jeg tror det sidste, også selv om 
det sådan teknisk set jo ikke hører sammen – hjemme i samme forhandling. 
 
Fagbevægelsen kan skabe resultater – 2 ud af 3 det er jo ikke så dårligt og jeg vil også sige, at når støvet 
har lagt sig og man har tænkt over situationen, sådan for alvor, så må man vel også sige, at en kommis-
sion forstået som noget der holder liv i vores vitale diskussion om vores arbejdsforhold og folkeskolens 
fremtid – det er faktisk en sejr. Det er jo i hvert fald i modsætning til at folketinget har besluttet i 2013, 
og der skal alligevel noget til før en fagforening kan holde en dagordenen levende i så mange år på 
trods af et folketingsflertal, så ja, det er en sejr – det var også derfor jeg endte med at beslutte mig for 
og stemme JA. Men jeg tror ikke vi var kommet dertil hvis vi var gået alene til de forhandlinger. 
 
Så alt i alt så er min konklusion, at de ting vi har vundet ved at samarbejde med andre og ved at tænke 
breds i store enhedsdagsordener, og det gælder altså også andre ting end folkeskolen. Det gælder dag-
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penge – det gælder løn – det gælder ligeløn – det gælder alle ansattes arbejdstidsregler osv. at det står vi 
os god i og og tænke i – også i fremtiden. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John. 
Så er det Rasmus Holme Nielsen – og derefter Thomas Agerskov 
 
Rasmus Holme Nielsen - Lærerstuderendes Landskreds: 
Hej – jeg kunne også godt tænke mig og snakke lidt om – jeg starter den lige - bum – jeg kunne også 
godt tænke mig at snakke lidt om det her med mobilisering. Jeg tror i virkeligheden jeg vil starte bare 
med at sige TAK – tak til jer – tak til jeres – tak for jeres kamp ved forhandlingsbordet – tak for jeres 
kamp på gaden – tak for jeres kamp for folkeskolen og for professionen. Hele Danmark fulgte som 
sagt med under OK18 forhandlingerne – og herunder gjorde vi selvfølgelig som lærerstuderende også. 
Og vi ikke bare fulgte med, vi stod klar – skulder ved skulder – sammen med jer. Vi var lige bag jer. 
Under OK18 forløbet der blev der holdt stormøder som man sjælden har set på læreruddannelser – det 
var noget jeg primært lavede i gymnasiet – det er lidt svære at mobiliserer de lærerstuderende til den 
slags, men det skete altså. På nærmest alle læreruddannelser og selv en læreruddannelse som Jelling der 
er der – der var der over 200 mennesker til stormøde for at snakke om de her OK18 forhandlinger, 
hvad det betød for folkeskolen – for os som fremtidige professions udøvere for professionen i det hele 
taget. Vi var altså klar – vi var klar til demonstration og vi var klar til at lave en lille bitte smule ballader.  
Ja, på nogle uddannelser blev der sågar snakket om at blokere Campus i solidaritet med jer – vores 
kommende kolleger med professionen og med den danske model. For den kamp er ikke kun jeres – det 
er vores allesammens kamp. Og for os lærerstuderende – fordi for os lærerstuderende, så giver sådanne 
nogle her overenskomstforhandlinger som det sikkert også er tilfældet for jer og for mange af jeres kol-
leger – jo et kæmpe rygstød til en enorm vigtig politisering. En politisering – en følelse der opstår in-
deni os – også os som fremtidens folkeskolelærere, hvor vi mere end vi bare gør til hverdag, føler os 
som en del af noget der er langt større end bare os selv. En del af en fagbevægelse – en del af en dansk 
model og en del af en profession – og ja, som en del af Danmarks Lærerforening som et enormt nær-
værende fællesskab som man som lærerstuderende lige pludselig i endnu højere grad ser sig selv som 
værende en del af. Så ja, tak for kampen til jer – men jeg vil lige slutte af med en lille bøn om fremtiden 
dog. 

Som denne gang – så brug os fortsat. Brug os fortsat når I afholder demonstrationer – brug os fortsat 
til snakken om hvor folkeskolen skal hen og hvad vi skal frem mod 21. Hvis I gør det, så lover jeg, at vi 
fortsat vil byde os til – også i 2021. 

Tusinde tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så bliver det Thomas Agerskov – og derefter Morten Refskov  
 
Thomas Agerskov - Gladsaxe Lærerforening: 
Tak for det. Nå du brugte ikke så meget tid, Rasmus kan jeg se – den kører heroppe stadigvæk. 
 
Jeg synes evalueringen kan gøres lidt kortere – det vil jeg prøve på. Kongres 17, der tror jeg – der stem-
te jeg for overenskomstkravene ud for et alt overskyggende argument, og det var det – synes jeg  - gode 
initiativ der havde været hvor Anders og vist nok Gordon tror jeg – havde rejst rundt til de andre fag-
foreninger og nu sagde Anders at Claus Jensen – er det ikke det han hedder til efternavn ham fra Metal 
– havde sagt – du sagde, at han var sådan set ligeglad med vores forberedelsestid – men han var ikke li-
geglad med at vi ikke havde nogen overenskomst. Det var egentlig det der gjorde at vi fik musketér-
eden vil jeg tro. Men der skete et eller andet – jeg tror nok den 21. januar. Der fik befolkningen og læ-



 

34 

rerne nemlig at vide, at nu var der realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid. Og det kræver nok en 
anderledes fortolkning af realitetsforhandlinger end den jeg har i hvert fald. Det er ikke for at vade 
rundt i det og for at sige at nogen skal sige undskyld eller noget- men det vi skal lære for eftertiden når 
sådan en situation opstår, så skal vi altså ændre strategi – og hvem skal så involveres i den strategiæn-
dring. Fordi på det tidspunkt der mistede vores overenskomstkrav nok her på kongressen – nok en hel 
del af deres betydning. Så har du lavet et kæmpe stykke arbejde bagefter – jeg har øvrigt synes – det er 
ikke blevet nævnt endnu – at det man måske skulle overveje allermest at lære af dette her – det var fak-
tisk at få lavet noget om ved den måde tingene foregår på i Forligsinstitutionen – jeg ved godt, at det er 
ikke bare sådan noget, man lige gør, men at forstille sig at man jo i 2018 har mennesker siddende som 
er 300 meter længere ude end udmattelse – og skal tage stilling til store spørgsmål der vedrøre hele 
samfundet. Det synes jeg måske var en af de steder man kunne starte. 
 
Der var 3 ting – det var det gode ved at være i Fredericia – det viste sig at være det dårlige ved at være i 
Fredericia at der fik de 10.000 mennesker at vide at der var 3 hovedpunkter – frokostpause, løn og læ-
rernes arbejdstid. Jeg mener faktisk Flemming Vinther sagde – vi kommer ikke ud før vi har fået et re-
sultat på de ting – men det kan jeg selvfølgelig tale med Flemming Vinther om på et tidspunkt om han 
synes vi fik det.  
 
Så gik vi ud og forklarede månedsnormen hen over vinteren, jeg var selv rundt på alle skoler og forkla-
re det – det var ikke nemt – dels nok fordi jeg ikke kunne forklare det, men nok også fordi det var lidt 
svært at forstå. Så synes jeg simpelthen ikke at det er rimeligt, at når vi så stor med en kommission osv. 
på store bededag, at så en af den argumentation der bliver brugt fra foreningen ude til medlemmerne – 
det er pludselig at forklare medlemmerne at vil I virkelig gå i konflikt for sådan noget – nej, de vil squ 
da ej – de er jo gået med til det fordi de har fået at vide at det var en strategi for at få en vekselkurs.  Er 
vekselkursen blevet bedre? Det tror jeg ikke den er – jeg kan i hvert fald ikke se at den er blevet bedre. 
Det kan være at der er nogle af borgmestre er rykker sig – og nogle forvaltninger der rykker sig, men 
faktum er at vi har 3 år mere – og hvis vi ikke bliver enige i de forhandlinger, så kan kommunen gøre 
lige nøjagtig hvad de vil fordi de har lov 409, der er ikke ændret et komma i hvad tilbagefaldsreglerne 
er. 
 
Vi skal lære en ting – desværre – tror jeg – og det er at arbejdstid det er blevet et kommunalt spørgs-
mål. Det er ikke længere et centralt spørgsmål, det tror jeg simpelthen ikke på at det er. Det er faktisk 
nok hovedresultatet af 2018 – OK18 – det er – nu er det kommunalt. Nu skal vi lave en hel masse ting 
kommunalt – det gør vi så godt vi kan – jeg tror det bliver lidt svært at samle op på i 21.  
 
En overenskomst det er et resultat, det er ikke en proces. Jeg hæfter mig ved at Gordon sagde – det var 
godt vi kom igennem det – det ved jeg ikke – det tror jeg da ikke du er enig i, jeg tror da ikke du synes, 
at det var målet som sådan. Jeg er egentlig i tvivl om Kommissionen er kvalificeret til at lave overens-
komstresultat. I virkeligheden kunne den kommission kunne være nedsat på hvilket som helst tids-
punkt. 
 
Så kan jeg undre mig lidt over, at Thomas Andreasen pludselig begynder at nævne det der med at 
stemme blankt – det ville jeg egentlig have forestillet mig at vi skulle diskutere hvis det var stillet som et 
forslag, det er det mig bekendt ikke fordi det er et vedtægtsændringsforslag. Det tror jeg godt du kan 
regne med bliver stillet på et eller andet tidspunkt. Så har du den luksus du kan vist, så vidt jeg er orien-
teret stemme blankt til om du synes om vi andre skal have lov til at stemme blankt – og jeg synes fak-
tisk at den argumentation nu – nu vil jeg tillade mig at kommentere på den – ligger lidt langt væk fra 
skiven. Man kan stemme blankt mange andre steder – man kan stemme blankt til et folketingsvalg, men 
der meddeler man også bare hvem der er blevet valgt – og ikke hvem der ikke er blevet valgt. 
 
Det afgørende spørgsmål som jeg helt synes vi mangler – jeg har rejst det på kredsformandsmødet i 
maj – jeg prøvede at rejse det på formands-/ næstformandskonferencen i – sidst i august – 30.-31. au-
gust- eller hvad det hed. Det er diskussionen om – hvad er en god aftale – altså vekselkursen lige nu 
den bliver afgjort hvilke aftaler jeg og alle mulige andre gode folk går ud og laver i kommunerne. Hvis 
der bliver lavet en dårlig aftale i min nabokommune, så er vekselkursen blevet ringere i de forhandlin-
ger jeg sidder med. Det er mig – det overgår simpelthen min fatteevne, at vi ikke har haft den diskussi-
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on endnu – at vi ikke har haft den f.eks. på konferencen i august – at vi – og jeg synes måske ikke lige 
kongressen egner sig så godt til det, men jeg er jo så heldig jeg får en chance mere fordi det her Ny 
Start emne er jo på – formentlig i morgen, så kan vi jo snakke lidt vider om det der. Det synes jeg altså 
virkelig vi har en mangel i øjeblikket. Vi høre rigtigt meget en masse borgmestre med god vilje – men 
resultaterne dem har vi ikke set så mange af endnu. Jeg trænger til at få den her diskussion – det synes 
jeg vi alle sammen gør. 
 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Morten Refskov 
 
Morten Kvist Refskov – Hovedstyrelsen: 
Kære kongres – har jeg måtte tage mine tæsk for min JA stillingtagen til OK18, ja, det synes jeg. Har 
jeg undervejs overvejet om jeg svigtede mine værdier og idealer og de traditioner jeg er rundet af – ja, 
bestemt. Tvivlens nådegave skal dog ikke begrædes men værdsættes og den dag i dag er jeg sikker på, at 
vi traf den klogeste beslutning da vi indgik forlig ved OK18. For når alt kommer til alt, så må vi erken-
de, at man ikke kan skabe en god folkeskole og god lærerliv i skyttegravskrig mellem parterne. Og vi 
må mindst ligeså vigtigt erkende at vores muskler og magt kender grænser. Hvad vi mener er rimeligt, 
rigtigt og retfærdigt og hvad vi faktisk kan opnå - er sjældent en og samme størrelse. Det skal vi ikke 
blive modløse og handlingslammede af at erkende, men agere ud fra.  
 
Under forhandlingerne om OK18 der stod vi på gader og stræder – en for alle alle for en – skulder ved 
skulder og råbte ”nok er nok” – vi insisterede på en løsning for alle og vi stod som samlet fagbevægelse 
fast – krævede anerkendelse og respekt og det vi var vidner til var en sand revitalisering af fagbevægel-
sen – en ægte bevægelse for et bedre og mere retfærdigt samfund. Det sammenhold er med længder det 
største og vigtigste resultat ved OK18. Det skal vi nemlig basere fremtidige forhandlinger på – for lad 
os nu bare sige det som det er – OK18 er ikke et flatterende overenskomstresultat. Vi fik ikke den øn-
skede løsning for alle – snare en god løsning for mange og en mindre god løsning for os. Men jeg hører 
fortsat til blandt de der faktisk mener at vores aftale, magtmodstanden taget i betragtning – er en stærk 
aftale. En aftale som har slået en kile ned mellem Moderniseringsstyrelsen og KL - en aftale som har 
givet KL en kattelem at slippe ud af moraset - en aftale om forhåbentligt i historiebøgene vil blive om-
talt som en ny begyndelse for aftale systemet på det offentlige arbejdsmarked.  
 
Jeg vil under punktet om Ny Start forsøge at kigge nærmere ind i fremtiden end jeg gør dette her ind-
læg – som for store dele er bagud skuende – men jeg vil alligevel våge at vække forsamlingen allerede 
nu ved at stille et enkelt spørgsmål. Hvad vil der egentlig ske, hvis vi dropper kravet om en central res-
sourcebindende aftale – og i stedet bruger kræfterne på at nå til enighed med KL om at formulerer en 
kommunal forpligtigelse til at indgå en lokalaftale med tvangsbistand – bod eller andet som konse-
kvens, hvis det ikke sker.   
 
Ved OK18 formåede vi at mobiliserer fagbevægelsen så breds og dybt som aldrig set før på det offent-
lige arbejdsmarked. Vi havde en historisk opbakning til vores arbejdstidskrav – en opbakning som vi 
ikke med nogen rimelighed kan forvente stærkere. Vi havde musketéred og vi havde medvind fra opi-
nionen. Det på trods løste vi ikke arbejdstidsproblemet.  Vi var ikke engang tæt på, men måtte i 11. 
time rekvirere bistand fra speciel – undskyld - specialpædagogikken som Thomas Gyldal Petersen i fre-
dags i anerkendende vendinger betegnede Kommissionen i et oplæg på et kongresforberedende kursus 
for hovedstaden Øst og Vest. I den kommunale verden der kan skolerne søge bistand hos PPR når der 
er bruge for hjælp. LC og KL har nu også søgt om bistand – ikke fra PPR, men Per B. C. der står i 
spidsen for den kommission som forhåbentlig kan hjælpe os til reelt gennembrud. Jeg har fra start uden 
at kende manden personligt været positivt indstillet på hans person og evner som mægler – og er siden 
blevet bekræftet i den indstilling. Ikke mindst med hans møde med hovedstyrelsen i september. Per B. 
C. har et stort og bankende hjerte for folkeskolen og lærerstanden og indsigtsfuld begavet og diploma-
tisk. Han er mand for opgaven – ingen tvivl om det. Men heller ikke han kan løse en gordisk knude. Så 
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selvom det er alt andet end sjovt, og jeg gør mig sårbar overfor beskyldninger om at give op, svigte 
medlemmerne eller anden form for nederdrægtighed – er vi efter min opfattelse tvunget til at finde ud 
af om vores eneste bud på en ensartet fællesskabsfunderet og retfærdig arbejdstidsplanlægning er en 
centraldetaljeorienteret arbejdstidsaftale – det er elefanten i rummet. Som grundlag for overvejelsen 
skal vi huske hinanden og medlemmerne på at vi ikke har haft en egentlig fælles ressourcesikrende afta-
le siden før 1993 – hvorfor arbejdsvilkårene også var ualmindelige forskellige både i 90´erne, 00´erne 
og i begyndelse af 10´erne og sikkert også inden da. Under UFØ, A05 og A08 og faktum er at KL siden 
kommunaliseringen af folkeskolen har været principielle modstandere af den form for central aftale-
binding som vi har ønsket. 
 
Spørgsmål er om vi reelt er på en umulig mission – er vi dybest forsøger at kompensere for en skæv 
kommunal udligning gennem overenskomstsystemet. At vi forsøger at få resten af verdenen overbevist 
om at centrale arbejdstidsregler er en væsentlig del af svaret på ensartet kvalitet i folkeskolen. Lad os nu 
være ærlige – den sammenhæng har vi aldrig notorisk kunne påvise fordi kompleksiteten er al for stor – 
variablerne for mange – og det giver os alvorlige kommunikationsproblemer. Står jeg så her fra taler-
stolen og siger at vi ikke kan komme tilbage til tidligere tider centrale aftalebinding når den én gang er 
taget fra os med rå magt. Nej, det gør jeg ikke, og dog. Vi kan godt komme tilbage, hvis arbejdsgiverne 
ønsker det eller vi kan konflikte os til det. Jeg har imidlertid ikke hørt mange tillægge de 2 senarier den 
store realisme.  For vi står for mig ved en skillevej hvor vi bør vurdere om det kan bring os videre, at 
acceptere grundpræmissen om lokaltaftalt arbejdstid eller om vi igen og igen vil mødes til overens-
komstforhandlinger med idealerne, principperne og værdierne intakte, men med ingen eller næsten in-
gen forventning om at kunne forhandle et tilfredsstillende resultat hjem for medlemmerne. Det skaber i 
hvert fald med overvejende sandsynlighed samme modløshed, empati og frustration i alle eller store de-
le af foreningen som ved OK15 og OK18. Jeg har allerede truet med at vende tilbage under punktet 
om Ny Start – det har jeg i sinde at leve op til, hvis jeg ikke er blevet lynchet imellem tiden.  
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så er det Kristoffer Høyrup Sørensen 
 

Kristoffer Høyrup Sørensen - Aalborg Lærerforening: 
Hej – jeg var til et foredrag med lærernes a-klasse her for nylig hvor Kim Leine han sagde at skam ikke 
er produktivt. Og det fik mig til at reflektere en del og jeg synes egentlig at han har ret. Jeg synes heller 
ikke at vi som organisation har noget at skamme os over faktisk alt taget i betragtning. Vi var - og vi er 
- oppe imod et monster, en konkurrencestab, det ved vi alle sammen. Den blev først kaldt nødvendig-
hedens politik og nu blev det så til modernisering af effektivisering. Men vi har ikke lagt os ned, det har 
vi aldrig gjort og vi lægger os heller ikke bare ned – vi har mobiliseret en fagbevægelse og vi har på 
trods af det skabt en ændring. Det kan godt være at nogle synes at den er lille men den er der. Vi har en 
opbakning i fagbevægelsen nu og også i befolkningen, som vi skal bruge. Og det er det vi skal bruge og 
det er det vi skal tage udgangspunkt fremadrettet.  
 
Jeg vil også håbe, at vi trods alt i fagbevægelsen – ikke kun i DLF – man husker hvor meget denne her 
mobilisering betød. Vi har den som organisation med dig i front, Anders – som topforhandler – sejrede 
på vegne af en fagbevægelse. Det var en mindre sejr, men den var der. Og de ringe i vandet skal vi bru-
ge. 
 
Det er også mit indtryk – ja, undskyld – vi skal også stå samme internt. Vi ska rumme at vi har forskel-
lige meninger og det er noget af det jeg synes vi er gode til i DLF og det er noget der gør mig stolt, at 
være en del af DLF. Det skal vi tage med videre. Jeg er så også vokset op i nordjysk familie hvor tillid 
avler tillid, hvor fællesskabet det var ubetinget og hvor der var en tro på at der altid er perspektiver i et 
fællesskab. Så jeg blev rigtig glad da jeg hørte Per i dag sige det han sagde, og jeg synes at den forståelse 
som skal bæres videre. Vi skal tale mennesker før systemer, det skal vi gøre sammen. Vi skal sørge for 
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at overenskomster som der står i evalueringspapirerne også – ikke er spare redskab men derimod en 
gevinst for et samfund. Vi skal af nødvendighed - men også af velvilje – stå sammen i fagbevægelsen. 
 
Det er så vigtigt at presset bliver på arbejdsgiverne og ikke på os internt i organisationerne. Det synes 
jeg er en af de vigtigste punkter i hele evalueringspapiret. Det synes jeg også handler om at vi skal nå til 
enighed her i organisationerne internt.  Vi skal kunne se os selv som DLF i det og det tror jeg er rigtigt 
vigtigt, sådan at du, Anders, forhåbentligt, som kan forhandle primært for os, men dog med nogle 
punkter som vi er nået til enighed omkring. Det er vigtigt at det bliver løbende forhandlinger og det er 
også vigtigt at forhandlingerne bliver realitetsbehandlinger og ikke kommer nødvendigvis i Forligsinsti-
tutionen så det bliver så svært. Jeg tror på det – jeg tror på at vi er ved at have en forståelse i fagbevæ-
gelsen og i befolkningen som vi skal bygge videre på. Jeg tror det er vigtigt at huske at en gren hvis man 
har den for sig selv, så kan den let knækkes – men samler man grene i et bundt, så er det nærmest umu-
ligt. 
 
Tak for arbejdet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, vi har ikke flere indtegnede, så vi skal have nogle kommentarer til indlæggene. Vi starter med Gor-
don, værs´go. 
 
Gordon: 
Jeg stopper lige tiden, den står på 18 minutter nu.  
 
Latter 
 
Det var en lang tale, Kristoffer, men den var god. 
 
Nej, jeg vil komme med nogle bemærkninger til noget af det der er sagt heroppe fra. Og jeg vil egentlig 
koncentrere mig mest om det der vedrøre den konkrete evaluering. 
 
Jeg lægger mærke til at nogle tager forskud på glæderne. Nogle af indlæggene – ja, dem behøver vi så 
ikke få igen i morgen, jo, men de vedrøre meget det fremadrettede – strategien for hvad vi gør fremad-
rettet, det kan måske være svært at skille ad, åbenbart. Men vi får den diskussion i morgen også. 
 
Anders Liltorp – du er inde på at vi skal huske hvad det er der understøtter - at arbejdstidsregler skal 
understøtte lærerfag – eller lærerarbejdet og vi skal huske hvad det er der betyder noget for medlem-
merne og at medlemmerne viste os stor tillid undervejs. Og jeg vil egentlig godt bruge det som afsæt til 
at sige, at vi havde aldrig klaret os igennem for nu at bruge det udtryk igen, Thomas Agerskov, vi havde 
aldrig klaret os igennem hvis ikke det var fordi  vi havde et stærkt sammenhold og en stærk opbakning 
og fik vist en stærk tillid fra vores medlemmer. Det har været hele fundamentet i dette her og det er det 
der har båret os igennem de sidste 5-6 år, og at vi stadigvæk har en organisation der hænger sammen – 
og at vi stadigvæk har en medlemsopbakning – og at vi stadigvæk har medlemmer der vil være – eller 
lærere – der vil være medlemmer af Danmarks Lærerforening.  
 
Og det er egentlig også et godt billede, som du kommer med, Jan, Odense, det der med – du giver nog-
le gode billeder på det jeg tror vi alle sammen egentlig har båret på igennem flere år – vreden og glæ-
den, men også håbløsheden og håbet. Og den – ja, opgivenhed og så vilje til kamp som vi hele tiden 
sådan bevæger os på kanterne af. Og det kan også være en drivkraft, det kan også være et – noget vi 
kan bruge som brænde på bålet. Det kan i hvert fald være en drivkraft til at vi kommer videre og det er 
vi lykkes med. Og du slutter af med at sige, at vreden har varet længe nok, jeg er helt enig, vi skal bruge 
det vi er kommet til her – vi skal bruge den situation vi er kommet frem til, til at udvikle et samarbejde 
– fordi samarbejdet er den eneste vej til at skabe fælles løsninger til at udvikle skolen og  
udvikle det danske samfund. 
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Så vil jeg bare lige kommenterer Regitzes og også her til sidst Mortens indlæg. Vi er jo så heldige og 
sidde i OK-udvalget sammen og der kommer rigtigt mange kvalificeret indlæg i OK-udvalget. Og det 
gjorde der så også her på kongressen – tak for det. Men det er alt så i høj grad, Regitze en diskussion vi 
skal fortsætte – sandsynligvis i morgen, når vi kommer til punkt 6. Og det her med – hvad er egentlig 
en central aftale – hvad indeholder den – har vi egentlig chancer for – og muligheder for og komme til-
bage til en central arbejdstidsaftale og hvad er det egentlig for noget. Hele det spørgsmål det er jo en – 
hele den politiske strategiske diskussion vi skal have fremadrettet om arbejdstid. Og som Thomas 
Agerskov jo så også starter på, men det er altså noget vi kommer tilbage – jeg vil starte det punkt - eller 
den del af punktet i morgen ved at komme med sådan lidt en status på det – og også kommer med 
nogle bud på hvad vi tænker og gør fremadrettet. Og det er en inddragende proces – det er en proces – 
og det var noget som Ole, Lyngby også var ved at sige noget om, at vi skal have – skal vi forlade den 
strategi vi har haft i anvendelse i OK18 eller skal vi holde den som en mulighed – jeg vil bare sætte en 
tyk streg under, at det vi gjorde under OK18 det var jo netop og holde flere døre åben – det vi gjorde i 
optakten og i forberedelsen til OK18 omkring arbejdstid – det var og holde flere døre åbne. Vi troede 
ikke på at der kun var én vej – vi troede faktisk på at vi holdt flere døre åben og hvis vi prøvede flere 
muligheder af, jamen så kunne vi måske nå frem til et acceptabelt resultat – ja, det kunne vi så ikke alli-
gevel, men der for er det ikke sikkert at strategien var forkert omkring arbejdstid – men det er heller ik-
ke bestemt sikkert at vi skal anvende hverken den samme eller en lignende strategi næste gang. Det er 
jo det vi skal tage bestik af både i det centrale og det lokale arbejde – altså den grundige diskussion vi 
skal have med hinanden, både på denne her kongres, men også hen over de næste måneder og frem til 
næste års kongres. Det vil vi tage meget fat på under punkt 6. 
 
Kjell, vi .øhh – du kritiserer, at det her med at prøve på og tale forventningerne ned – eller du siger 
egentlig – en positiv udlægning fra Kjell fra hovedstyrelsen, at mobilisering af medlemmerne det lykkes 
vi faktisk med – og det skal vi ikke – hvad skal man  sige – brug som noget til at sige, at så er det skidt 
at mobilisere medlemmerne. Det synes jeg bestemt heller ikke at det er, og det er heller ikke det der er 
udtrykt i hovedstyrelsens evaluering. Det der er udtrykt det er, at vi har brug for at mobilisere med-
lemmerne men vi har også brug for og fortælle medlemmerne lidt om, hvad der kan lade, og hvad vi 
vurderer kan lade sig gøre – og ikke kan lade sig gøre. Prøv lige at føre dette her over på løn. Hvis vi nu 
gik ud og siger, at vi har en ambition om at lønnen skal stige med 20% og så ender vi på 8. Altså vi er 
nødt til og fortælle medlemmerne noget om, hvad vi tror på, hvad vi vurderer kan lade sig gøre og ikke 
kan lade sig gøre. Ellers så bruger vi metoden og stikke vores medlemmer blår i øjnene og det synes jeg 
er en dårlig idé. Men det er jo ikke det samme som at sige, at vi ingen ambitioner har. Vi kan sagtens 
have ambitioner på et højt niveau, men vi er også nødt til og får – holde medlemmerne – at der er 
grænser for hvad vi kan opnå. For ellers havner vi altså et sted hvor vi taler i 2 og flere forskellige luft-
lag og det tror jeg at ingen er tjent med – slet ikke medlemmerne. 
 
Så er der flere der har været oppe og sige noget om, vigtigheden af at stå sammen i fagbevægelsen. Og 
det sagde du også noget om, Ole, Lyngby. Vigtigheden af det, det at vi faktisk opnår resultater – Tho-
mas fra KLF var også inde på det – så siger Thomas, KLF, du siger noget om – hvad var det egentlig 
konkret vi gik efter – der vil jeg gerne sige engang til. Vi havde ikke én løsning på arbejdstidsspørgsmå-
let – vi havde flere løsninger fordi vi var klar over at hvis vi kun gik efter én løsning, så var muligheden 
for at skabe en løsning minimal – og det viste den sig, så at være alligevel.  Men  - men vi gik efter flere 
forskellige løsninger og vi prøvede flere forskellige løsninger og derfor var der ikke ét konkret  – en 
konkret løsning vi gik efter. Og det afføder jo også spørgsmålet – hvad skal vi gå efter ved overens-
komstforhandlingerne – periodeforhandlingen og ved 21-forhandlingen – og det ved vi jo ikke endnu – 
vi har ikke lagt den strategi endnu – og det er det arbejde vi sætter tryk på nu fremadrettet, hvad gør vi i 
forhold til arbejdstid – når vi kigger fremad. 
 
Så er jeg glad for, Ing – igen KLF – at du er oppe og sige det her med opbakningen fra kollegerne på 
det private område, at de støttede, at de var aktive, at de sendte meddelelser og opslag ud osv. Og vi 
ved jo selv hvordan det var i 13 – og vi ved også hvordan det var her i 18 og få en aktiv opbakning fra 
gode kolleger på det øvrige arbejdsmarked og i øvrigt samfundet i det hele taget. Der kom mange til-
kendegivelser og de var guld værd og det skal vi altså huske – jeg er fuldstændig enig i din vinkel i det 
her, at der har vi altså også en forpligtigelse når det vender den anden vej – og det skal vi huske os på, 
så tak for det. 
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Johan, KLF – jeg synes det er interessante 5 temaer du ridser op – søvnløse nætter og vi skal træde i 
karakter og vi har brug for gode venner. Faktisk nogle rigtigt gode betragtninger om hvad det var og er 
for en situation vi står i politisk og strategisk. Du er også inde på det her med at vi har evnen til at mo-
bilisere og jeg synes det er vigtigt, for nu at bakke det op – det er vigtigt at vi skriver os bag øret og alle 
mulige andre steder for den sags skyld, at vi har opnået evnen til at mobilisere på tværs i fagbevægelsen 
– på tværs af faggrupper – på tværs af fagforeninger – på tværs af private/offentlige – og vi har oveni-
købet lykkes og få omverdenen til at lægge mærke til det – og får omverdenen til og sige – hov – de of-
fentlige ansatte har da enormt værdi for vores land – for vores samfund – tænk hvad hele den offentli-
ge sektor udretter i Danmark, det er jo fantastisk. Det opnåede vi ved OK18 og det er en kæmpe sejr i 
sig selv og det er den vi skal sørge for at udnytte fremadrettet. Vi har en enorm mulighed lige nu på det 
område og den skal vi forstå at udnytte, så tak for de bemærkninger omkring det. 
 
Rasmus, LL – det er virkeligt godt og lige hejse flaget. Og jeg kan kun tilslutte mig ovenikøbet med be-
gejstring, at I som studerende vil være en del af kampen – og det skal vi også være bedre til at huske og 
det er noteret, bestemt. Jeg var slet ikke klar over, at lærerstuderende på flere læreruddannelsessteder 
var på nippet til at lave blokader og alt sådan noget der – det var heller ikke helt det du sagde – men det 
var på trapperne, det var på tegnebrættet – og jeg husker tilbage til dengang jeg selv var studerende. 
 
Latter. 
 
Det er sådan det skal være, nej , nej – men jeg synes bare det er rigtigt vigtigt, vi havde også snakken – 
nu mødes vi jo i – med vores forretningsudvalg og jeres bestyrelse og vi havde netop diskussionen om-
kring – og drøftelsen omkring det her – hvor vigtigt det er at vi har en fælles dagsorden og at vi også 
får den sat og vi hjælper hinanden med at sætte den – og så ude på læreruddannelsesstederne og på ud-
dannelsesområdet i det hele taget, så det skal vi hjælpe hinanden med, det er vi meget meget med på. 
 
Thomas, Gladsaxe – vi – jeg tror ikke vi kigger, vi ser helt ens på forløbet omkring det her med – det 
her med, altså din pointe er jo meget, at vi skulle have skiftet strategi undervejs. Øhmm – og du nævner 
anledningen – nemlig, da forhandlerne gik ud og sagde at nu er der realitetsforhandlinger, selvom der 
ikke var realitetsforhandlinger, at så var vi i en ny situation – jeg tror i hvert fald det var det du gør op-
mærksom på. Og jeg vil godt sige igen, vi havde ikke kun én løsning. Vi havde flere forskellige spor vi 
forhandlede i, og vi havde også flere forskellige strategier vi brugte i anvendelse undervejs. Og tingene 
udviklede sig hele tiden, så jeg har svært ved og genkende behovet for at vi sådan havde et – et gen-
nembrud der gjorde – eller en situation – en begivenhed der gjorde at vi skulle til at - fuldstændig at 
skrifte strategi. Men du rejser også spørgsmålet – hvad er en god aftale og hvorfor har vi ikke taget den 
debat – øh – jeg kan sige, at nu tager jeg også selv forskud på lidt af det der sker i morgen, vi har tilret-
telagt, hvad det er skal ske, både omkring det centrale spor, omkring kommissionsarbejdet, eller mest 
periodeforhandling, hvordan forbereder vi os til den – og hvordan får vi taget debatten om, hvordan vi 
fremadrettet håndtere de lokale forhandlinger, så den – det er altså kørt på skinner.  
 
Ja, afslutningsvist så sagde Kristoffer lidt om at, Aalborg, at vi skal kunne glæde os over sejren – og så 
sagde du også på et tidspunkt, Kristoffer, at vi står også med en mulighed, altså vi skal kunne glæde os 
over sejren, men vi skal også vise betydningen af hele vores aftalesystem, hele vores OK-system og det 
at hele overenskomstsystemet og aftalesystemet, partssystemet er enorm gevinst for samfundet – og det 
er en vigtig pointe og et bidrag til et fællesskab i dette her samfund som har enorm værdi. 
 
Det var det jeg ville kommentere – hvis der er noget jeg har glemt, så tager Anders det. 
 
Latter 
 
Klapsalver 
 
John: 
Okay, Thomas 
 



 

40 

Thomas Andresen – hovedstyrelsen: 
Jamen, det var lige Thomas Agerskov, Gladsaxe Lærerforening der stillede spørgsmålet om hvorfor al-
verden, at jeg sagde noget om den her stem blankt-ting og det gjorde jeg fordi det var en del af den 
evaluering vi havde i hovedstyrelsen, det fyldte faktisk en del det spørgsmål, på forskellige leder, og 
Thomas Roy fra Københavns Lærerforening var også inde på det – og derfor har vi drøftet det i ho-
vedstyrelsen – derfor så synes hovestyrelsen, at det var klogt at lige adresserer det i forhold til kongres-
sen om hvorfor vi ikke foreslår ændringer på det område. Det var bare baggrunden. 
 
John: 
Ja, vi fik også lige en indtegning fra Thomas Agerskov, den tager vi lige inden formanden slutter af. 
Værs´go Thomas Agerskov. 
 
Thomas Agerskov: 
Jamen, jeg vil bare gerne give Gordon ret i, at medlemmerne ikke skal stikkes blår i øjnene – det tror 
jeg vi alle sammen er enige i. 
 
Det jeg synes vi skal tage med videre helt konkret det er, for eftertiden skal lade være med at foreslå 
noget vi ikke vil have. Den strategi synes jeg er prøvet af nu og det skal vi ikke gøre igen. Altså vi skal 
ikke igen ud og forklare medlemmerne at nu stiller vi et forslag om noget som i virkeligheden handler 
om noget andet, altså – nu er vi blevet venner med KL, kan vi så ikke starte med at anerkende, at det er 
de nok kloge nok til at gennemskue, når vi kører sådan et spor der. Ellers er der meget andet vi har 
gang og det er super godt, altså nu får vi det bedst mulige ud af det der – det er noget vi skal snakke om 
i morgen.  
 
Det jeg mener omkring det der med at ændre strategi det er – det er bare ikke særligt fedt at have for-
klaret på skolerne hvorfor en månedsnorm godt kan føre frem til noget godt – hvorfor man har kon-
taktet borgmestre og politikere – og prøve at forklare dem det – og så erfare på et tidspunkt – at det 
faktisk i virkeligheden er en kvartsnorm, der er tale om. For en kvartalsnorm den kan overhoved ikke 
det en månedsnorm kan, hvis en månedsnorm altså kan noget. Der er kæmpe kæmpe forskel. Hos os 
bruger vi det eksempel på at sige – en månedsnorm kan måske bruges hvis der var en skole hvor det 
sejlede, så kan man vælge at tage november måned ud og så kan man tage al hvad man har af folk og 
hele lortet ud på en skole, følge med i alt hvad der sker i november måned og på den måde – jeg tror 
også i øvrigt det var sådan noget af den argumentation der også kom på hvorfor vi skulle gå efter det 
her – men en kvartalsnorm, er da fuldstændigt håbløst, det eneste det kunne bruges til det var at forkla-
re medlemmerne hvorfor de ikke skulle gå i konflikt fordi der var selvfølgelig ikke nogle der ville kon-
flikte for en kvartalsnorm de ikke kan bruge til noget som helst. Men pointen er blot her, for eftertiden, 
nu skal vi altså fortælle hvad det er vi gerne vil have – når vi ikke får det, så er det squ bedre ikke at få 
det man gerne vil have end ikke at få det man ikke vil have. Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Anders – og afsluttende bemærkninger til punktet. 
 
Anders: 
Jamen, det er simpelthen ikke rigtigt, Thomas. Vi var helt klar over at vi kunne ende med et resultat 
som var en normalisering – og hvad det været godt nok, så havde vi købt den, det er simpelthen ikke 
korrekt at vi stillede et krav som vi ikke ville have. Men vi sagde også fuldstændigt firkantet, at vi vil i 
forhandlingerne se om vi kan lave en aftale der giver mere mening, men hvis det der skal bringe os til-
bage på aftalesporet er, at vi får i første omgang nogle regler som svare til det andre kommunalt ansatte 
har, så kan det være vejen frem. 
 
Jeg er nemlig også fuldstændig uenig med dig i, at en overenskomst bare er et resultat. Det den kæmpe 
store fagbevægelsen har lavet al for langt tid, hvor vi har nogle arbejdsgivere der ikke alt har set over-
enskomsten som en proces – hvor man var på vej mod noget andet, og så har man tænkt langsigtet og 
strategisk og dermed så har man opnået nogle mål som man ellers ikke havde opnået, og hvis vi ikke 
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formår og kunne gøre det i fagbevægelsen, så spiller vi os nogle kort af hånden som jeg bestemt synes 
vi skal tænke os rigtigt godt om.  
 
Som Gordon understregede nogle gange, så kørte vi ikke efter ét mål. Vi vidste godt hvad vores med-
lemmer allerhelst ville have, det har vi aldrig været i tvivl om. Men vi var også parate til og sige, hvis vi 
på denne her overenskomst kunne få nogle rammer omkring lærernes arbejde, som skabte en værdi, så 
kunne det være et helt afgørende skridt for os, fordi det var det man med hård brutalitet i 2013 og helt 
bevist fjernede. Ikke bare for at genere os, men for at lægge en helt ny standard for de offentlige over-
enskomster, det lykkes så ikke blandt andet på grund af vores vedholdende kamp i 2013 – og det lykkes 
ikke fordi vi har forstået og mobilisere fagbevægelsen og få dem til at forstå, hvad var det der skete i 
forhold til lærerne i 2013. Det er – og har været – en lang lang sej kamp – og når vi fik de andre opbak-
ning her i 2018, så hænger det ikke mindst sammen med, at de begyndte at kunne se – ryger vi ind i den 
samme fælde som lærerne, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Og derfor var det, at vi gik ud 
og sagde – vi stiller ikke krav om guld og grønne skov – men vi skal som minimum have noget som 
modsvare det som I har, det skabte denne her brede forståelse i fagbevægelsen som – jeg er helt enig 
med Johan gjorde, at vi overhoved kunne komme i tale om at få lavet den kommission som vi så endte 
med. 
 
Men jeg tror altså at det er vigtigt at vi er klar over historiefortællingen i det her. Vi har ikke haft en 
usikker strategi – vi har haft en fuldstændigt præcis strategi og jeg vil påstå, at vi har fortalt om den stra-
tegi på kongres, på formandsmøder, på TR-møder og allersidst på den lang række medlemsmøder vi 
holdt midt under forhandlingerne. Der var vi totalt åbne og ærlige omkring den strategi og fortalte det 
til medlemmerne. Vi sagde i øvrigt også, at vi skal tænke os alvorligt godt om, hvis vi kommer i en situ-
ation hvor vi står i en konflikt, vi tager gerne en konflikt, hvis vi tror på at det er  det der bringer os 
frem til gode arbejdsvilkår for medlemmerne, men hvis vi bare tager en konflikt som svækker vores 
fremtidige muligheder, så skal vi tænke os rigtigt godt om. Det sagde vi også på de medlemsmøder. 
 
Jeg tror I skal passe rigtigt godt meget på, hvis konklusionen på det her er, at vi fremadrettet skal 
komme med nogle meget firkantede – det er det vi vil have. Fordi så svækker man fuldstændig de for-
handlingsmuligheder der er. 
 
Helt til det sidste – helt til langt ind – ja, vel til få dage før vi er kommet i mål, der forhandlede vi både 
et normaliseringsspor og et professionsspor. Jeg ved godt at Dennis Kristensen forsøger at fortælle en 
anden historie, men det kan jeg da heldigvis dokumenterer, at det ikke er korrekt. Så – når vi skal have 
en grundig evaluering, så er det jo for at prøve at drøfte hvordan stiller vi os bedst muligt i fremtidige 
forhandlinger. Det bliver ikke mig der skriver under på den konklusion at vi skal have noget meget 
præcise krav, jeg tror det er en rigtig farlig vej at betræde, hvis vi vil have nogle resultater. Og så vil jeg 
stærkt anbefale at vi fremadrette også har den opfattelse, at en overenskomst er en proces. At det er ik-
ke sikkert vi når det optimale resultat ved den første overenskomst, men vi skal sørge for og bevæge os 
ad en vej som peger i den retning vi vil – og det var faktisk det vi forsøgte at gøre, synes jeg – ved de 
her forhandlinger. 
 
Så vil jeg sige tak for mange gode indlæg. For mig er det afgørende med en evaluering som sagt, at vi 
tænker igennem, hvad var det der skete. Selvfølgelig for at vurderer den konkrete situation – de konkre-
te ting der skete – men det vigtige er, at vi bruger den læring vi får ud af det til at sige hvordan gør vi 
det bedre næste gang.  
 
Og rigtigt mange af jer har været omkring betydningen af sammenholdet, og det er jeg fuldstændig enig 
i. Man skal så også bare vide, at sammenhold det kræver også nogle ofre. Hvis vi skal være parat til at 
forvente en opbakning fra andre, så kræver det også at vi er parat til at få ind og bakke andre op. Det 
kræver at vi mellem overenskomstforhandlingerne er rigtig grundige og bruger de kontakter lokalt og 
centralt I har til at skabe en forståelse. Og derfor synes jeg det var rigtigt dejligt at Per Christensen fra 
3F rakte hånden ud. Jo mere vi får skabt en forståelse for hinandens situation, jo bedre forudsætninger 
har vi for at sikre at det sammenhold det også er funktionsdygtigt, når vi kommer til 2021, så det er og-
så en del af vores evaluering og konklusioner på det her. 
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Og derfor synes jeg også det er vigtigt, det som Inge er oppe og sige omkring støtten fra de private. 
Det var jo helt enestående, ja, der var mange ting der var enestående denne her gang, men da murerne 
dukkede op med deres pølsevogn udenfor Forligsinstitutionen, der gav det altså bare en helt særlig 
stemning – hold da op mand, vi står ikke alene med det her, vi har også stor og solid opbakning i den 
private sektor. 
 
Thomas fra København var inde på det der med, jamen så begyndte Dennis og give den gas i kommu-
nikationen. Og så skulle vi måske have revurderet vores kommunikationsstrategi – ja, vi bliver i hvert 
fald nød til at diskutere hvad vi gør, jeg tror vi skal prøve og se om vi ikke kan være muligt at have nog-
le fælles spilleregler i fagbevægelsen – fordi det er efter min mening – ja nærmest katastrofalt hvis vi 
ender i den situation, at vi fratager det som er hele Forligsinstitutionens berettigelse, nemlig at man får 
prøvet nogle ting af som man ikke muligt – som man ikke lige præcis havde på tegnebrættet under de 
andre forhandlinger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan vi aldrig bruge Forligsinstitutionen til at 
finde løsningerne – og det er der i øvrigt også en grund til at jeg vil endnu engang advare imod at vi 
falder i den grøft at vi kommer ind på alt for firkantede krav til fremtidige forhandlinger. S 
 
Så er både Regitze og Morten inde på – skal vi tænke arbejdstid på en helt ny måde – ja, det kan godt 
ske at vi skal. Det kommer vi til at snakke om – jeg synes bare at det er vigtigt at vi husker hinanden på 
at de forhandlinger der skal starte i 2020, de kommer til at starte på et grundlag som vi aldrig nogensin-
de i foreningens 145 historie – 145 årige historie har haft før. Vi har nemlig en kommission der skal 
komme med anbefalinger og forslag. Og det er da enormt spændende og se hvad de kommer med. Så 
kan vi sidde hver i sær og tænke på, hvordan søren skulle de finde på noget som vi ikke selv har fundet 
på. Og det kan da også være svært at forestille sig at det er muligt. 
 
Latter 
 
Men jeg synes i hvert fald, at vi skal udvise respekt for kommissionens arbejde og det er også derfor jeg 
har sagt – det kan godt ske at der er 2 lærerrepræsentanter i kommissionen, men det er ikke håndførte 
dukker fra Danmarks Lærerforening. Fordi hvis vi havde håndførte dukker i kommissionen og KL 
havde sine håndførte dukker i kommissionen, så kommer vi altså ikke nogle nye veje. Lad os nu prøve 
at give den kommission de muligheder som de har brug for til virkelig at tænke nogle andre veje ind i 
det her. Det kan godt ske, at Regitze og Morten har ret i, at fremtiden betyder mere decentral aftaler – 
det er jo sådan set ikke nyt for os.  A08 var også en decentral aftale. Der var en central ramme omkring 
det, men hele ressourcespørgsmålet lå jo ude i den decentrale forhandling. Men vi skal jo bare tænke 
på, at de aftaler som vi kommer til at lave, det kommer også til at sætte standard for andre offentlige 
ansatte. Vi har været rigtigt glade for at vi har haft de andre organisationers solidaritet og opbakning i 
de her forhandlinger, derfor bliver vi også nødt til at lytte til de andre fordi hvis vi pludselig begynder at 
indgå nogle aftaler som sætter en ny standard for de offentlige forhandlinger og vel og mærket på nogle 
præmisser som de andre organisationer overhoved selv kan se sig i, så er det jo dem som pludselig fø-
ler, at det er os der usolidariske. Det er også en del af det at have respekt for sammenholdet. Og det er 
de samtaler – det er de overvejelser som jeg har oplevet - vi har en anden mulighed nu for og snakke 
med hinanden om end vi har haft tidligere. Vi har meget siddet når vi gik ind i Forhandlingsfællesska-
bet med hver vores lille hassan og så har vi prøvet og finde en eller anden – jeg havde nær sagt - laveste 
fællesnævner – som vi så kunne gå til forhandling på. Der satte OK18 en ny standard og det håber jeg 
rigtigt meget at vi kan fortsætte fordi det er der vores styrke ligger, men det stiller også som jeg sagde 
før – krav til alle organisationer – vi bliver også nødt til at tage hensyn til de andre i forhold til de afta-
ler vi indgår. Det gør det både nemmere og svære, men jeg tror at det er der vores samlet styrke ligger. 
 
Vi skal i morgen snakke Ny Start og der, som Gordon også var inde på – kommer vi ind på nogle af de 
temaer som vi også har vendt her. Jeg startede min indledning med at sige, at tingene hænger sammen 
og det kan vi også se på den diskussion der har været her i dag.  
 
Vi vil gøre det at vi på baggrund af de bemærkninger der er faldet her på kongressen, så vil vi selvfølge-
lig læse vores evaluering igennem endnu engang og se, er der nogle aspekter vi skal have skrevet ind i 
vores evaluering i forhold til den fælles hukommelse som vi skal bringe videre til kommende forhand-
linger. Så tusinde tak for jeres mange gode bidrag. 
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Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak for det. Vi er færdige med dagsordens punkt3. Vi skal have den pause som annoncerede på et 
tidspunkt. I får lige godt 20 minutter. Vi starter igen herinde når klokken den er 4 og så starter vi med 

punkt nummer 4 – Drøftelse af folkeskoleideal. 
 
Der er pause.   
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Dagsordenens punkt 4 – Drøftelse af folkeskoleideal  

 
Helle Bentz Hjorth: 
Så må I gerne begynde at indfinde jer, og finde jeres pladser.  
 
Mens de sidste finder deres pladser, så kan jeg jo begynde så småt genoptage kongressen. Vi er nået til 
dagsordens punkt 4 – Drøftelse af folkeskoleideal. Og som I kunne se i det bilag der fulgte med til den 
endelig dagsorden, så er der angivet 2 formål til dette punkt. Dels at give en status og løfte det videre 
arbejde med udarbejdelse af et folkeskoleideal – og dels at bringe initiativer om et folkeskoleideal – ak-
tivt ind arbejdet med øvrige foreningspolitiske indsatsområder. 
 
Jeg kan nævne, at der under dette punkt er udsendt en række bilag – der er forklæde D1. – til disse bilag 
er så D1.1 tankerner bag udarbejdelsen af et folkeskoleideal. Der er D1.2 centrale områder i et folke-
skoleideal – og så er der D1.3 som er et baggrundsnotat vedrørende processen med arbejdet om et fol-
keskoleideal. 
 
Og jeg vil gerne starte med at give ordet til Jeanette Sjøberg – værs´go. 
 
Jeanette Sjøberg – Hovedstyrelsen: 
Tak for det – ja, vi skal videre til næste punkt som Helle hun siger og vi troede jo vi ville være et vist 
sted i år når det gælder folkeskoleidealet, men vi må ligesom konstatere, at det er blevet tid til og gøre 
status over hvor vi er kommet til og hvordan vi skal løste det videre arbejde i Danmarks Lærerforening 
med vores folkeskoleideal. 
 
Vi skal give vores bud på hvordan skole og undervisning skal udvikles – det går ikke at det alene er an-
dre der formulerer hvad der skal ske i skolen i en tid hvor den er under vældig stor forandring. Der for 
er det her arbejde så vigtigt. Vi må give professionens bud og vi må gøre det med flere forskellige for-
mål blandt andet et politisk strategisk sigte.  
 
Da vi startede i 2015 var intensionen, at få skabt en bredere debat om skolens dannelsesideal og hvor-
for vi holder skole.  For vi ville j igangsætte en proces hvor vi engagerede os i drøftelser som skulle 
munde ud i et ideal – et folkeskoleideal. Skolebeslutninger har de senere år været baseret på snævre 
kortsigtede økonomiske rationaler rigtigt mange steder og i rigtigt mange kommuner. De baseres sjæl-
dent på viden om hvad der virker og fungere i skolesammenhænge og de fagprofessionelle tages heller 
ikke med på råd. Vi ser på flere måder at demokratiet og den demokratiske debat er udfordret i disse år. 
Kampen i disse år står stadigvæk i mellem om folkeskolen skal være en vigtig sammenhængskræft i et 
velfærdssamfund eller om det blot skal være en sammenligningsskole. Udarbejdelsen af et folkeskole-
ideal skulle derfor være med til at starte en vigtig dialog om pædagogik, faglighed, skolepolitik og der-
med være med til at styrke lærernes stemme om skolen. Drøftelser der skulle bidrage til at involvere he-
le foreningen og medvirke til at involverer og styrke medlemmerne i den pædagogiske debat. Som be-
kendt, så igangsatte vi arbejdet på kongressen i 2016 – sidst års kongres der besluttede vi så de 9 centra-
le elementer som der skal indgå i idealet. Planen var jo så i år og tage stilling til den skrevne tekst og de 
9 færdige elementer og ligesom beslutte det endelig ideal. Men der kom et fagpolitisk forår der krævede 
al vores opmærksomhed og al hvad vi havde. Derfor har vi nu besluttet at vi må bruge et år til. Det si-
ger næsten sig selv. Udgangspunktet for vores arbejde med idealet, det er fortsat hvad vi vil med skolen 
og vores fælles formål er at beskrive skolens kerneværdier, indholdselementer, men sigtet er også at 
kvalificer hele foreningens grundlag som en skolepolitisk aktør. 
 
Idealet har i det forgangne år været et fast punkt på vores medlemskonferencer – det der også hedder 
”de åbne kurser” i DLF – der var de en del af programmet i efteråret 2017. Hovestyrelsen har arbejdet 
aktivt med folkeskoleidealet ved at alle hovedstyrelsesmedlemmer på skift har holdt oplæg og drøftet 
og formuleret idealer på alle vores hovedstyrelsesmøder i det sidste år. Rigtigt mange kredse har på for-
skellig vis og på forskellige måder arbejdet med idealet med oplæg fra styrelser, tillidsvalgte og med-
lemmer. Vi har netop afholdt en forskermiddag for 7 forskere, hvor vi bad dem om give input og kvali-
ficere noget af det tekst som vi ligesom har skrevet og har lavet indtil nu. Det var udover at være en hel 
fantastisk aften med 7 engagerede mennesker som virkelig havde gravet sig ned i vores ideal og de gav 
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sådan nogle gode input og de kom også med nogle helt fantastiske pointer. Blandt andet, så sagde de 
om det tema – eller det element der hedder profession og samarbejde – neejj, hvor er I pæne – hold nu 
op hvor gør I jer umage for at beskrive at alle de parter der er i skolen, som vi skal samarbejde med. Og 
så var der en af dem der sagde – hvorfor skriver I det ikke bare som det er – kort og godt. Lærerne er 
de vigtigste i skolen – punktum.  
 
Klapsalver 
 
Nogle gange er det rigtigt godt og høre – og få lidt sparring udefra også – kan man sige.  
 
Så blev der udsendt et inspirationsmateriale til kredsene her i januar i 2018 – altså den der hed kredsud-
sendelse 005 til brug for de lokale arrangementer. Jeg ved ikke hvor mange af jer der fik kigget på den 
godt og grundigt i januar fordi der var så meget andet der foregik, kan man sige. Så lige nu skal vi finde 
ud af, hvad gør vi så det næste års tid. Rigtigt mange parter har bud på hvad skolen kan og skal. Vi må 
stadigvæk give professionens bud, det er det der er så vigtigt for os. Og som det fremgår af kongresma-
terialet, så skal vi også nu arbejde med den endelige udformning – altså indholdet i de 9 centrale ele-
menter. Her er også nævnt en række konkrete forslag til – altså i kongresmaterialet – hvordan vi kan 
revitalisere diskussionen om hvad det er adhoc-gruppen skal bidrage til af helt konkrete initiativer. Og i 
adhoc-gruppen der foreslår vi f.eks. afholdelse af 5-7 regionale møder rundt omkring i landet for med-
lemmer – medlemsmøder som udbydes og planlægges centralt fra. Det vil sige, vi planlægger og arran-
gere og I sender medlemmer. Og det er jo sådan bl.a. med tanke på noget af al det andet der også fore-
går ude i kredsene og der skal ske det næste års tid, så derfor har vi tænkt, at det var måske et meget 
godt tiltag at vi også  hjælper med at arrangere nogle af de her ting. 
 
Vores interessegruppe som jo var vældig aktive for 16-17 har også deltaget utroligt engagerede i arbej-
det, og de fungere stadigvæk som helt fantastiske ambassadører og tak for det. Jeg er sikker på, at de 
også sagtens kan overtales og involveres i forskellige lokale arrangementer. Jeg har selv været ude og 
holde oplæg og drøfte idealet med kredse og tillidsvalgte og det skaber altså begejstring – og det tænder 
lys i rigtigt mange trætte øjne. Så sent som i torsdags var jeg ude i mit eget bagland og holde oplæg og 
også der på en meget meget meget sen eftermiddag efter et langt program kan der spores engagement 
når vi begynder at tale om hvad er et ideal og hvorfor er det så vigtigt – hvad er det, vi vil med vores 
lærerliv og hvad er det vi vil med folkeskolen.  
 
Nu skal vi genlanceret det inspirationsmateriale som jeg nævnte før der blev sendt ud i januar og vi ser 
også fortsat kredse som griber denne her opgave an på nye måder, så måske skal vi også have foretaget 
en opsamling af alle de nye idéer sådan så de kan virke som inspiration for andre kredse og andre 
TR´er. Derfor er al materiale og konkrete eksempler – de er meget velkomne, så vi også kan samle det 
sammen til vider inspiration.  
 
Se nu er vi kommet i adhoc-gruppen med en masse forslag til hvad vi ser der skal ske det næste års tid, 
men vi er også ved at overveje om vi skal lave en mere konkres procesplan som alle har kenskab til, det 
vil sige en slags årsplan for hvornår skal de forskellige aktiviteter afholdes og hvornår kan man f.eks. 
sende forskellige forslag eller konkrete eksempler ind til de 9 elementer. Og idé-banken – den som I 
kunne læse om dengang i kredsudsendelsen – den virker fortsat. Man skal bare bruge linket – udfylde 
skabelonen og sende det ind til os, så samler vi op. 
 
Til gengæld – alt det der handler om hvordan idealet det skal udformes og hvordan det skal formidles – 
altså hvordan skal det sættes op digitalt, eller skal det være folder eller breve, eller plakater eller hvad 
ved jeg – ja, det skal vi også have afklaret det næst års tid. Det har vi på nuværende tidspunkt ikke taget 
stilling til – hverken form eller produkt.  
 
Som sagt, så er der så mulighed for i den kommende tid at komme med input til hvad de 9 centrale 
elementer mere skal indeholde end sådan som de står skrevet nu. Og i adhoc-gruppen kan vi se særligt 
2 elementer så hvor der er plads til forbedring og måske også nogle bedre beskrivelser. Det ene det er 
det element der hedder ”profession og samarbejde” – som jeg også nævnte før med forskermiddagen – 
og det andet er det der hedder ”skolens viden og faglighed”. De her 2 elementer de udgør vores kerne-
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faglighed og de udgør ret vigtige omdrejningspunkter for hele professionen og så er det nok også en 
god idé at det så ligefrem lyser ud af teksterne når det er at vi er færdige med idealet. Derfor skal med-
lemmer og andre interessenter – de skal have tilbuddet i forhold til at medvirke, drøfte og kvalificere 
arbejdet.  
 
Nu er det så vigtigt at være opmærksom på det der handler om selve udarbejdelsen og formulering af et 
folkeskoleideal. Og det er den her interne proces at vi skal have øje for medlemmerne og de tillidsvalg-
te. Gerne med mulighed for involvering og afprøvning af hvor de kan se sig selv i idealet og hvor  vi er 
henne ved folkeskolen og lærerlivet.  
 
Den eksterne proces den handler mere om hvad folkeskoleidealet det så skal bruges til. Og det kan vi 
som organisationsfolk jo hurtigt komme til og blive optaget af. Vi kan nemlig se at det kan bruges til 
mangt og meget og vi skal prøve at finde den rette balance imellem det interne og den eksterne proces. 
For det er jo også de her pædagogiske og skolepolitiske argumenter og vores viden om undervisning 
som vi gør brug af når der skal aftales vilkår for arbejdet – når der skal opnås arbejdsmiljømæssige for-
bedringer eller argumenteres for hvorfor forberedelsestid er en god idé eller det er vigtigt at få tid på 
opgaverne. Det er ikke modsætninger, nej, det er snare hinandens forudsætninger. Derfor passer vores 
arbejde med folkeskoleidealet og vores formuleringer rigtigt godt ind i et eksisterende arbejde og de 
indsatser vi allerede har gang i foreningen.  Set i det lys, så kan man jo også se på hvad vil vi med Ny 
Start. Bare det at betragte og kigge på KL´s skolesyn og Danmarks Lærerforenings skolesyn, så må man 
konstatere der er ret store forskelle. Ny Start er jo også en mulighed her for måske at nærme hinanden 
på en eller anden måde.  
 
Ved en Ny Start der skal vi have fokus på rammerne for undervisning – al det der udfør rammerne for 
lærernes undervisning der er plads til rigtigt mange forbedringer på rigtigt mange forskellige parameter. 
Om det gælder arbejdsmiljø, professionel kapital, et bedre samarbejde, bedre planlægning af skoleåret, 
mindre styring, mere tillidsdagsorden osv., så er der masser at kigge på. Vi vil bruge Ny Start til at for-
bedre disse forhold fordi de både hver især og sammen har betydning for lærerne i hverdagen og det 
arbejdspres som de oplever. Vi ved at den enkelt faktor der har allerstørst betydning for elevernes ud-
nytte af undervisning det er lærerne. Det er så vigtigt at lærere kan lykkes med deres opgaver både for 
elevernes og skolens skyld. Idealet det skal være vores eget, men der er noget indhold – der er nogle 
værdier - og der er nogle af grundtanker i idealet som vi også tager med os over i Ny Start. Det er jo 
stadigvæk vigtigt at understrege at de 2 processer her – altså de skal køre parallelt og ikke sammen og vi 
skal passe på at medlemmerne ikke bliver forvirret fordi vi godt kan se sammenhængen mellem et sko-
leideal og hvordan det også kan kobles til Ny Start. 
 
Det er helt afgørende at vi får skabt en genrejsning af professionen i en tid hvor mange skolebeslutnin-
ger udfør en reel fare for en begyndende af professionalisering. Når man ikke kan leve op til det ansvar 
man gerne vil, så er der fare for, at man som lærer begynder at revalideres og begynder at løsne på, 
hvad er det egentlig jeg er sat til her på forskellig vis. 
 
Vi har en rigtig stor opgave der indbefatter arbejde, både for folkeskolens overlevelse og der igen bliver 
skabt tillid til professionen frem for den styring og kontrol som vi har set de senere år. Politikerne er på 
flere måder i gang med at udvikle et de facto kontrolsamfund og det er vores opgave at forhindre dette. 
Vi har ikke brug for en sammenligningsskole uden refleksion eller kritisk tænkning eller et samfund der 
udklækker demagoger. Nogle har måske brug demagoger men vi er mange der ikke har. Vi kan sådan 
set godt tænke selv og det er det vi så gerne vil lære eleverne i vores folkeskole. 
 
Rigtig god debat. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak. Jeanette orienterede dels om processen siden kongressen 2017 og om det forventede forløb 
frem mod næste års kongres i 2019 og Jeanette lagde op til en debat og den åbner jeg for nu. Og jeg har 
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allerede nogle indtegnede talere.  Der er Niels Munkholm Rasmussen indtegnet som den første. Niels 
du får ordet. Og derefter er det Lise Vadsager. Værs´go. 
 
Niels Munkholm Rasmussen - Odense Lærerforening:  
Ja, tak. Jeg har et par små forslag med herop. Det ene vedrører medlemsinddragelsen – der har jeg et 
lidt andet syn end Jeanette. Og så vil jeg fortælle lidt om lidt mindre Grundvig og lidt mere Marx i vo-
res ideal. 
 
Til processen – den der D1.3 om drøftelse af folkeskoleidealet der nævner hovestyrelsen med f.eks. 8 
forskellige aktiviteter hvor det er hensigten at sikre at medlemmerne på alle niveauer inddrages i drøf-
telserne frem mod kongressen i 19. Jeg synes der er behov for en mere overskuelig og direkte kreds- og 
medlemsinvolvering i vores fælles fagforening end den meget topstyret og sådan lyttede jeg også til 
Jeanette her, altså topstyret aktiviteter f.eks. de 5-7 regionale medlemsmøder. Man kan diskutere om det 
er den bedste måde at komme bredt ud til medlemmerne. Jeg vil foreslå at kredsene eksempelvis altså 
med metodefrihed etablerede fokusgrupper på tværs af skoler med åbne og konkrete spørgsmål der 
drøfter folkeskoleidealet, og som en forløber til det der kan foregå ude i fagligklub.  Så har vi nogle 
ambassadører ude på skolerne og vi kan få en meget bedre drøftelse af – så medlemmerne også kan 
genkende når vi formentlig til efteråret 19 barsler med et folkeskoleideal. 
 
Så mit forslag går i virkeligheden på – og det kunne jo komme ind i den der – 1 – D1.3 – kredsene 
etablerer eksempelvis en fokusgruppe på tværs af skoler, som er åbne og konkrete spørgsmål drøfter 
folkeskoleideal. Det er en lidt anden måde end den med hovestyrelsen har lagt op til. 
 
Så vil jeg gå til indholdet i folkeskoleidealet. Og der talte jeg jo sidste år om det der med skolefagenes 
rolle som den eneste vej til elevernes uddannelse og dannelse. Og jeg talte også om fraværet af det der - 
elever med handicap – det kan være fysisk det kan være ADHD, dysleksi eller andre ting, at det var fra-
værende i idealet og det håber jeg selvfølgelig på stadigvæk gælder, at det kunne komme ind en eller an-
den måde med den store gruppe af elever som modtager specialundervisning eller skulle gøre det. Så så 
jeg jo også at både undervisningsmisteren og Jeanette heroppe jo gav den hele armen med hensyn til 
vigtigheden og værdien af skolefagene. Så jeg går ud fra at det kommer på plads.  
 
Så sker der også det at når man får det samme materiale udsendt gang på gang – eller i hvert fald til 2 
kongresser, at så risikere man at nogle læser det en gang til. Og det har jeg så gjort og så har jeg tænkt, 
hold da kæft, det mener vi vel ikke. Og det er det jeg lige vil tage her som det næste. 
 
Jeg får f.eks. ind i det der der hedder ”børnesyn og dannelse” altså i den der hedder D1.1 – nogle cita-
ter derfra ”alle børn har ret til at blive set og anerkendt som de individer og personligheder de er og 
gerne vil udvikle sig til” – og senere står der ”ingen må sættes i bås ud fra deres social opvækst, religiø-
sitet, køn, politisk observans”. Og videre i det centrale område – under den der boble der hedder ”for-
skeligheder og overgange” står der ”det er helt afgørende princip i en modernet demokratisk samfund 
at elevernes fremtidige muligheder ikke fastlægges gennem køn, etnicitet og sociale baggrund, men ska-
bes gennem undervisningsprocesser”. Det vil sige at det er eleverne opnår igennem deres skolegang og 
uddannelsesforløb”. 
 
Og så var det jo jeg tænkte – det lyder ikke rigtigt – det er jo de der klassiske borgelige liberale friheds-
tanker fra før de sociale og økonomiske vilkår fik en rolle i samfundstænkningen. Det lyder kønt, virke-
lig idealistiske, liberalt, individualistisk og det lugter meget af Grundtvig. 
 
Men sætter Danmarks Lærerforening virkelig idealerne så højt, så langsigtet og vel også urealistisk, er 
det højden for idealerne – er idealerne virkelig det bedste grundlag for drøftelse af folkeskolens udvik-
ling her i 2020´erne – og så tænker jeg også lidt på Per Christensens invitation til at snakke med os. Jeg 
vil lige præsentere Grundtvig for jer fordi der kan jo godt være nogle der har sådan en fejlagtig opfattel-
se – og nu har jeg synes han har sneget sig ind her. Han var jo økonomisk liberalist efter bedste engel-
ske inspiration i 1800 tallet. Han afviste enhver forsørgelsespligt, statslig forsørgelsespligt – under 
grundlovsarbejdet modarbejdede han aktivt alle fattige og sociale bestemmelser i grundloven og prole-
tarerne som han sagde, de skulle holdes på plads nederst i samfundet. Grundtvig var socialt blind og 
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ved en endelig afstemning om grundloven der udeblev han simpelthen. Således lidt om den store folke-
lige frihedshungerende og demokratiske Grundtvig. 
 
Latter 
 
Resten af det her foredrag det må I have til gode. 
 
Latter 
 
Så i stedet for folkeskoleidealets idealisme, liberalisme, individualisme vil det pynte med et udgangs-
punkt i Karl Marxs tænkning om at elevernes faktiske, sociale og kulturelle vilkår og forpligtende fæl-
lesskaber. Derfor vil jeg foreslå at de bedste sider – for såvel Grundtvig som Marx indgår i tankerne om 
et folkeskoleideal. 
 
Så det jeg har præsenteret for jer her det er at jeg gerne vil have at vi får et aktivt medlemsdebat, fokus-
grupper for medlemmerne - og mindre Grundtvig. Tak - og tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak Niels. Lise Vadsager og derefter er det Lars Søltoft Holmboe. 
 
Lise Vadsager - Ringsted-Sorø Lærerforening: 
Ja, altså nogle gange så er det jo meget godt med lidt ekstra tid og tænke sig om og nu har Niels lige 
haft både Grundtvig og Marx på banen, så nu kommer jeg så med Emma Gad. 
 
Latter 
 
Da vi diskuterede i vores forpligtende kredssamarbejde hvad vi skulle stille op med det her folkeskole-
ideal så var der sådan en fornuftig fyr der siger, nå men, folkeskoleidealet det skal jo sige noget om 
hvad det er for en skole vi vil have – hvor professionsidealet siger noget om hvad idealet er for en læ-
rer. Og det gik jeg så hjem og tænkte over – og jeg tænker faktisk i modsætning måske lidt til Niels, at 
der ikke er nogen der kan være uenige – det er der måske nok alligevel i det centrale områder af folke-
skoleidealet – jeg synes nemlig de er spækket med både demokratisk dannelse og sociale, solidariske 
idealer.  
 
Men hvordan får vi egentlig den skole vi gerne vil have. Jeg lurer på om vi måske mangler sådan en 
pind eller et område i folkeskoleidealet – fordi hvordan kommer vi i gang med at lave den der gode 
skole hvis vi nu vi skal begynde at diskutere dagsordenen for skoledagen med eleverne. Hvordan 
kommer vi i gang med at lave den gode skole, hvis eleverne de befinder sig ude på legepladsen fordi det 
synes de er mere hyggeligt eller de ikke har lyst til at finde penalhuset frem, eller hvis de ligger og sloges 
henne i hjørnet. Eller hvis læreren er sygemeldt efter at være blevet udsat for vold på arbejdspladsen. Så 
jeg tænker om det måske vil give mening at have en slags pind som handler om retning og rammer for 
omgangsformer i folkeskolen – det er der Emma Gad kommer ind i billedet. Altså det burde jo være 
sådan helt vildt elementært, at vi taler pænt til hinanden og vi ikke slår på hinanden og at vi lytter til 
hinanden. Men jeg tror faktisk vi er nødt til at italesætte det i vores forventning til det der med og lave 
en god skole. Vi skal inkludere og vi skal skabe rum til os alle. Men vi skal have respekten for hinanden 
og vores profession tilbage i skolen. Det gavner nemlig ingen, heller ikke det udfordret barn, at kaste 
med møblementet, så det skal simpelthen ikke være en mulighed i folkeskolen. Der skal være plads til 
alle, men der skal ikke være plads til alt. Og det skal vi turde tale om, så kunne vi måske tænke noget i 
den retning ind i folkeskoleidealet. Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Tak, Lise. Lars Holmboe, værs´go - og derefter er det Helle Døj. 
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Lars Søltoft Buur Holmboe - Vejle Lærerkreds: 
Sådan – kære alle sammen, da jeg var en hel ung lærer der var jeg meget spændt på hvad det her fagfor-
eningsværk det var for noget. Jeg er vokset op blandt ulve – nej jeg er ikke vokset op blandt ulve – jeg 
er vokset op blandt konservative - det er nogenlunde det samme. Men jeg tror det havde en vis ind-
virkning på min forventning til fagforeningen da jeg blev lærer og heldigvis så var det sådan da folke-
skolen – fagbladet Folkeskolen dumpede ind af brevsprækken, så var det ikke det kampskrift for mere i 
løn som jeg troede at det var. Det var faktisk sådan at der var en masse gode artikler om hvordan vi 
kunne gøre folkeskolen til et endnu bedre sted og være på alle måder. Faktisk så virkede det til at vores 
fagforening har noget på hjertet. Og det er jeg meget glad for og det har vi heldigvis stadigvæk. For mig 
er folkeskoleidealet et godt eksempel på at vi ikke er bange for at tage arbejdet med den gode skole – 
skole på den mere overordnet plan – alvorlig. Da vi i sin tid lagde ud med og arbejde med et folkesko-
leideal, så var det min frygt at vi ville stå med et forkromet, men støvet dokument som ikke ville have 
nogen reel værdi fordi det er nemlig den slags ting der kan være meget ødelæggende for den tillid der 
skal være mellem medlemmerne som troligt betaler deres kontingent og så selve Danmarks Lærerfor-
ening. Men for mig har folkeskoleidealet eller arbejdet med det vist mig at det godt kan være mere end 
bare et forkromet og støvet dokument. For mig har I vist sig at være os lærere som rent faktisk aktivt 
griber fat om vores professionalisme og går forrest. Det er os der ikke bare siger NEJ – og det gør vi jo 
ikke. Men det er der nogle der mener vi gør. Her siger vi JA til den gode skole og det viser at vi gerne 
vil være med til at præge den udvikling. For mig er folkeskoleidealet en mulighed for at vise at vi lærere 
vi vil noget og vi kan noget, og vi tror på noget. I arbejdet med Ny Start og selvfølge lærerkommissio-
nen som jeg er en del af, så er der mange broer der skal bygges og jeg tror nok at de fleste af dem ef-
terhånden er blevet brændt. Folkeskoleidealet kan få en rolle i det arbejde. Hvis vi skal have forudsæt-
ninger for at vi kan mødes et eller andet stede med vores arbejdsgivere, så skal vi have et punkt vi kan 
se frem til og imod og det er ikke fordi at folkeskoleidealet det repræsenterer en eller anden form for 
kompromis – det vil jeg gerne slå helt fast – tvært imod. Et godt folkeskoleideal kan rent faktisk være 
os lærere der kompromisløst sætter ord på den skole som vi vil for os alle sammen.  
 
OK-forhandlingerne i 15 og 18 viste med al uønskeligt tydelighed at parterne efterhånden ikke rigtigt 
forstår hinanden – endsige taler samme sprog – jeg tror at vores arbejde med folkeskoleidealet kan væ-
re med til at skabe et sprog vi kan tale – og som vores modpart kan forstå. For alle ønsker den gode 
skole og også selv om man godt kunne få den tanke at den gode skole netop blev taget som gidsel i 
Kommunernes Landsforening og Finansministeriets opgør med lærerne i 2013. Men netop fordi det 
var den gode skole som faktisk blev ofret af vores modpart som en følgeskade i kampen mod lærerne 
er jeg overbevist om at det netop der vi kan få – vi kan lægge en stor del af vores fokus med fordel når 
vi skal overbevise KL om at vi er nødt til at gøre noget grundlæggende anderledes, hvis vi skal kunne 
lægge dette moras bag os. 
 
Per Christensen talte om her til morgen, at det er på tide – og jeg synes – det lagde jeg faktiske mærke 
til at han sagde – at det er på tide – det er ikke bare at det er vigtigt – men det er på tide, at vi løfter os 
og får tilliden tilbage til folkeskolen. Det skal vi gøre – vi skal løfte os. Det tror jeg folkeskoleidealet 
kan være med til at sætte nogle ord på. Jeg ser også folkeskoleidealet som et politisk dokument – et do-
kument der skal få os til at opnå noget politisk – og det fik mig til at tænke på min gode kollega fra 
Varde, Flemming som i går aftes, da vi sad og snakkede, sagde noget om, at om et her samfund – de 
politikere som tegnede samfundet i øjeblikket, at der er en del af dem som ønsker os splittet og som 
har det som dagsorden. Men hvis vi kan få dem ikke vil splitte os ad til at forstå at det er folkeskolen 
der samler, så kan vi nå langt. 
 
Da forberedelsen i sin tid blev reduceret til at blot at være et tilfældigt restprodukt af Kommunernes 
Landsforening og vores daværende regering, der demonstrere de hvordan de ser på skolen. Men med 
folkeskoleidealet kan vi vise dem at den er noget helt andet. 
 
Tak skal I have. 
 
Klapsalver 
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Helle: 
Tak – Helle Døj, væres´go – derefter bliver det Rikke Beier. 
 
Helle Døj - Vestjysk Lærerforening:  
Den er godt nok lidt høj - . småsnak…   der… der…. Godt. 
Karl Marx, Grundtvig og Emma Gad og her kommer Klods Hans. 
 
Jeg har været med i arbejdsgruppen omkring folkeskoleidealet. Det var jeg heldig og blive udpeget til. 
Det er sådan at hjemme i kredsen, der hedder det en typisk næstformandsopgave. Så den tog jeg. Må-
ske fortrød de det en lille smule for da jeg kom hjem der var jeg så udstyret med en død krage, en flæk-
ket træsko, lidt pludder og en gedebuk. Så… bare lige for at ridse op hvad det er jeg synes jeg har med. 
 
Vi er 3 kommuner, det vil sige vi har 3 forvaltninger, 3 borgmestre, 3 børne- og uddannelsesudvalg, 3 – 
hvad hedder det – åhh – vi har rigtigt meget – vi har også – øhh – rigtigt mange skoler – rigtigt mange 
tillidsrepræsentanter, rigtigt mange interessenter der alle vil have en bid af folkeskolen. Så i det arbejde 
og det er det jeg vil fortælle jer om nu, har vi forsøgt at bringe folkeskoleidealet eller tankerne omkring 
folkeskoleidealet på banen. Vi har 35 skoler så da jeg kom hjem på gedebukken så startede vi og holdt 
fagligt klubmøder på alle skoler for at fortælle lærerne om det her fantastiske der var ved at ske nemlig 
arbejdet med et ideal. Kredsstyrelsen de fandt hurtigt ud på at det var nok bedst, så var der ro på, så vi 
tog afsted og det der skete – vi var spændte, på hvad ville lærerne sige til det her og det der skete det 
var at lærerne synes at de manglede den her debat. De synes at det var fantastisk og diskutere idealer. 
Ikke fordi de ikke også gerne ville diskutere OK18 og 15 og 21 – og hvad ved jeg. Men det her det var 
en langt vigtigere diskussion fordi den havde de manglet. De synes det er lidt ligesom om de har fået en 
– taget deres værkstøjskasser fra sig – fået en eller andet underlig taske hvor der ikke længere er plads til 
pludder, træsko og døde krager, men kun plads til benchmarking, driftsoptimering og konkurrencestat, 
resultatstyring. De følte og føler nok også stadigvæk at de ikke længere har en stemme i den folkeskole 
som de arbejder i. De føler og synes at alle andre end lærere er blevet eksperter i undervisning, så hvis 
vi havde været bekymret for om den debat var vigtig om vi kunne få gang i den, så blev vores bekym-
ringer gjort til skamme. Rigtigt mange synes at det her er meget vigtigt. 
 
Det er vigtigt for lærerne at få rum til at formulere det som vi er ved at miste og som de synes at de – 
fordi de kommer til at tvivle på om det lærerliv de har – om det er det rigtige. Vi skulle også have nogle 
politikere i tale og det gjorde vi ved at alliere os med – jeg ved ikke om det var Grundtvig – det var i 
hvert fald en biskop fra Viborg og han synes, at det her med folkeskolen, det var rigtigt vigtigt. Så vi la-
vede en debataften hvor vi inviterede de 3 borgmestre, forældre, skolebestyrelsesformænd, lærere, Bri-
an Degn Mortensen, som I garanteret kender til en debat om hvad kan folkeskolen. Vi havde bedt 
borgmestrene om og komme med deres visioner, deres værdier, deres ønsker for en folkeskole. Jeg vil 
sige, de synes stadigvæk at 2 og 2 er 5. Der var mange der lagde mærke til at de sprog som de kom med, 
det var Antorini-sprog, det var en begejstring for al det nye der var ved at ske i folkeskolen. Men vi sy-
nes også at de stod faktisk meget alene i den debat. Så lærerne de tog fra debataftenen og sagde at det 
var rigtigt godt fordi de der var tættest på deres hverdag – forældrene, skolelederne, kirken, præsterne, 
os selv – vi var faktisk rigtigt enige om hvad det var for nogle værdier som vi synes var vigtigst i skolen.  
 
Så kom al det der OK18 – så vi måtte jo lige sætte vore arbejde lidt på standby. Men vi er startet op 
igen for i forbindelse med Ny Start der kan vi ikke undgå og tale om hvilken folkeskole vi gerne vil ha-
ve. Vi er i gang med at arrangere lytte-møder med politikere og lærere og forvaltning omkring et fælles 
udgangspunkt i en stor kommune. Hvad er det for en folkeskole vi gerne vil have – hvad er det for 
nogle – hvad hedder det – hvad er det vi – hvad er det der skal til, så vi oplever at vi rent faktisk har et 
fælles afsæt for den udvikling der skal ske med vores folkeskoler og at de ikke bare er konkurrerende 
virksomheder hvor benchmark og brugelig data bliver det eneste udgangspunkt for politikernes beslut-
ninger. Hvordan får vi startet et nyt samarbejde der hviler på et fælles værdisæt og hvor vi taler om 
hvad en skole skal kunne – en skole der skal være bedre end den der var før – bedre end den der er nu. 
 
Kredsstyrelsen og skolelederforeningen arbejder også sammen i forhold og drøfte mulighederne i Ny 
Start og for at kunne sætte en ny dagsorden i samarbejde i skolen.  
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I Holstebro kommune der mødes tillidsrepræsentanter og skoleledere til en temadag om Ny Start, men 
også til en temadag om de anbefalinger der er kommet fra arbejdsgruppen omkring læringsplatforme 
og – hvad hedder det – fælles mål. Og hvor man uundgåeligt vil komme til at tale om hvad er det for 
en skole vi skal have hvis lærernes professionelle dømmekraft skal være afgørende når man taler om 
undervisning. Vi skal have en temadag – vi har lavet en 3-trins raket – vi skal have en – et forløb med 
vores tillidsrepræsentanter 
 
Helle: 
Helle, du skal til at runde af. 
 
Helle Døj: 
Ja, jeg skynder mig og jeg er simpelthen ikke sat denne her til – ej, det er jeg ked af. 
 
Latter 
 
Helle: 
Sådan klare Klods Hans jo også det – huh hej hvor det går – vi skal have en temadag med vores tillids-
repræsentanter, de skal igen have folkeskoleidealet og den debat ind under huden. Så skal de på kursus, 
hvor de skal bruge idealet som udgangspunkt for drøftelserne omkring det nye – den nye start – det 
nye samarbejde med skolelederen. Efterfølgende der skal vi så have en opstartsdag hvor skolelederne 
og tillidsrepræsentanterne sætter sig sammen og taler om hvad er det egentlig for en skole vi vil have. 
 
Helle: 
Helle – du skal slutte nu 
 
Helle Døj: 
Jamen jeg bliver simpelthen nødt til at sige det her, fordi det er vi rigtigt rigtigt stolte af. Fordi i sidste 
uge der var vi inviteret til middag af vores nye venner fra LO, Lizette Risgaard, hun var på turné og der 
blev der til den middag talt rigtigt meget om uddannelse og i den forbindelse der var der stor frustrati-
on hos vores venner i LO om hvad det er for nogle unge mennesker – hvad det er for nogle frustratio-
ner og udfordringer de står i når de vælger uddannelse. Så vi inviterede dem ind i folkeskolen og sagde 
– ved I hvad, det I står med, det har jo sin forklaring i det der foregår i folkeskolen – og det samarbejde 
det glæder vi os rigtigt meget til. 
 
Helle: 
Undskyld, Helle, men nu skal du lukke. 
 
Hele Døj: 
En sætning – bægeret det er halvt fuldt og den første halvdel smagte rigtigt godt. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
Helle: 
Ja, tak – Rikke Beier og derefter er det Rikke Jørgensen- værs´go. 
 
Rikke Marianne Melby Beier - Frederikssund Lærerkreds: 
Jeg stopper den, Helle. 
 
Nå – ” Der er meget, som splitter i tiden, og vejen er lang” – siger teksten i foreningssangen – og med 
det i mente er jeg meget tilfreds med selve udformningen af idealet er blevet skubbet. For timingen 
kunne ikke være bedre end den er nu. Jeg vil nemlig foreslå at vi udnytter tiden i fællesskab og udnytter 
folkeskoleidealet til at samle. Folkeskoleidealet kan og skal bidrage til at skabe et fælles sprog og et 
stærkt fagprofessionelt sammenhold. Det er for mig vigtigt at vi inddrager alle medlemmerne og invol-
verer dem i drøftelserne af, hvordan det samlede ideal skal udformes.  
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Vi skal have et folkeskoleideal der dækker breds i foreningen – et ideal alle kan genkende dele af og kan 
tage ejerskab for. Vi skal med drøftelserne af idealet skabe en debat der kan skabe genklang i vores 
medlemsgruppe.  
 
Med folkeskoleidealet som udgangspunkt skal vi bidrage til igen at kunne sætte den pædagogiske dags-
orden på skolerne og derigennem gøre en forskel og få indflydelse på både arbejdsliv, arbejdsglæde og 
ikke mindst på ressourcerne på skolerne.  
 
I Nordsjælland har vi af flere omgange haft sat folkeskoleidealet på dagsordenen. Vi har debatteret det 
på temamøder for TR i Nordsjælland, i det forpligtende kredssamarbejde, på generalforsamlinger, med-
lemskursus og på de sociale medier. Og vi tager lige en tur igen her i november måned hvor vi denne 
gang skal holde temadrøftelser igen med TR’erne. 
 
Larm – tabt noget på gulvet – latter 
 
For at de selv kan bringe det med på lærerværelserne for der og involvere og skabe en genklang netop 
hos dem. 
 
Folkeskoleidealet skal udmønte sig i en stærk fagprofessionel stemme der styrker en anden og meget 
mere seriøs debat om folkeskolen og bidrager til en Ny Start på det enkelte lærerværelse. Det er vores 
pligt som organisationsvalgte at bidrage til denne nye start. Vi skal begejstre og inspirere og skabe pro-
cesser der involvere alle medlemmer, så lad os folde temaerne ud i fællesskab og lade medlemmerne gi-
ve deres holdninger til kende – Ny Start – nej, lad os i fællesskab skabe denne nye start med en stærk 
professionel - fagprofessionel stemme. Lad os skabe en forandring for … bla bla bla.. for ”hvor men-
neskets værd bliver forsvaret må vi være med”. 
 
Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Rikke Jørgensen, værs´go – og derefter er det Marianne Toftgaard. 
 
Rikke Jørgensen - Brøndby Lærerforening: 
Når – jeg vil godt lave et lille forsvar for – eller tale lidt om den Klods Hans der var en der nævnte lidt 
tidligere. Jeg synes ikke det bliver sagt så tydeligt.  
 
Vi har et ideal for en skole – vi er i gang med at arbejde med et ideal for en skole, men har vi nogensin-
de taget stilling om vi er blevet en behandlingsskole, hvor vi rent faktisk er nødt til at forholde os til 
Klods Hans, som faktisk ikke kan indgå. Jeg er meget optaget af lige den del der hedder ”profession og 
samarbejde” – vi har altid samarbejdet – vi vil altid samarbejde og det har ikke været noget problem. 
Der hvor samarbejdet går hen og bliver problematisk det er når vi har med børn at gøre som ikke 
rummer os. Hvordan pokker løfter vi den del – den der hedder – vi kalder det inklusion – vi kalder det 
alt muligt andet, men lige nu står vi i en situation hvor vi faktisk ikke har defineret hvad er det vi i kan 
og hvad er det vi ikke kan – for vi kan ikke det hele. 
 
Jeg er så begavet – skulle jeg lige til at sige – eller så begunstiget, men også så forbandet så jeg er mor til 
en autist - og har måtte kæmpe som en sindssyg med et skolesystem som ikke er gearet til det her. Det 
er på en eller anden måde nødt til og definere et ideal der rummer at vi også skal sikre det samarbejde 
der gør at de børn ikke går til grunde. For det her det handler ikke kun om en social arv – og bryde en 
social negativ arv – det handler også om at vi lige her og nu – og det er også det de siger i LO – og det 
er også det de siger andre steder, står overfor nogle udfordringer fordi vi har nogle børn gående i en 
almen skole som er til skade for sig selv, for de voksne og for de andre børn.  
 
Klapsalver 
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Vi kommer til skade, de kommer til skade. 
 
Ja, jeg venter lige 
 
Klapsalver 
 
Så – hvis vi skal lave det her folkeskoleideal og det synes jeg vi skal – det er en rigtig god Ny Start, men 
lad os så også tale om hvad koster det her, hvis vi ikke hjælper de børn. 
 
Det var egentlig bare det jeg ville sige. Det var lige fra hjertet – tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak – Marianne Toftgaard, værs´go – og derefter bliver det Susanne Vilstrup. 
 
Marianne Toftgaard – Rudersdalkredsen: 
Ned – op – op og ned er lige langt. 
 
Ja, de af jer der har været her før, kan jo nok huske at idealet og jeg havde en lidt svær begyndelse. Nu 
er jeg ved at have vænnet mig til det. Men stadigvæk har jeg det et eller andet sted bagerst i hjernen en 
lille bitte forhåbning om at vi aldrig bliver færdige med det fordi jeg synes rigtigt meget, at det at være i 
proces med idealet, gør det som jeg godt kan lide det gør, nemlig at få os til at diskutere. Nu skal vi så 
lave en proces hvor er færdige med idealet, jeg kan jo håbe at den mislykkes så det vare mange flere år, 
og der kommer mange flere forhandlinger som udsætter det. For hver gang vi diskutere det bliver vi 
klogere.  
 
Jeg vil sådan set bare komme med en opfordring til at vi ikke kun diskutere det internt og med dem der 
kan lide os, men også diskutere det med dem – ikke dem som ikke kan lide os – det tror jeg måske ikke 
der nødvendigvis der ikke kan – men med dem der måske ser anderledes på tingene inden vi er færdige. 
Fordi sommetider så når vi siger noget, så tror vi at folk høre det vi siger, det gør de sjældent, men det 
er altid en god øvelse og prøve at sige – når jeg siger det her, hvad er det så du tror jeg mener – fordi 
det kan vi lære rigtigt meget af. 
 
Så Grundtvig, Emma Gad og jeg ved ikke hvem, nu vil jeg bringe børn- og kulturchefforeningen, Mi-
chael Ziegler og hvem har vi som vi måske tænker ”ville de det samme som os” – hvad med at lade 
dem læse med og komme med deres bud på hvad er det de tror vi vil med et ideal, fordi det kunne være 
interessant og muligvis noget vi kunne lære noget af. 
 
Så det var bare en opfordring. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – og så bliver det Susanne Vilstrup, værs´go. 
 
Susanne Weisbjerg Vilstrup - Ballerup Lærerforening: 
Det passer meget godt det her. 
 
Ja, det her jeg gerne vil det var bare lige at sige – jeg tror mest af alt det faktisk er en invitation til dig, 
Jeanette. Og det er jo i forhold til at jeg rigtigt gerne vil dykke ned i det der hedder ”samarbejde og pro-
fession” og i forhold til at folkeskolens ideal også skal adresseres nemlig i forhold til samarbejdet med 
PPR f.eks. og der tænker jeg at det kunne være rigtigt dejligt, Jeanette, vi har jo noget, der hedder speci-
alpædagogernes forening – samrådet for de specialpædagogiske foreninger – og vi har allerede et møde 
i december måned, så derfor så vil jeg gerne opfordre dig at komme til kaffe-møde hos os for jeg tæn-
ker at hvis der er noget vi rigtigt gerne vil fra PPR´s side, så er det da og samarbejde og være medan-
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svarlige for at udvikle og styrke kerneopgaven i folkeskolen, såvel i forhold til lærernes trivsel og udvik-
ling for eleverne men lige i så høj grad også er det vigtigt i forhold til supportering til lærere på såvel 
almen skoler og ikke mindst også i forhold til specialundervisningsområdet på specialskolerne. 
 
Så – nu bliver jeg squ en lille smule nervøs – det må I undskylde – øhh – til gengæld så har jeg måske 
det sådan at jeg bliver en lille smule pikeret når jeg læser i teksten under ”samarbejde og profession”, så 
står der ”der findes andre professioner og aktører omkring skolen, f.eks. skolepsykologer, pædagoger, 
sundhedsplejersker og socialrådgivere” – og jeg bliver rigtigt ked af det når man reducere PPR til ude-
lukkende at handle om psykologer, men vi er jo rigtigt mange professioner i PPR som rigtigt gerne vil 
skolen, så lad os tage den til december. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak skal du have. Det er ikke flere indtegnede talere, så jeg giver ordet til Jeanette Sjøberg for at runde 
punktet af, værs´go. 
 
Jeanette: 
Kom der lige en enkelt 
 
Helle: 
Der nåede lige at indtegne sig endnu en taler netop som vi fik sagt det andet. Heidi Rasmussen, som 
kommer løbende derovre. Vil du ikke lige have ordet inden Jeanette får det. Værs´go 
 
Heidi Yoma Rasmussen - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Tak – det var fordi jeg blev smidt af, så tog det lige lidt tid at få det frem. 
 
Det var egentlig et svar til Marianne Skovgaard fra Michael Ziegler. Han har skrevet sit eget folkeskole-
ideal. Det hedder fremtidens skole, så vi er lidt på bagkant lige der. 
 
Latter 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak Heidi.  Værs´go, Jeanette 
 
Jeanette: 
Ja, men tak for gode indlæg og meldinger ikke mindst. Og jeg havde da ikke set at hverken Grundtvig, 
Marx, Emma Gad eller Klods Hans lige skulle komme ind under dette her punkt.  
 
Jeg vil gerne lige starte med dig, Niels fordi at – for det første så kender du jo den her slags arbejde rig-
tigt godt og når du kommer med forslag, så ved vi også det er værd at lytte efter. Du forslår 2 forskelli-
ge ting – det ene det er det her med at kredsene laver – måske arrangere en eller anden form for fokus-
grupper, hvor at lærerne mødes og arbejder med nogle åbne og konkrete spørgsmål og kan drøfte det 
der. Det er da et rigtigt godt forslag, ikke at jeg vil pålægge at det skal nogle gøre, jeg tror bare at man 
kan skrive det på inspirationslisten, at det var også en måde at arbejde med idealet på, ligesom der ligger 
en hel masse andre forslag. Jeg hørte dig sige, at du sagde man kan gøre det, og det var en idé til det.  
 
Så siger du det med mindre Grundtvig og mere Marx, ja, det er jo sådan et spørgsmål om hvordan man 
læser teksten vil jeg sige. Og Grundtvig var rigtigt mange ting – han var både et konkret menneske, 
men han var også en myte og det skal vi nogle gange huske når vi kigger på ham i en skolekontekst. 
Der er ingen tvivl om at Grundtvigs skole, det handlede om oplysning og opdragelse og det visionære, 
men han var altså også en ualmindelig dunkel og polemisk og hysterisk og lidt speciel person, så det 
skal man altid huske og tænke lidt over når man kigger på hans skoletanker. Der er nogen der siger, at 
praktisk pædagogik det lå slet ikke til Grundtvig, så det er ligesom nogle andre ting vi skal tolke på, men 
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jeg tror vi har forstået dit budskab i forhold til vores ordvalg – for det var det jeg hørte dig sige, at det 
var det du studsede over. Det er ikke teksten hvor der egentlig står det her ”folkeskolen er for alle uan-
set religiøsitet, etnicitet, køn og social klasse hvor der undervisning i det som er almen betydningsfuldt 
og nødvendigt. Alle børn har ret til at gå i den danske folkeskole.” Det tror jeg der er sådan en bred 
opbakning til, men jeg forstod det som at vi måtte gerne lige kigge på vores ordvalg. Ja,. 
 
Så siger Lise noget omkring det med – altså forventninger og rammer for opførsel – kan vi adressere 
det eller skal det beskrives eller skal det på en eller anden måde ind og det synes jeg da er en tanke værd 
som vi må tage videre og sige ”jamen kan vi det – kan vi skrive opdragelsesopgaven i dag eller hvad der 
er god opførsel eller pli eller hvad man skal sige” – i hvert fald om det skal adresseres på en eller anden 
måde. Så det er noteret. 
 
Tak til Lars Holmboe og Helle Døj og Rikke Beier for jeres inspiration – tanker og ideér og også meget 
konkrete idéer til hvorfor det her vigtigt og hvordan man kan arbejde med det og også den begejstring 
som I har med i arbejdet ikke mindst. Ja. 
 
Og Marianne fra Rudersdal, du spørger – skal vi ikke også huske at spørge nogle andre om hvad de 
mener om det her – nogle af dem vi normalt måske ikke sådan lige henvender os til – og jo, de tanker 
har vi også gjort os, måske skulle vi prøve at spørge nogle af dem som vi ikke lige er mest på bølge-
længde med – fordi deres input kan være så vigtige. Vi kan jo godt – det kan jo ske - også i Danmarks 
Lærerforening, at vi har lidt blinde spotter, altså vi tror det jo ikke selv, men det sker jo at der er noget 
vi ikke selv kan få øje på. Så det er et godt forslag. 
 
Sanne fra Ballerup, du rammer en sådan – på en eller anden måde akilleshælen i  forhold til, vi har jo 
beskrevet i afsnittet alle de mange parter som vi – som man og vi arbejder sammen med i skolen og rig-
tigt mange af dem er nævnt med titel kan man sige – og jeg ved godt at PPR kan være – vi ved godt 
PPR kan være organiseret på rigtigt mange forskellige måder og vi må gøre os nogle overvejelser om al-
le skal nævnes af dem vi samarbejder med eller om vi skal lave en eller anden form for kategorier. Tak 
for din kaffeinvitation, men hvis du inviterer mig, så har du sådan set også inviteret hele adhoc-
gruppen, så – det skal du overveje – vi skal overveje det, men du skal nok overveje det mest, tror jeg, 
om du vil have os på besøg. 
 
Ja, til sidst – sådan lige for at runde af, hvis der ikke er flere indlæg med det her. Som jeg selv nævnte, vi 
har brug for at lave en eller anden form for, altså sådan lidt mere konkret procesplan. I kan se det bilag 
der hedder procesplaner, der er en masse forslag til og tanker. Men det vil vi prøve at konkretisere i den 
kommende tid. Og vi har snart møde i Adhoc-gruppen, jeg tror det er i næste uge faktisk allerede, at vi 
har møde der, så der kan vi gå i gang med det arbejde, både det arbejde, men også nogle af de vigtige 
input som I har kommet med nu. 
 
Og ja, det skal være ordene fra mig af til at runde af på, med mindre der er flere der indtegner sig.  
 
Helle: 
Tak Jeanette, det er der lige en enkelt – ja, faktisk 2 der har gjort. Niels Munkholm Rasmussen har lige 
bedt om ordet og derefter bliver det formanden. Værs´go, Niels 
 
Niels Munkholm Rasmussen - Odense Lærerforening:  
Ja, tak det var også meget imødekommende, Jeanette, men jeg har faktisk, synes jeg selv en pointe. 
Hvordan når vi bedst ud til medlemmerne - får dem engageret i det her folkeskoleideal, med at hoved-
styrelsen opstiller 8 meget centrale punkter eller ved at kredsene prøver at engagere sig og når ud på 
skolerne, jeg synes det er et afgørende spørgsmål om hvordan vi driver organisation og derfor er jeg – 
ja, jeg er faktisk ikke helt tilfreds med – du kan bare komme ind i rækken, jamen det ændre jo ikke i sy-
net på hvordan vi driver organisation når vi skal arbejde med noget så vigtigt som et folkeskoleideal, så 
– det var den ene ting – og så tror jeg også at vi måske heller ikke er enige i vurderingen af hvor langt vi 
er ude på nuværende tidspunkt. For det kunne godt lyde som om det kender man squ til ude på skoler-
ne – mere eller mindre – nu skal vi lige justere det og så videre – det tror jeg ikke. Sådan tror jeg ikke at 
det er og det er jo en anden måde og tænke organisation på, at der er virkelig en opgave der venter os – 
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og jeg tror faktisk kredse og TR og sådan nogle er bedre til det – end styret f.eks. på regionalt med-
lemsmøder. 
 
Så synes jeg også, jeg kvitterer for det der du siger med at I skal tænke over ordvalget – ja, det er faktisk 
det der er meningen 
 
Latter 
 
Fordi jeg læser at vi hele tiden tager udgangspunkt i det enkelt barn og det er også godt nok, men sko-
len er jo et fællesskab. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak, Niels – Jeanette. 
 
Nej, Anders får ordet først – værs´go formand - og derefter bliver det Jeanette. 
 
Anders: 
Jamen dit indlæg, Niels det rammer sådan set ret godt ind i lige noget jeg ville have med her på afslut-
ningen fordi vi har drøftet rigtigt meget i adhoc-gruppen, i hovedstyrelsen om hvor store forventninger 
vi kan stille til kredsene. Jeg er helt enige i, at det engagement som vi også har hørt fra flere af jer der 
har været heroppe – ude i kredsene – det er fantastisk værdifuldt, hvis vi vil have idealet ud og leve og 
diskussionen ud og leve. Og vi er helt med på, at vi er ikke i fuld gang med det her, og vi har drøftet 
hvor højt et ambitionsniveau – hvor mange kan vi forvente vil engagere sig i denne her debat. Og jeg 
synes de eksempler vi fik her fra kredse om har taget det op og fortælle om – jamen vi ved godt at der 
er travlt derude, men den debat her er savnet blandt medlemmerne og den er med til at skabe ny energi. 
Altså jo flere kredse der får den oplevelse, jo længere kommer vi ud. Men når vi ikke står her og pålæg-
ger kredsene og lave en hel række aktiviteter, så er det også i respekt for at I har forskellige vilkår, I har 
mange ting I arbejder med, men jeg er da helt sikker på, at vi fra hovedstyrelsens side rigtigt gerne vil 
opfordre til at mange kredse gør noget i stil med det du siger, Niels og derfor vil vi da også gerne skrive 
det ind som et eksempel. Men vi har altså ikke lagt op til en kongresvedtagelse hvor vi pålægger kred-
sene en række konkrete aktiviteter – det kan I jo så pålægge jer selv, havde jeg nær sagt. 
 
Jeg tror at det er vigtigt det som Marianne er inde på og sige, at processen omkring det her folkeskole-
ideal det er det allervigtigste. Vi sagde jo i øvrigt nøjagtigt det samme til hinanden for mange år da vi 
lavede vores professionsideal, vi havde flere års rigtig god diskussion i organisationen. Vi fik involveret 
rigtigt mange og udfordringen var lidt, da vi havde lavet professionsidealet, hvordan holdt vi debatten i 
gang, jeg tror nu stadigvæk at det er rigtigt at vi prøver at have en målstreg og sige – her skal vi have 
vores ideal på plads. Men en del af det vi skal drøfte frem til næste kongres hvor vi forhåbentligt har et 
professions – vrøvl – et folkeskoleideal – som vi kan forholde os til. Det er selvfølgelig også – hvordan 
sikre vi at det kom ud og leve – også når vi har vedtaget det.  
 
Jeg er meget enig i, jeg tror det var Rikke der var oppe og sige, at vi har i den grad brug for og bringe 
vores ideal omkring en skole ind i debatten lige nu – jeg synes Lars han gav et rigtigt godt eksempel på, 
hvordan man i forhold til de diskussioner der skal foregå omkring Ny Start i kommissionen osv. skal 
tage udgangspunkt i, hvad er det for en skole vi gerne vil.   
 
Nu fortæller Heidi, at Michael Ziegler har allerede formuleret sit folkeskoleideal, altså jeg har også væ-
ret inde på Høje Taastrups hjemmeside og set hvad der står om ideal på den hjemmeside, og jeg har 
været inde på flere andre kommuners hjemmeside og set hvad der står – nu skal jeg formulere mig di-
plomatisk – der er altså rigtigt meget indholdsløst floskelord som kendetegner visionerne for skolen. 
Og der er tanken med at vi tager denne her grundige drøftelse, at vi kommer langt dybere ind og jeg 
tror faktisk at vi gør det, og jeg er helt enig med Marianne – vi skal selvfølgelig inviterer andre ind til at 
diskutere det her ideal. Men hvis vi har et godt og konstruktivt bud, så kan vi på den måde være med til 
at kvalificere de diskussioner der helt generelt er i det danske samfund om hvorfor vi holder skole. Jeg 
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nævnte det i forhold til fagbevægelsen i ny hovedorganisation, der skal visse følelser af profession kun-
ne sige, hvad er det for en skole vi ser – og det er ikke en ekskluderende – det er ikke for di vi har de 
vise sten vi kommer med, men at vi står på et professionelt – et professionsgrundlag, det vil være med 
til at kvalificere helt generelt den debat vi har og det er det der er målet med det her.  
 
Men Niels, vi ligger altså ikke op til at vi skal pålægges kredsene bestemte aktiviteter, men meget gerne 
være med til at opfordre til at eksempelvis din idé bliver ført ud i livet forskellige steder. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Jo, tak – Jeanette Sjøberg, værs´go. 
 
Jeanette: 
Ja, som jeg sagde da jeg lagde op til at starte punkt 4 i sådan en indledning, der fortalte jeg noget om 
hvordan kredsene har arbejdet på rigtigt mange forskellige måder med det her. Og det har været sådan i 
den proces vi har været i gang med – nu fik Anders også lige sagt det, at vi har jo sagt nu arbejder vi 
med det her politiske arbejde – kan man sige – og det skal ud på forskellig vis, i de forpligtigende 
kredssamarbejder ud i kredsene, ud til TR´erne, styrelserne, på skolerne osv.  Men vi ved også godt at 
dem der er bedst til at afgøre jo hvornår man skal arbejde med sådan noget her og hvornår man skal 
arbejde med det og hvornår det passer ind i planerne, det er nu engang dem der sidder ude i kredsene. 
Så vi vil helst holde det på det niveau, at vi er nogle der prøver at samle noget inspirationsmateriale og 
nogle forskellige ting man kan gøre brug af, og så er det jer der træffer beslutningen om hvordan det 
skal foregå. Derfor står der også i materialet, i forhold til hovedstyrelsens forslag – med liste med for-
slag – der står under de her forslag til aktiviteter f.eks. altså hvad det kan være, kan man sige – og det er 
sådan en – havde jeg nær sagt en plug and play-liste – som I så kan vælge ud fra, hvad I også synes det 
skal være. 
 
Det sidste her – fordi det der er vigtigt nu med det her punkt, ud over at relancere folkeskoleidealet det 
er at vi holder liv i punktet det næste års tid, at vi stadigvæk arbejder på at udvikle det og kvalificere det, 
at vi har virkelig godt gang i processen. Vi har ikke sat måltal på at alle medlemmer skal have involveret 
sig dybt i det her, men hensigten er at medlemmerne selvfølgelig har hørt om det og allerhelst også har 
været involveret i det – det ville da være fantastisk hvis det kunne lade sig gør når vi træffer et folkesko-
le – beslutning om et folkeskoleideal til næste år. 
Og så den ene ting – den sidste ting jeg lige manglede at få med før, det er – det er noteret det omkring 
der mangler noget omkring det – altså specialundervisning – elever med særlige behov – og hele den 
opgave der også ligger i folkeskolen og som faktisk er en ret vigtig del af folkeskolen. At der er plads til 
forbedring og det skal helst finde vej ind i idealet til næste år i et af temaerne eller i det indledende af-
snit. 
 
Ja, det tror jeg var afrundingen på det. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak for det – det er også lige præcis afrunding på dette punkt inklusiv de anbefalinger og idéer og 
forslag som er kommet fra jer delegerede som hovedstyrelsen har kvitteret for og taget til efterretning.  
 
Inden vi fortsætter med dagsordenes næste punkt, punkt 5 - Danmarks Lærerforenings videre arbejde i 
en styrket fagbevægelse, tager vi lige en strejke ben pause – ca. 10 minutter. Vi fortsætter kl. kvart over 
5. 
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Dagsordenens punkt 5 – Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket 

fagbevægelse  

 
Helle Bentz Hjorth: 
Så er klokken 17.15, I må gerne finde jeres pladser, så vi kan fortsætte kongressen. Lige lidt tid frem til 
kl. 18. 
 
Og mens de sidste finder deres pladser og vi får lukkede dørene, så kan jeg oplyse, at der til brug for 
behandling af dette her punkt er udsendt følgende bilagsmateriale som ligger på kongresportalen natur-
ligvis. Det er E1.1 – baggrundsnotat til E1.2, E1.3, E1.4, E1.5 som er en proces og tidslinje for det lo-
kale arbejde. 
 
Jeg vil starte med at give ordet til formanden og derefter bliver det Gordon Ørskov og Thomas Andre-
asen. Værs´go. 
 
Anders Bondo Christensen: 
På kongressen i 2014 der vedtog vi et papir om mission, visioner og målsætninger eller rettere sagt vi 
havde det som baggrundspapir fordi det var egentlig hovedstyrelsens papir. Et af de emner vi havde 
oppe det var at vi skulle have en fagbevægelse med et stærkt samfundsengagement og frie forhand-
lingsmuligheder. Det stod som en målsætning i forhold til 2019 og 2019 ligger altså lige her rundt om 
hjørnet. Vi uddybede det med at sige, at fagbevægelsen tager ansvar for at sikre et bæredygtigt samfund, 
der er præget af social retfærdighed, ligeværd, plads til alle, hjælp til dem der har behov og ansvar og 
frihed til den enkelte borger. Fagbevægelsen skal spille en aktiv rolle i forhold til samfundets udvikling. 
Og senere skriver vi ”for bedst at kunne varetage medlemmernes interesser er foreningen en central 
spiller i en stærk fagbevægelse”. 
 
Det her det formulerede vi i kølvandet på 2013. Vi havde med meget stor tydelighed mærket at det kan 
godt ske at Danmarks Lærerforening selv synes at vi var en stærk og betydningsfuld fagforening, men 
vi havde brug for at kunne kæmpe sammen med andre – så en af vores visioner det var at vi skulle tage 
et medansvar for og styrke fagbevægelsen. Vi fik genetableret et sammenhold på det kommunale for-
handlingsområde – vi fik samlet KTO og Sundhedskartellet til Forhandlingsfællesskabet – vi så resulta-
terne ved OK18, med et stærkt sammenhold mellem de faglige organisationer. Og midt i det her forløb 
der var der jo en hel historisk dag nemlig 13. april 2018, det var den dag hvor FTF holdt kongres – LO 
holdt kongres og efterfølgende mødtes vi til en samlet kongres hvor vi besluttede og skabe den nye ho-
vedorganisation – en hovedorganisation der på det tidspunkt ikke havde noget navn og som Per jo har 
sagt – fik det fantastiske navn Fagbevægelsens Hovedorganisation.  
 
Der var en fantastisk stemning i lokalet da alle de delegerede fra FTF og fra LO mødtes. Der var sådan 
et historisk vingesus over det der skete. Vi var alle sammen i den offentlige fagbevægelse ufatteligt 
travlt optaget af og lave overenskomstforhandlinger, jeg husker meget tydeligt, at Mette Christensen, 
forligsmanden sagde, nej, den dag den holder vi fri.   Fordi det havde selvfølgelig afgørende betydning 
for os alle sammen. Ganske få dage efter sker der det at LO-gruppen OAO laver det her delforlig på 
det regionale område, der sådan almindelig krisestemning – kan jeg godt fortælle jer om, oppe i Forligs-
institutionen, der var en hel særpræget stemning udenfor Forligsinstitutionen og jeg husker nogen siger 
”det var da godt vi fik besluttet fusionen inden – for ellers havde vi da aldrig nogensinde fusioneret 
ovenpå det her” – for mig er det stik modsat – for mig viser det med al tydelighed hvor vigtigt det er at 
vi fusionere – hvor vigtigt det er at vi arbejder sammen og ikke går hver for sig. Heldigvis så lykkes det 
jo som sagt at gøre det til et bump på vejen, og vi kom samlet og stærkt igennem overenskomstfor-
handlingerne, men vi har i den grad brug for og bruge de fælles kræfter vi har. Vi står nu med en ho-
vedorganisation med 1.4 millioner medlemmer. Med 88 fagforeninger og fagforbund samlet. Det er en 
utrolig styrke hvis vi forstår at bruge den styrke. Jeg tror vi skal - igen og igen – sige til hinanden at ét er 
at lave en organisation – et er at lave den struktur der er en forudsætning for at vi får en stærk fagfor-
ening – men fagforeningens styrke afhænger 100% af, hvad vi gør den til. Hovedorganisationen det er 
organisationernes organisation. Jeg har også nogle gange hørt nogle, der argumentere med at vores 
medlemmer kan ikke det, og vores medlemmer kan ikke i forhold til en hovedorganisation. Jeg tror vi 
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skal gøre os klart at medlemmerne i Danmarks Lærerforening - medlemmerne i alle de andre fagfor-
eninger, i dagligdagen interesserer sig meget meget lidt for hvilken hovedorganisation de er en del af. 
Til gengæld så har det som hovedorganisationen arbejder med – de resultater som hovedorganisationen 
opnår, er af ganske stor betydning for det enkelte medlem og den historie skal vi huske at fortælle. 
 
Vi står i en situation hvor vi på mange måder er udfordret. Nu nævner Per i sin tale – kunne vi ikke 
sætte skatten lidt op for at finansiere en god folkeskole. Vi har lige set nogle tal på – der viser at der har 
været 0-vækst i den offentlig sektor igennem mange mange år, år man gør de reelle tal op. For mange år 
siden der sagde Claus Hjort Frederiksen – jeg tror det var før han blev finansminister ”hvis vi i en læn-
gere periode har en offentlig vækst på 20% - nej øhh på 5% - mens vi samtidig har en vækst i samfun-
det på 20%, så har vi skabt et helt nyt samfund”.  Det er var Claus Hjort Frederiksens bagvedliggende 
overvejelser det var selvfølgelig at hvis vi kan holde den offentlige vækst nede og samtidig generere en 
høj vækst i samfundet som bliver udmøntet til borgerne, så vil borgerne efterhånden begynde og brug 
den merværdi de har til selv at købe deres ydelser ved siden af den offentlige sektor som ikke kan følge 
med de forventninger som borgerne har til den offentlige sektor. Og dermed har man skabet et helt nyt 
samfund. Det er helt grundlæggende udfordring vi står overfor. Hvis vi stadigvæk vil et solidarisk vel-
færdssamfund, hvis vi stadigvæk vil have et samfund tage hånd om også de borgere der ikke selv har 
mulighed for det, så skal vi sætte en anden dagsorden – det kan vi ikke gøre i Danmarks Lærerforening 
– det kunne vi ikke gøre i FTF, men det har vi en mulighed for at gøre nu – med en stærk samlet fag-
forening.  Jeg håber at vi kan bruge den nye hovedorganisation til at revitalisere fagbevægelsen. Jeg tror 
vi har fået et rigtigt godt startskud med OK18. Der var vi mange der opdagede hvor stor betydning det 
har at vi kan tilsidesætte snævre interesser som vi selvfølgelig også skal kæmpe for men at vi kan sætte 
dem til side og se nogle større fælles perspektiver.  
 
Som jeg sagde i min indledning så har fagbevægelsen gjort en helt afgørende forskel i forhold til udvik-
lingen af det samfund vi har i dag. Fagbevægelsen i Danmark er et fundament i det demokrati vi har. Vi 
har i den grad brug for at lønmodtagernes stemme stadigvæk er aktiv i forhold til at formulere visio-
nerne for det samfund vi har. Jeg håber at vi får styrken til i den nye hovedorganisation – ikke bare at 
forsvare det vi har – men også være i stand til og sætte nye dagsordener – give svar på nye udfordrin-
ger. Demokratiet som mange af os måske tog for givet er under et voldsomt pres. Se hvad der sker 
rundt omkring os – se hvordan fascistiske tilbøjeligheder melder indpas rigtigt mange steder i verdenen. 
Hvordan fake-news får lov til at tage over. Her skal vi komme med et svar fra fagbevægelsen – det er 
os som skal være garanter for at vi har et reelt demokrati, hvor den enkelte danskers stemme stadigvæk 
bliver hørt.  Det har været en dagsorden som fagbevægelsen har haft igennem mange år. Når fagbevæ-
gelsen har lavet oplysning – har haft oplysning som en af sine kerneområder – så var det jo netop for at 
sikre at vi kunne have et demokratisk samfund. I dag står vi overfor nye udfordringer – hvordan takler 
vi det i fagbevægelsen – hvad er vores svar på det.  
 
Vi står overfor nogle klimaudfordringer som er helt enorme. Vi skal aflevere et samfund til vores børn, 
til de næste generationer. Hvordan spiller vi fra fagbevægelsen ind i forhold til den vigtige dagsorden. 
Da de syriske flygtninge kom vandrende op ad motorvejen der indkaldte regeringen fagbevægelsen til at 
sige – kan vi finde et fælles svar på den kæmpe udfordring vi står overfor. Vi tog handsken op – vi har 
lavet aftaler – vi har sikret at der er plads på det danske arbejdsmarked. Jeg så lige en overskrift at 2/3 
af de syriske flygtninge på Bornholm i dag er i arbejde. Det en enestående succes. Vi var med inde og 
tage ansvar for en kæmpe stor samfundsudfordring.  
 
Nu er den nye udfordring måske i virkeligheden og sige, jamen vi har ikke plads til andre end os selv. 
Hvordan sørger vi for og lave et samfund som er bygget på humanistiske værdier – hvor vi ikke sætter 
små børn i fængsel som der bliver lagt op til med de nye ændringer af straffeloven. Hvilket ansvar vi for 
de flygtninge som bliver interneret i lejre i årevis og de børn der skal bo i de lejre?  Har vi i fagbevægel-
sen nogle visioner, nogle ambitioner i forhold til de spørgsmål. 
 
Jeg tror, hvis vi ikke som fagbevægelse involvere os også i de spørgsmål, så mister vi stille og roligt vo-
res berettigelse. Hvis vi falder tilbage i og sidde og kæmpe for hver vores små – men selvfølgelig vigtige 
dagsordener i forhold til løn- og arbejdsvilkår, så tror jeg at fagbevægelsen stille og rolig mister sit po-
tentiale som den vigtige faktor i det demokratiske Danmark som fagbevægelsen har været gennem hele 
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det demokrati vi har haft. Og der for er det store ting der står på spil. For os er det jo ikke ligegyldigt 
om der sker socialdumping – for os er det ikke ligegyldigt at vi har en stor del af arbejdsstyrken som ik-
ke har de nødvendige kvalifikationer til at kunne klar sig på det kommende arbejdsmarked. Det er også 
Danmarks Lærerforenings udfordring. Vi står overfor en situation hvor hele arbejdsmarkedet er ved at 
ændre fundamental karakter. 3F har lavet den første overenskomst med en netbaseret virksomhed. Vi 
tror måske at vi kan være i tryg havn fordi vi har vores skole – vi er ansat i kommunen. Men vi kan jo 
bare se hvordan også vores område bliver privatiseret. Vi har erklæret blokade mod virksomheden 
Sputnik som Københavns Kommune har købt undervisning af nogle af de svageste børn i den køben-
havnske folkeskole. For at sikre at de lærere der arbejder der også får ordentlige arbejdsvilkår. Det er en 
situation som rigtigt mange andre organisationer kender – det er også vores udfordring og vi skal tage 
et medansvar for at løse det. 
 
Det er klart at en ny hovedorganisation også skaber rigtigt mange nye udfordringer. I kommer i gang 
med at diskutere, hvad er det for en lokal struktur vi ønsker af ny hovedorganisation. Vi har været 
igennem – nu skal jeg passe på hvad jeg siger – jeg må hellere sige grundige drøftelser af hele opbyg-
ningen af den nye hovedorganisation. Vi har haft rigtigt mange møder – og de visioner som Per gav ud-
tryk for omkring ny hovedorganisation, det er ikke nødvendigvis det der har fyldt. Fordi det handler 
også om vedtægter – om forretningsordner – om processer. Men for mig er det vigtigt at når vi nu har 
skabt en ny hovedorganisation, at vi så i Danmarks Lærerforening er én af garanterne for at de mulig-
heder der ligger i den nye hovedorganisation bliver udfoldet. Jeg tror at Per han har en rigtig vigtig po-
inte, når han siger, at den lokale struktur vi i Danmarks Lærerforening og den lokale struktur som 3F 
har gør, at vi kan være krumtappen i noget af det lokale arbejde der skal være. Og rigtigt mange af de 
udfordringer vi står overfor – det er jo også lokale udfordringer.  
 
Hvordan tackler vi det – hvordan får vi overskud til i vores dagligdag også og investere kræfter i for-
hold til og udnytte det potentiale der ligger i den nye hovedorganisation- Det er nogle af de ting som vi 
skal prøve at finde en fælles – et fælles svar på. Det er ikke et svar vi skal finde i dag. Der bliver lagt op 
til nu at vi i en 2 årig periode arbejder med den lokale struktur. Vi har fortsat de strukturer vi kender – 
FTF´s regioner fortsætter – de lokale LO-sektioner fortsætter – men i løbet af den 2 års periode skal vi 
gerne finde et nyt fælles svar på, hvordan kan vi se en lokal struktur for den nye hovedorganisation. 
Det vil vi selvfølgelig skulle drøfte internt men det der lægges op til lige nu, det er sådan set at der ikke 
kommer en facit ovenfra. Men at det er jeres erfaring – det er jeres lokale samarbejde der er med til at 
definere hvad der skal ske på det lokale område.  
 
Jeg håber også at når I går ind i det arbejde, at I selvfølgelig som vi har gjort på det centrale hold, bru-
ger tid på at tage de lidt trælse men nødvendige drøftelser om struktur, vedtægter osv., men at vi hele 
tiden for øje har – hvad er det for nogle muligheder den nye struktur giver os. 
 
Nu nævnte jeg at der var 48 – vrøvl 88 – organisationer i den nye hovedorganisation. Vi er vidt forskel-
lige. Fra kæmpe store 3F til organisationer som har omkring 1.000 medlemmer. Hvordan sikre vi at vi 
får en ny hovedorganisation hvor vi alle sammen kan se os selv i. Men også, hvordan sikre vi at det ikke 
bliver den mindste fællesnævner der definere hvad der skal ske i den nye hovedorganisation.  
 
Det er ikke nogen hemmelighed at for mig er det her en helt afgørende mulighed, at vi har fået en ny 
hovedorganisation. Da jeg blev formand for 16 år siden, blev jeg spurgt om mit perspektiv i forhold til 
de 3 hovedorganisationer og jeg udbrød sådan fuldstændig spontant ”Danmark er al for lille til og have 
3 hovedorganisationer. Nu 16 år efter der står vi med nogle nye muligheder – vi skal placere Danmarks 
Lærerforening som jeg sagde der hvor indflydelsen er – der tror jeg vi er nu. Men indflydelse det er ikke 
noget man får, det er noget man kæmper sig til – det er noget man knokler for at få – og det håber jeg 
at vi er parate til og levere den indsats til gavn for vores medlemmer, men også til gavn for hele fagbe-
vægelsen generelt. Og det er det vi gerne vil drøfte med jer, hvordan gør vi bedst det i fællesskab. Tak 
skal I have. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
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Ja, tak – Gordon Ørskov, værs´go. 
 
Gordon Ørskov Madsen – Hovedstyrelsen: 
Ja, i forlængelse af Anders´ opstart vil jeg prøve at komme med nogle perspektiver i forhold til vores 
arbejde på velfærdsområdet. 
 
Fordi som en del af vores foreningsarbejde, der deltager vi og understøtter en række velfærdspolitiske 
samarbejder på forskellige leder og kanter. Vi har – og de samarbejder har udviklet sig betragteligt gen-
nem de senere år – og ikke mindst i forbindelse med og op til kommunalvalget og OK18 i øvrigt også. 
Men siden 15 har vi været en del af en kampagne – et samarbejde – vi kalder for ”virkelighedens vel-
færd”, som vi varetager sammen med BUPL, FOA, HK-kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. 
Og vi arbejder på at skabe opmærksomhed på den manglende haltende velfærd, utilstrækkelig velfærd 
og kampagnen eller samarbejdet går i høj grad ud på og vise billeder på virkelighedens velfærd - og 
fastholde politikerne på virkeligheden. Det er en væsentlig opgave – og som Anders sagde, var vi i det 
regi meget aktive – også op til kommunalvalget. 
 
Et andet samarbejde vi har som er bredere og som var det samarbejde der også stod for den store – det 
store fællesmøde i Fredericia – var det vist – Odense – jeg kan aldrig huske hvad for et møde der fore-
gik – det var i Odense. Vi vedtager hermed at det var i Odense. Når, men der var – der tog vi egentlig 
et startskud til også og slå det samarbejde fast - et meget bredere samarbejde fast – men som også går 
ud på at etablere lokale samarbejder. Som jo i høj grad jo også lykkes op til kommunalvalget. Og der 
arbejdes også lige nu med en oprustning op til folketingsvalget. Så der kan laves en bred manifestation 
der.  
 
Så er vi som det tredje en del af et Cevera temaprogram – tænketanken Cevera. Som hedder ”fremti-
dens velfærd og velfærdssamfund”. I det regi der prøver vi at tage den lange kikkert op for øjet – ikke 
det blinde øje – men det seende øje – for at kigge lidt ud i, hvad er det egentlig vi forestiller os – eller 
hvordan forestiller vi os egentlig at fremtidens Danmark skal se ud når vi kigger på velfærdsområdet. Vi 
skal have nogle ambitioner som fagbevægelse. Og vi skal have nogle ambitioner om hvordan vi forestil-
ler os det samfund vi er en del af udvikler sig. 
 
Meget af det her skulle jo gerne på et tidspunkt kunne folde sig ud i FH regi – altså Fagbevægelsens 
Hovedorganisation. Og det samarbejde vi køre nu foregår jo af hovedorganisationer, men det vil jo væ-
re naturlig at vi kan udvikle de her samarbejder indenfor hovedorganisationens rammer. 
 
Vores velfærdssamfund lige nu lever i bund og grund - med og i - et paradoks. Fordi på det ene – på 
den ene side så sker der det at hele den danske velfærdsmodel stille men sikkert bliver afviklet. Det er 
der forskellige tiltag der gør – at det sker – hele flexicurity modellen og balancen i den bliver forskub-
bet. Det sker gentagende besparelser og vi skal løbe hurtigere og hurtigere og hele det overdrevne fo-
kus på økonomi og besparelser og rationaliseringer gør at velfærdsydelserne mister kvalitet, hvilket igen 
gør, at der kommer flere og flere private alternativer som befolkningen begynder at vælge til fordi kvali-
teten falder i den offentlige sektor. 
 
Der skabes mindre og mindre attraktive arbejdsplader og vi kunne jo så ment tage OK18 perspektiv 
med også der hedder – at hvis der skabes mindre og mindre attraktive arbejdspladser, og lønnen falder 
– og lønudviklingen i den offentlige sektor den halter bagud – den private sektor – jamen så kender vi 
og ved noget om hvad det gør med et samfund. Det er nemlig den anden del – eller det er en del af den 
ambition som Claus Hjort som Anders nævnte tidlige – var garant for – at hvis den private sektor ud-
vikler sig med en hast og vækst der er langt højere end den offentlige sektor – ja, så sker der det at vi 
får et helt andet samfund – og det gælder altså også på overenskomstområderne, lønudvikling osv. Vi 
ved hvad der sker i andre samfund når det er sket, nemlig at hele den offentlige sektor taber og det er 
ikke attraktivt at være der og folk søger i højere og højere grad over mod ydelser af privat karakter. 
 
Men – og heri er paradokset – når vi spørger borgerne i forskellige undersøgelser – VIVE har lige lavet 
en undersøgelse og andre har lavet undersøgelser af det her og nogle af undersøgelserne viser ikke et 
klart flertal men helt op mod 70% og over 70% af borgerne tilkendegiver at hvis vi skal vælge mellem 
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investeringer og udvikling af den offentlige sektor, og investering i kvalitet i den offentlige sektor – 
vælge imellem det – og så skattelettelser, så var borgerne ikke i tvivl.  De vælger velfærd og de vælger 
investeringerne i velfærd. Det er paradokset – fordi vi er på samme tid god i gang med at nedlægge 
skidtet – nej ikke skidtet – men nedlægge det. Det er et paradoks og det har vi levet med – det paradoks 
faktisk igennem nogle år og det bliver tydeligere og tydeligere og borgernes forventninger og borgernes 
tilkendegivelser bliver tydeligere og tydeligere – vi vil velfærd.  
 
Og det blev også tydeligt under OK-forløbet at ja både under kommunalvalget som vi lykkes med at 
gøre til et velfærdsvalg - og under overenskomstforløbet som jeg har nævnt. Der lykkes det os at få sat 
en velfærddagsorden også under OK-forløbet. Så paradokset folder sig ud fordi der bliver ikke – altså 
befolkningens ønske – befolkningens tilkendegivelse – og den måde man har valgt et folketing – og for 
så vidt også kommunalbestyrelser bliver ikke omsat politisk – man fortsætter med at udhule hele vel-
færdsområdet. Og det skal vi have vendt og det er her at sammenholdet – fællesskabet og den stemning 
vi har bygget op og en ny hovedorganisation skal gøre at vi faktisk kan lykkes med at vende den udvik-
ling. 
 
Der er snart folketingsvalg og der har vi nogle fokusområder – nogle temaer – som vi vil bringe med 
ind i fællesskabet i forhold til den her dagsorden.  Eksempelvis at vi skal have højnet væksten i den of-
fentlige sektor. Vores udgangspunkt er at væksten i den offentlige sektor skal svare til væksten i den 
private sektor – for ellers taber den offentlige sektor på den lange bane. Det er helt afgørende. Og så 
bliver Claus Hjorts fremtidsvision realiseret. Der skal ske investeringer i velfærd – vi skal have vendt 
bøtten om fra at velfærdsområderne er udgifter for samfundet til at velfærdsområderne – og ikke mind-
ste undervisning og uddannelse – er investeringer i fremtiden. Et godt eksempel på det er jo at hvis 
man anvender en sparerpolitisk tilgang, så vil det være sådan, at jo færre lærere - jo billigere og bedre er 
det for Danmark. Det er en økonomisk betænkning – eller betragtning og et økonomisk rationale. Hvis 
vi anvender investeringstankegang som jo er den klart fornuftigste og som giver mening ud over alle 
grænser, ja, så betyder det at jo flere lærere – eller flere lærere skaber sundere, gladere, handlekompeten-
te veluddannede borgere til gavn for dem selv – og til gavn for Danmark ovenikøbet. Og det er den hi-
storie vi som fagbevægelse skal ud og fortælle og som vi skal have sat tryk på under det kommende fol-
ketingsvalg. Der for så vil vi også sammen med de øvrige organisationer tage initiativer i forbindelse 
med folketingsvalget, som også vil inddrage jer lokalt – og jeg ved også at mange af jer har traditioner – 
og i samarbejde med andre organisationer lokalet og tage initiativer både i forbindelse med folketings-
valget – eller både i forbindelse med kommunalvalget, men også forbindelse med folketingsvalget. Vi 
har heldigvis en række kandidater i partierne som har et – lokale rødder og det er dem vi skal ud og 
præge og det er dem vi skal ud og have fortalt de her ting, sådan at de kan tage dem til sig og bringe det 
videre i deres videre politiske arbejde. Det er en opgave vi tager på os, så der vil komme nogle initiati-
ver. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – og så bliver det Thomas Andreasen, værs´go. 
 
 
Thomas Andreasen – Hovedstyrelsen: 
Ja, tak for det – og det bliver så nogle uddybninger og supplement til noget af det som Anders og Gor-
don har sagt. 
 
Om 2 måneder, ja, så er den nye – vores nye hovedorganisation så for alvor en realitet. Og Anders og 
Gordon og også Per fra 3F har jo fremhævet at det kan få stor betydning for fremtiden og for de resul-
tater vi kan opnå. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Vi skal både centralt og lokalt gøre hvad vi 
kan for at få størst muligt indflydelse. Det er blandt andet det skal vise vores medlemmer at det har en 
værdi at de er med i en stærk hovedorganisation. Som nævnt så er den centrale struktur nu på plads og 
vi kan se frem til at det politiske arbejde for alvor går i gang efter nytår. Status og proces for arbejdet 
med den lokale struktur i Fagbevægelsens Hovedorganisation vil jeg sige en lille smule mere om. 
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Den er som Anders også nævnte jo ikke på plads endnu – på vores – altså hovedorganisation stiftende 
kongres i april, der blev det besluttet at det bliver hovedbestyrelsen som skal fastlægge den i løbet af 
2020, så den er i funktion fra januar 2021. Og som også dirigenterne siger, så er der nogle bilag og dem 
fik I først i fredags, som siger lidt om det her arbejde og blandt andet tids- og procesplan.  Men som I 
måske har læst, hvis I har nået det, så blev beslutningen om den fremtidige lokale struktur truffet på 
baggrund af drøftelser og anbefalinger fra de lokale led i Danmarks Lærerforening, altså jer i kredsene. 
Så selv om der er et stykke tid til 2020, så skal arbejdet og samarbejdet om den lokale struktur starte al-
lerede nu. Og vi ved at flere steder er de lokale drøftelser allerede i gang og har været det et stykke tid. 
 
Også centralt er arbejdet i gang. Der har været afholdt et opstartsmøde her 5. oktober med lokale re-
præsentanter for medlemsorganisationerne i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Formålet var blandt 
andet at inspirere til et tættere samarbejde lokalt, der blev lagt vægt på at der skal skabes en ny fælles 
kultur med afsæt i de lokale traditioner og forhold der eksistere i dag. En sådan fælles kultur, ja den 
skabes jo ved at man gør ting sammen, så også herfra en opfordring til at indgå i etablere fælles hand-
linger og aktiviteter og konkret blev det foreslået at man udnytter der kommende folketingsvalg som 
Gordon lige sagde lidt om – eller arbejdsmiljørepræsentant-året som konkret afsæt for et tættere sam-
arbejde. Og som nævnt så er der 2 år til den lokale struktur er på plads og som det også er nævnt og 
fremgår, så er de 2 gamle hovedorganisationers lokale struktur, jamen de kører – kører videre i denne 
her 2 års overgangsperiode. Og det vil altså sige, at FTF´s 5 regioner og LO´s 35 sektioner kører videre 
i 2 år. Vi er som I ved ganske godt repræsenteret over hele landet og derfor har vi et godt – ja måske et 
af de bedste udgangspunkter for at få indflydelse på den lokale struktur og de opgaver der skal løses 
der. Og som jeg nævnte lige før, så er man nogle steder i gang og det er vi godt klar over. Vi fra hoved-
styrelsen vil godt opfordre til at I lokalt tager stilling til hvordan I bedst organisere jer i overgangsperi-
oden. Uanset om det sker ved at tilslutte sig de eksisterende LO strukturer eller ved at indgå i andre 
mere løse samarbejder. Der er forskel på antallet af LO´s sektioner og antallet af DLF´s kredse. Men 
heldigvis har vi kunne konstatere at der i det store og hele er en fælles systematik og derfor bør det og-
så være muligt at samarbejde i de kendte strukturer i de2 overgangsår. Jeg ved godt at der er nogle FTF 
organisationer der har givet udtryk for at man ikke bør tilslutte de lokale LO sektioner i 2 års perioden. 
Blandt andet på grund af en frygt for at et vil cementerer netop den struktur. Vi har som DLF ikke en 
anbefaling om det, og altså heller ikke om det modsatte. For os er det vigtigste at man udnytter alle de 
muligheder der er for at få indflydelse og jeg er sikker på at I selv kan vurdere om det sker bedst ved at 
tilslutte sig den eksisterende struktur eller ved at gøre noget andet. Det væsentligste i den debat bør væ-
re hvad strukturen skal kunne bidrage til – ikke en tom diskussion om kasser, diagrammer og magt. I 
den forbindelse vil der bestemt være udfordringer som kræver helt grundlæggende politiske diskussio-
ner – f.eks. om demokratisynet i forhold til hvordan der skal kunne træffes beslutninger – og om den 
helt nødvendige partipolitiske uafhængig i arbejdet. De diskussioner skal vi og I ind og præge.  Jeg hå-
ber at I blandt andet vil bidrage til at de lokale debatter bliver præget af at alle organisationer kigger ud 
over egen næse som det er nævnt. De lokale strukturer som vi skal etablere skal kunne matche både et 
kommunalt, regionalt og det private arbejdsmarked og dermed skal alle kunne se sig selv i den. 
 
Vi er i hovedstyrelsen meget opmærksom på de udfordringer der kan opstå i forhold til at have kræf-
terne/ressourcerne til at kunne prioritere arbejdet med en lokal struktur. Og derfor vil vi i hovedstyrel-
sen her efter kongressen drøfte hvordan vi bedst kan understøtte jer lokalt. Og også Fagbevægelsens 
Hovedorganisation vil kunne bidrage til at understøtte det lokale samarbejde og har allerede besluttet at 
stille konsulenter til rådighed for lokale procesforløb.  
 
Vi fra Danmarks Lærerforenings forretningsudvalg har igennem de sidste ca. 2 års tid mødtes med 
Danmarks Lærerforenings lokale repræsentanter i FTF regionerne for at drøfte forhold omkring den 
nye hovedorganisation. Tak for nogle drøftelser og input, det har været værdifuldt for vores arbejde – 
så tak for den indsats. Og jeg vil også gerne understrege, at jeres lokale synspunkter og vurderinger og-
så fremover vil indgå i de centrale overvejelser. Om 2 år, så har vi den nye lokale struktur, hvordan den 
kommer til at se ud, ja det ved vi jo af gode grunde ikke på nuværende tidspunkt. Uanset hvordan den 
kommer til at se ud, ja så må det være ambitionen at den bliver så attraktiv at alle kredse finder det re-
levant at engagere sig i arbejdet og uanset størrelsen og geografien i den kommende lokale struktur, så 
mener jeg, at DLF har forudsætningerne så vi kan matche den. 
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Ja, det det blev måske lidt langt her sidst på dagen, men jeg håber at I har hørt mig sige, at vi skal alle 
interesserer os for hvordan den fremtidige lokale struktur bliver, vi skal have indflydelse – hvordan det 
kan ske er også op til jer. Vi ligger ikke op til centrale beslutninger her og nu om hvordan strukturen 
skal være. Når beslutningerne til sin tid skal tages, vil vi meget lytte til jeres input. Og vi vil fra centralt 
hold give støtte og opbakning til arbejdet. Tak for ordet. 
 
Klapsalver. 
 
Helle: 
Ja, tak for det.  Vi har hørt 3 indlæg fra henholdsvis formanden, Gordon Ørskov og Thomas Andre-
asen – og de her 3 indlæg de udgør tilsammen – sammen med det udsendte bilagsmateriale grundlaget 
for kongressens debat under det her dagsordenspunkt. Nu nærmer vi os hastigt kl. 18 og dermed er vi 
ved at runde af for i dag og det betyder at vi tager debatten i morgen. Og derfor måtte jeg sende Helen 
tilbage på sin plads – for Helen er nemlig en af de 6 der allerede har indtegnet sig på talerlisten. Helen 
Sørensen som den første. Derefter bliver det Jenny Maria Jørgensen, Henning Brusgaard Gebauer, Jo-
han Elkjær, Peter Lund Andersen og Jesper Weber Skorstengaard. Det tager vi i morgen når vi fortsæt-
ter med behandlingen af dette dagsordenspunkt. 
 
Så derfor er der kun tilbage for mig at slutte kongressen af for i dag. Suspenderer den til vi mødes i 
morgen – kongressen starter kl. 9 her igen i salen – og I ønskes alle en god aften.  
 
Men nu kommer formanden lige og har en bemærkning, værs´go. 
 
Anders: 
Det er bare når vi stopper her, så vil jeg gerne have at kredsformændene lige samles her på de forreste 
rækker til en ganske kort orientering.  
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Onsdag den 30. oktober 2018 – fra kl. 09.00 – 16.35 

Dagsordenens punkt 5 – Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket 

fagbevægelse 

 
Anders Bondo Christensen: 
Godmorgen – godmorgen Thomas og Peter 
 
Latter 
 
Vi skal og så starte dagen i dag med en sang og det er den sang der hedder ”vi vil plante et træ” – så 
vidt jeg er oplyst. Jeg håber, at I kan den og synger med. 
 
Klaverspil 
 
Klapsalver 
 
Tak skal I have, og tusinde tak til Jakob Stenz fra PPR Greve – vi fik i går at vide at der er mange fag-
ligheder på PPR kontoret, det fik vi endnu et bevis på her, tak skal du have, Jakob. 
 
Klapsalver 
 
Jakob Stenz: 
God kongres 
 
Klapsalver 
 
Helle Bentz Hjorth: 
Ja, også godmorgen fra John og mig – og velkommen til en ny dag – kongressens 2. dag. 
 
Vi fortsætter hvor vi slap i går, vi er i gang med behandlingen af dagsordenes punkt 5 - Danmarks Læ-
rerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse. Da vi sluttede i går aftes, der havde vi fået de før-
ste 3 indlæg som skulle skabe grundlaget for den debat der skal være under dette punkt. Det var for-
manden, Gordon Ørskov og Thomas Andreasen som kom med de 3 respektive indlæg. Og så lovede 
jeg lige at afsløre hvilke talere jeg allerede har indtegnet på listen, der er kommet en enkelt til o nu åb-
ner vi for debatten til dette punkt. 
 
Og på talerlisten foreløbig der har jeg Helen Sørensen som får ordet lige om lidt, Helen - så bliver det 
Jenny Maria Jørgensen, Henning Brusgaard Gebauer, Johan Elkjær, Jesper Weber Skorstengaard, Ka-
trine Vinther Nielsen og fuldstændig ligesom i går, så må I gerne holde jer orienteret om hvornår I, je-
res navn står på listen og så begynde at bevæge jer herop ad. Værs´go, Helen. 
 
Helen Sørensen - Herningegnens Lærerforening: 
Nu har jeg startet, så det ikke går mig ligesom dig i går, Helle. 
Det jeg gerne vil sige noget om, det er den lokale struktur, specielt i forhold til det papir der er sendt ud 
der hedder E1.4 og jeg skal ikke ligge skjul på at jeg synes da det er et spændende arbejde vi går i møde 
og jeg synes også det er rigtigt vigtigt at vi går det i møde på den måde, at vi har fokus på hvad er det 
for en dagsorden vi gerne vil være med til at sætte, den skal vi selvfølgelig sætte sammen med jer andre 
fordi nu er det jo et forpligtende fællesskab mellem de to tidligere hovedorganisationer, jeg siger tidlige-
re – det er jo i hvert fald fra 1. januar 2019, så er det jo egentlig tidligere. Det der jo er sådan tricky i det 
det er at den såkaldte Fagbevægelsens Hovedorganisation jo på det lokale plan har 2 år til at komme på 
plads i og det er jo egentlig det jeg godt lige vil sige lidt om.  
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Fordi jeg tror at det er vigtigt at vi – jeg er sikker på at mange af jer der sidder her I arbejder jo allerede 
tæt sammen på LO på den ene eller den anden måde – og det kan jo være på organiseret mere eller 
mindre formelt, men det er helt sikkert det er der jo. Nu skal vi jo bare gøre os klar, at nu er det jo et 
forpligtende arbejde, vi skal i gang med fordi vi skal have os gearet til at I også lokalt fungerer perfekt 
ret så hurtigt. Jeg er nemlig helt uenig med Anders Bondo i det her, jeg synes egentlig at den her kon-
struktion her, den tror jeg altså vi kan får rigtigt meget glæde af alle sammen. Vi skal altså finde ud af, 
hvad er det for nogle temaer - der har været nævnt nogle ting – Thomas nævnte nogle muligheder, for-
di – det er jo ikke fordi jeg tror at vi alle sammen kommer ud for en disruption, men i et eller andet 
omfang, så vil der være nogle ting vi plejer at gøre, som vi ikke længere måske vil gøre på den måde – 
det vil det være for os, og det vil det også være for LO. 
 
Der er sådan en af de ting som egentligt skulle jeg have været til repræsentantskabsmøde i dag, her sidst 
på eftermiddagen – og det kunne jo så ikke lade sig gøre fordi vi har kongres – og i den anledning så 
talte jeg lige med LO-formanden – og så siger hun ”jamen, der er jo også det – hvad er det I hedder i 
FTF” – øhh – vi hedder jo FTF-Midtjylland i vores område. Og så siger hun ”ja, vi hedder jo så LO-
Herning/Ikast” – og det ved jeg jo udmærket godt – de burde jo i virkeligheden hedder ”Her-
ning/Ikast/Brande” det kan godt være at de laver en vedtægtsændring om det – men så siger hun så 
”jamen hvad synes du så vi skal hedde – fordi der jo sådan set ikke lavet noget med at navnene skifter, 
sådan som jeg har forstået det – og det kan jo måske også være lige meget, hvis vi bare ikke går for højt 
op i det med navnene” – men der er jo et stærkt brand i LO, det skal vi jo også huske. Nåhh men så si-
ger jeg jo til hende – så siger hun sådan ligesom – hvad skal det så hedde – hvad kunne det hedde, hvis 
det var den der sektion – så siger jeg ”jamen kan det så simpelthen ikke bare hedde ”FH – Her-
ning/Ikast” – jamen så siger hun ”nej, fordi det er jo et domænenavn – og det har Frelsens Hær”. 
 
Latter 
 
”Og dem vil vi jo ikke trods alt nok ikke gå i bedene”.  Men jeg nævner det 
 
Klapsalver 
 
Jeg nævner det faktisk fordi at det – at vi ved jo godt at det der med når noget hedder noget – det kan 
vi jo også godt pludselig gå højt op i, og jeg er da sikker på at LO synes det på en eller anden måde at 
det var dejligt, hvis det blev ved med at hedde LO og ikke FH. Men jeg synes bare at vi skal gøre os 
klart, at det er ikke sikkert vi skal gå så højt op i det – om det bliver ved med at hedde LO et par år, på 
samme måde som vi bliver ved med at hedde FTF i et par år. På den anden side set, hvis man kan lave 
et eller andet hvor man også tænker det ind, så er det måske ikke en dum idé. Fordi det der er rigtigt 
vigtigt for os det er jo altså i virkeligheden at de der forskellige der sidder i kommunerne – alle de inte-
ressenter vi skal samarbejde med, de rent faktisk ved at nu er LO altså – eller FH – altså en bredere or-
ganisering som man skal betragte på samme måde som man tidligere har betragtet LO-sektionerne og 
LO-samarbejdet lokalt. 
 
Det var lidt lavpraktisk, det ved jeg godt, men nu har jeg nævnt det. 
 
Noget af det jeg godt kan lide, jeg synes det er – jeg synes det er – hvis I læser på papiret, så skal I jo li-
ge hæfte jer ved, hvad der egentlig står. For tit og ofte synes jeg sommetider at vi skriver noget, det ikke 
altid – kan godt virke lidt indholdstomt nogle gange, tror jeg egentlig nok. Men det der står her om-
kring – hvad er formålet med den lokale struktur egentlig. Der er 3 pinde – lokalstrukturen skal give 
værdi for medlemmerne af de nye hoveorganisations fagforeninger og forbund ved at skabe resultater 
og synlighed om den faglige og politiske interessevaretagelse. Lokalstrukturen skal give værdi for de af-
delinger og fagforeninger den repræsentere ved at løse opgaver på tværs af de faglige organisationer der 
bedst og mest slagkraftig løses i fællesskab. Lokalstrukturen skal give værdi for hovedorganisationen 
ved at løfte kerneopgaver på vegne af hovedorganisationen og dens medlemsorganisationer. Altså jeg 
synes faktisk, at de der 3 dots er rigtigt vigtige og have sig for øje, også i det lokale samarbejde når vi 
skal til at drøfte internt hvordan og hvorledes vil vi organisere os. Fordi der altså rent faktisk meget i 
det. Det er jeg helt sikker på - om ikke andre, så dansklærerne i hvert fald godt kan se. 
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Nu var det sådan, at Thomas nævnte, at der bliver jo ikke lavet nogle vedtagelse her, og det har jeg hel-
ler ikke lavet, fordi det var jeg ligesom godt klar over, at hvis man begynder på det, så begynder man 
også og snakke om penge – fordi det jeg bare kan se, det er – det jeg tror der er klogt af os, det er at vi 
faktisk er på fra 1. januar 19 – også lokalt også formelt på. Og det betyder jo selvfølgelig at vi hver i sær 
i kredsene skal spekulere over om vi vil tilslutte os sektionen, der skal man betale kontingent – de er 
lidt lige som os – vi har også forskelligt kontingenter ligesom vi har i kredsene. Hvis vi vil det, så er det 
jo en beslutning vi skal træffe i kredsen – i kredsstyrelsen – vi skal have besluttet, om vi vil betale pen-
gene. Jeg har regnet ud – vores bliver sådan i nabolaget af 40.000 – jeg kan godt se at DLF, der står et 
eller andet kryptisk om en 10´er – det er jeg ikke helt med på, hvad det egentlig er der står der – jeg tror 
egentlig ikke det relatere noget af det her, men man kunne – I kunne lige overveje i hovedstyrelsen – 
skulle man overveje – skulle man sådan kigge lidt fødselshjælpsagtigt med det med økonomien – tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak Helen, Jenny Maria Jørgensen, og derefter bliver det Henning Gebauer. 
 
Jenny Maria Jørgensen – Hovedstyrelsen: 
Fredag den 13. der var jeg inviteret til bryllup, det var den 13. april og de 2 familier de havde besluttet, 
at inden vielsen den kunne finde sted, så skulle familierne lige mødes hver for sig. Det gjorde vi så og 
selv om vielsen faldt den 13. april – en fredag, så blev de alligevel gift – og det var jo dejligt. Og i fre-
dag, så var familien så samlet igen, hvor den nye hovedbestyrelse heriblandt Anders og Dorte, de var 
samlet med hele familien for og tale om hvad den her familie nu skulle og blandt andet så fandt de her 
frem til familiens nye navn – Fagbevægelsens Hovedorganisation og på dagen der stod vi – fremtidens 
fagbevægelse – og bød dem alle sammen velkommen med sang og smil og også en vis forventning. For 
vi ville nemlig fagbevægelsen – og vi vil være med til at gøre den stærkere. Derfor har vi i Lærerstude-
renes Landskreds sammen med FTF-stud og vores gode venner i LO-ungdom brugt rigtigt meget tid 
sammen. Det har vi gjort både før vielsen og efter vielsen. Og det vi har brugt tid på, det er og finde 
frem til vores visioner – vores bud på hvordan vi sikre at fagbevægelsen bliver gjort stærkere – og 
hvordan vi sørger for at min generation og kommende generationer bliver gjort beviste om hvorfor 
fagbevægelsen er vigtig og hvilke resultater vi kan skabe når vi står sammen. Svaret det er heri, i må 
gerne få en e-version hvis I vil. Der står rigtigt mange gode ting – og der er mange vigtige snakke man 
skal tage når man bliver gift – jeg er ikke selv gift, men jeg kunne forestille mig at det er sådan. Men 
min klare overbevisning er dog, at en styrket fagbevægelse kræver et styrket fokus på fremtiden - os. Vi 
er klar til at løfte et kæmpe ansvar og vi gør det allerede. Vi bruger rigtigt mange kræfter på og invitere 
flere ind i fagbevægelsen og fortælle endnu flere i vores generation om hvorfor fagbevægelsen er så 
pokkers vigtig, men hvis vi skal kunne blive ved med det her og hvis vi skal bruge alt det potentiale der 
er hos os – fremtiden – så kræver det at hovedbestyrelsen og også jer tænker os ind i den nye hovedor-
ganisation og I giver os mulighed for og løfte det ansvar som vi allerede tager. Så mit budskab her i dag 
er – husk os – husk fremtiden når hovedorganisationen flytter sammen, det gør de 1. januar – under 
samme tag – fordi sammen står vi stærkest. Tak for det. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak – Henning Gebauer – værs´go. Og derefter er der Johan Elkjær. 
 
Henning Brusgaard Gebauer - Egedal Lærerkreds: 
Tak for det. Der foreligger et meget flot politisk grundlag og fine indsigt områder i det vedtagne bag-
grundspapirer for den nye hovedorganisation – altså Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi vil gerne 
fokusere lidt på en særlig men meget stor udfordring, nemlig at den danske flexicurity model den er 
under pres. Der er for meget flexi i form af krav og mødefleksibilitet og ekstrem mobilitet – og for lidt 
curity i form af mindre tryghed i ansættelsen for en udhulet dagpengeret. Det betyder også at den sik-
kerhed der ligger i en fastansættelse på det danske arbejdsmarked under pres. Dermed så er de danske 
lønmodtagers organisationers muligheder for at sikre ordentlige arbejdsforhold, det er også. Vi lever i 
et samfund hvor virksomhederne og det offentlige har behov for at have adgang til det de kalder flek-
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sibelt arbejdskraft. Det betyder for dem at det skal nemt at hyrer og fyre. Og at det skal være så billigt 
som overhoved muligt. Derfor så ser vi en udvikling af lønmodtagere som i stigende grad bliver presset 
til at oprette egne virksomheder, tage projekt eller kontraktansættelser – eller som bliver nødt til at være 
vikar - det såkaldte prekariat som er beskrevet af ham der Guy Standing som er en engelsk professor. 
Denne her gruppe kommer til at lægge et pres på de resterende dele af arbejdsmarkeds evne til at levere 
fleksibel og billig arbejdskraft. For den enkelte lønmodtager så kan det betyde at der ikke bliver sparet 
op til pension, at man ikke er sikret løn under barsel og ferie, at der ikke bliver lavet forsikringer mod 
arbejdsløshed og at de ikke er organiseres. Samtidig får disse her mennesker svært ved at optage lån og 
blive en del af det danske – f.eks. boligmarked. Al det her, det er en potentiel bombe under det danske 
arbejdsmarked og af den danske model. I vores hoveder kan det blive en af de største udfordringer om 
ikke den som fagforening kommer til at stå overfor i den kommende tid.  
 
Og selv om man er overenskomstdækket er der også udfordringer. Under vores egne overenskomst så 
ser vi et øget brug af tidsbegrænset og begivenhedsbegrænset ansættelser samt et foruroligende antal 
højt antal timelønnede vikarer og det gør det billigere og mere fleksibelt for lederne, men kvaliteten af 
undervisningen lider markant under de her vilkår.  
 
Vi vil derfor opfordre – fra kreds 33 – til at vi bruger den nye hovedorganisation til at stille skarpt på 
denne her problemstilling og lade de overordnede spilleregler på arbejdsmarked være et centralt tema i 
den nære fremtid. Tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Johan Elkjær værs´go – og derefter bliver det Jesper Weber Skorstengaard. 
 
Johan Elkjær - Københavns Lærerforening: 
Tak for ordet – nu står den på 9.10.68 – hvad skal jeg gøre her. 
 
Latter 
 
Nulstil – nulstil – start – ok. 
 
Så går tiden med det - det går jo ikke.  
 
Jeg vil godt starte med at sige tak til formanden – jeg synes det var en utrolig stærk indledning på punk-
tet om ny hovedorganisation – stærk på værdier – stærk på fokus på samarbejde og stærk på fokus på 
fællesskab. I forlængelse af det, så vil jeg sige – jeg er den overbevisning, at når vi leder efter fælles svar 
på fælles problemer, så finder vi samtidig vores DNA. Hvis fællesskab er udgangspunktet, så bliver sva-
rene også rimelige. Fagbevægelsens indre kompas er rimeligt. Vi repræsenterer ikke særinteresser – 
hvilket ellers ofte er den fremstilling der bliver givet. Derfor så synes jeg vil skal have fokus i den nye 
hovedorganisation og fremme et antal – jeg kalder dem enhedsdagsordener – men dem kan man måske 
al muligt. Og flere af dem er nævnt – velfærdssamfundet – at der er et liv som sådan set kommer før 
arbejdet. Vores arbejdstidsregler er jo bare en lille del af hele det kompleks hvor andre faggrupper slås 
med andre hjørner af det samme problem. Så er der noget der hedder ”orden og redelighed” – at i 
Danmark arbejder vi under overenskomster og vi prøver at organiserer hinanden i fagforeninger. Så er 
der noget med at fagforeningen – fagbevægelsen er farveblind altså. For os er folks kultureller og etni-
ske og anden baggrund underordnet i forhold til det fællesskab vi går i når vi arbejder. De er alle sam-
men blevet nævnt. Nu er der nogle som ikke er blevet nævnt. Jeg tror også at det er vigtigt at vi går ind 
i – i idéen om hvad vi har fælles med en klarhed på, at nuværende lønpolitik – den lønpolitik som fag-
foreningerne har kørt siden deres – tidernes morgen med at lønstigninger bliver regnet i procent, det 
tror jeg vi skal overveje – vi skal sætte fokus på, at der skal være ligeløn mellem kønnene, og vi skal sæt-
te fokus på at lønforskellene i dette her samfund i det mindste skal holde op med bare at stige og stige. 
Altså den nuværende overenskomst den gav f.eks. dobbelt så meget i lønposten til akademikere som 
den gjorde til de lavestlønnede FOA-arbejdere - selvom de måske også lagde deres del i, at vi fik hvad 
vi fik. 



 

69 

 
En anden dagsorden det er at alle skal med.  Der blev lige nævnt noget om flexicurity og den danske 
model – og jeg er så enig. Et virkelig stort hovedproblem det er jo at al hvad der hedder overførsels-
indkomster, dagpenge og pensioner og al muligt, det ryger uden for vores forhandlingsborde og det vil 
sige, at der er jo i dagens Danmark ikke reelt noget modsvar hver eneste gang der er et angreb på de 
ting og hvis ledigheden på et tidspunkt begynder at vokse igen - og det gør den jo nok - så vil vi jo op-
leve at folk meget hurtigere ryger ud af dagpengesystemet, meget hurtigere ryger ud af a-kasserne og så 
ryger de altså også ud af fagforeningerne. 
 
Det sidste punkt skal jeg ikke gøre noget særligt ud af, men altså der er også noget med bæredygtighed 
– der skal også være en jord til vores børn. Så har jeg læst i det grundlag for den kommende fælles ho-
vedorganisation som er sendt ud – og jeg synes rigtigt meget af det ser rigtigt godt ud, men der er altså 
en ting jeg kløjes i hver gang jeg læser den. Nu læser jeg lige op fordi alle har det måske ikke sådan helt 
fuldstændigt præsent. Der står ”alle skal tage ansvar for velfærdssamfundet. Alle kan bidrage til at skabe 
sammenhæng mellem mennesker i velfærdssamfundet. Vi ønsker et stærkt velfærdssamfund hvor orga-
nisationer, virksomheder, institutioner og den enkelte tager samfundsansvar og bidrager til at udvikle 
velfærd og demokratiet. En stærk offentlig sektor er en grundsten i velfærdssamfundet og har stor be-
tydning….” – altså – jo mere jeg læser det – des to mere synes jeg altså det lyder som noget en kugle-
støder kunne have skrevet. 
 
Latter 
 
I min verden er det sådan at en offentlig sektor per definition - og i udgangspunkt er professionel. Pro-
fessionelle institutioner med professionelle uddannede medarbejdere – det er rygraden – at organisatio-
ner og individer også spiller en stor rolle her, det er fint – men det er ikke rygrad. Det professionelle – 
den profes.. – velfærdssamfundet bygger på en kerne af professionalisme – og det mener jeg altså at 
nogen bør – jeg har jo ikke ret meget at skulle have sagt om det her værdigrundlag – men måske andre 
kan tage det med og lige sige – er det sådan set lige præcist det der står her vi mener – fordi det synes 
jeg ikke det er. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak – Jesper Skorstengaard, værs´go – og derefter bliver det Katrine Vinther Nielsen. 
 
 
Jesper Weber Skorstengaard - Århus Lærerforening: 
Tak til Per Christensen fra 3F, tak til Anders, tak til Gordon, tak til Thomas fordi I satte spot på det 
som er det absolutte vigtigste i forbindelse etablering af ny hovedorganisation. Nemlig det at nu begyn-
der vi som fagbevægelse for alvor at vise at vi tager ansvar for den helt store dagsordener der står på 
vejen i en ny i en verden vi ikke kender. Tak fordi I satte spot på det, som også er vigtigt nemlig at vi 
som fagbevægelse går ind og tager indflydelse. Og tak fordi I alle sammen også har sat spot på det som 
enormt vigtigt for mig, nemlig det omkring den lokale forankring.  
 
Det budskab jeg vil prøve at komme med her det er at det virker. Vi ved allerede at det at samle os lo-
kalt som fagbevægelse er noget der virker. I foråret der var det sådan at KL´s formand – borgmester i 
Aarhus, Jacob Bundsgaard meldte ud, at vi skulle spare omkring 300 millioner i Aarhus. På det tids-
punkt havde nogle FTF-organisationer herunder Århus Lærerforening nogle drøftelser med LO. De 
drøftelser de mundede ud i at vi sammen gik i gang med at tænke – hvordan kan vi gøre noget ved det. 
Det betød også at vi bad et analyseinstitut om at lave en undersøgelse der viste noget omkring hvad 
mere århusianerne egentlig i forhold til SKAT, hvordan vil de egentlig gerne have at vi finansiere vores 
velfærdssamfund i kommunerne fremadrettet. Undersøgelsen viste, måske ikke sådan overraskende, 
men alligevel at der var et klart flertal af århusianerne der ønskede at sætte skatten op frem for at spare 
yderligere på de kommunale udgifter. Nu er det jo ikke sådan at borgmester Jacob Bundsgaard han 
hoppede i med begge ben og sagde ”sikke dog en god idé – så jeg sætter skatten op”. Det har nok også 
haft nogle gode grunde til ikke at gøre. Men det satte et enormt pres på den – det budgetforlig der ef-
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terfølgende kom og de store velfærdsområdet blev rent faktisk friholdt i en grad som man næsten kan 
sige at vi vandt. Og for mig er det et eksempel på at når vi gør noget sammen, så lykkes vi rigtigt godt. 
Men samtidig er det også et eksempel på hvor svært det her er. Fordi nu sagde jeg jo noget omkring at 
det var det var fagbevægelsen samlet og det er faktisk ikke helt rigtigt. Fordi undervejs så var der nogle 
organisationer som var nødt til at stå af, fordi blev det her for politisk, eller har vi vores interesse rigtigt 
fuldt med eller er det i orden at vi går ind og bruger et analyseinstitut osv. – og det endte egentlig med 
at det var LO-Aarhus og BUPL-Aarhus, Århus Lærerforening der så stod som afsender af denne her 
undersøgelse. Og det er et af de dilemmaer, jeg tror at vi skal være opmærksom på, det er at det er 
nemt at tale om, men det er enormt svært i den virkelige verden. Der er enormt mange interesser på 
spil når vi er derude – også noget af det jeg hørte Helen sige noget om.  
 
Og den anden del, som jeg synes Thomas prøvede at adressere rigtigt meget heroppe fra – det er – det 
er jo godt at vi har en enorm stor frihed til at gøre hvad vi nu skal ude lokalt. Men det der med at sætte 
retning uden rigtigt at vide hvor man skal hen, det er ikke et nemmeste. Og der savner jeg engang i 
mellem at vi sådan får at vide præcis hvad er det vi skal. Der vil jeg også gerne give et lille eksempel. I 
papirerne til kongressen her, der står der noget omkring at en af de måder man kan søge indflydelse på, 
det er ved at støtte op omkring arbejdsmiljørepræsentant-året 2019.  Det var vi indkaldt til et møde i 
mandags med LO som initiativtager – og til det møde mødte der én FTF-organisation op. Det var År-
hus Lærerforening. Så kunne man selvfølgelig pudse glorien og sige at det var jo fantastisk at vi alle 
sammen kom – eller vi kom som de eneste. Men på det punkt var der en lille bemærkelsesværdig ting, 
nemlig at det udvalg der skal stå for hele arbejdsmiljørepræsentant-året i Aarhus, der skulle man vælge 
en formand. Og hvis jeg virkelig skulle have gjort det som I bad os om i går, og tage indflydelsen, så 
skulle jeg have taget den formandspost for det udvalg. Men jeg vidste også godt at hvis jeg gjorde det, 
så ville de både komme fra sygeplejerskerne, ergoterapeuterne, etcetera etcetera – og sige hvorfor har 
du gjort det uden at spørge os først. Og det er en af de ting jeg bare vil sige, det er nemmere sagt end 
gjort i forhold til det. 
 
Og så er jeg så glad for at Helen var heroppe – ikke fordi hun mindede os om at FH også kan stå for 
noget andet, men fordi det der med 1. hjælp og økonomi også er en væsentlig ting og få snakket om. 
Når vi tager tilbage og mødes i kredsstyrelsen i Aarhus, så har jeg et tilbud om at vi kan komme med i 
LO-Aarhus, men jeg har ikke pengene til at gøre det – det havde jeg måske nok – eller vi nok – hvis vi 
omprioriterede det, men pointen er bare – der noget om økonomi i det her også – hvis vi vil det. Og 
det er vi nødt til at få en eller anden form for retning på – også på denne her kongres. 
 
Så tak for intensionerne, tak for motivationen, tak fordi vi går i gang med det her – helt rigtige projekt, 
tak fordi vi har frihed til at gøre det uden, men I må godt hjælpe os en lille smule med retningen. Tak 
for ordet. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – så bliver det Katrine Vinther Nielsen og efter Katrine har jeg 2 indtegnede talere. Først bliver 
det Peter Lund Andersen og derefter Grethe Funch Petersen. Værs´go, Katrine 
 
Katrine Vinther Nielsen - Århus Lærerforening: 
Tak – efter i går sidder jeg tilbage med særligt 2 stærke indtryk. Den første var da mange af os valgte at 
bakke op om Erik Schmidt og forsvarede ytringsfriheden. Den anden det var da du Anders fortalte om 
fagbevægelsen, du henviste blandt andet til LO´s kampagne om dagpenge, at vi skulle kunne se os ind i 
den kamp. Og jeg er ikke i tvivl om hvorfor jeg har hæftet mig særligt ved disse 2 indtryk. 
 
Efter jeg har læst Anders Ejrnæs og Rasmus Willlings bog om flexisme er jeg ikke i tvivl for de sagde i 
virkeligheden 2 sider af samme sag. Deres pointe er, at når flexicurity modellen er under pres fordi sik-
kerhedsnettets masker er blevet for store, så blev ytringsfriheden også sat på en prøve og selvcensuren 
kan blive konsekvensen. Angsten for konsekvensen for at ytre sig bliver større når man kan ryge igen-
nem nettet. Også bliver fleksibiliteten en tvang, hvor man som medarbejder accepter dårlige vilkår og 
vedvarende besparelser i stedet for at ytre sig om dem. Jeg håber inderligt at Erik Schmidt, ja vi – vin-
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der sagen. Men jeg er alvorlig bange for at historien om hvad der kan ske hvis man er kritisk – har haft 
stor betydning for den enkelte lærers lyst til at ytre sig – internt og eksternt. 
 
Det har fatale konsekvenser for hele fagbevægelsen hvis vi ikke tør ytre os eller ikke ser mening i at ytre 
os fordi vi har resigneret over for de vedvarende besparelser. For uden kritik er der ingen mulighed for 
at offentligheden får kendskab til det pressede psykisk arbejdsmiljø og de forringede arbejdsvilkår. Det 
er jo en katastrofe hvis offentligheden forkert – hvis offentligheden ikke får kendskab til hvilke ar-
bejdsvilkår vi bydes – for så får den legitime kamp for bedre arbejdsvilkår og dermed en bedre velfærd 
– ikke den nødvendige opbakning fra befolkningen. Så ja, kampagne om dagpengene er vores sag, for 
vi har en stor interesse i at virkeligheden som ind i mellem også ofte er ret skræmmende bliver offentlig 
kendt. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Peter Lund Andesen, værs´go – og derefter bliver det Grethe Funch Pedersen. 
 
Peter Lund Andersen - Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg: 
Ja, tak.  Først og fremmest så vil jeg gerne rose både Anders og Gordon og Thomas for nogle rigtigt 
gode oplæg her til at starte det her punkt op. Jeg synes vi kom omkring rigtigt mange gode ting. Der var 
en enkelt ting som jeg hæftede mig ved og det var, at Thomas nævnte den her mulighed for at vi som 
kredse allerede på nuværende tidspunkt tilslutter os de lokale LO-sektioner. Det synes jeg det alt kan 
være lidt betænkeligt faktisk for det er der 2 grunde til. Den ene det er at det vil vi nok stå ret alene med 
i FTF-gruppen. Det er i hvert fald det vi hører i regionsbestyrelsen i Syddanmark, det er at de andre har 
fået besked på og holde hestene indtil der er en fælles – hvad skal vi sige – holdning til hvad det er for 
struktur – eller hvad hvert fald også specielt indholdet i de her lokale afdelinger af FH. Så på den måde 
vil vi komme lidt i – hvad skal vi sige – i utak med de andre i FTF. Det er den ene del. Den anden del 
det er at – at når vi melder os ind i LO-sektionerne – kommer vi så som forening til at acceptere det 
bestående – altså de vedtægter og de – hvad skal vi sige – altså de – den praksis der er nu i LO-
sektionerne – kommer vi til at accepterer det. Nu er jeg jo som jeg tidligere har underholdt med, tilfor-
ordnet i LO-Sydfyns bestyrelse – og jeg har kunne følge lidt med i, hvordan de arbejder. Og det vil jeg 
sige på 99%, så er jeg squ imponeret over at altså – de er dygtige og de gør tingene godt. Men til det 
sidste møde der var der sådan lige et enkelt punkt på dagsordenen. Og det var at nu var der folketings-
valg, nu skulle der uddeles støtte til partier. Og det er sådan at der sidder et par tilforordnede mere end 
mig, og de det er den lokale folketingskandidat for socialdemokratiet og det er den lokale formand for 
partiforeningen. De sidder også som tilforordnet i bestyrelsen. Og da det her punkt så kommer på, at 
siger formanden for LO-Sydfyn ”ja, så skal vi vel nok have socialdemokraterne til at forlade rummet” – 
og så knækker formanden for partiforeningen ”ha ha ha, ja, så skal vi jo næsten gå alle sammen” – og – 
men de 2 de forlod så stedet fordi de andre de sad der jo ikke fordi de var socialdemokrater, men fordi 
de også var faglige aktive. Der blev vedtaget nogle støtte beløb til blandt andet socialdemokratiet – for-
trinsvis, men også til SF og Enhedslisten. Bagefter så kom vi tanke om at jeg sad der – og stod så ”hov, 
hvad – det her – kan vi det fremover og” – så sagde jeg ”det mener jeg bestemt ikke vi kan”. Og så 
snakkede vi lidt om det der med at være politisk og være partipolitisk og hvad forskellen var på det. Det 
er mit indtryk at der kan da være lidt forskel på hvordan man ser på det rundt omkring i landet – og 
derfor så synes jeg måske at det kan være lidt farligt bare at gå ind og acceptere det – stående som det 
er. Så hvis vi kunne få en lille uddybning af hvad overvejelser man har gjort sig omkring det her. Tak. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak. Grethe Funck, værs´go. 
 
Grethe Funch Pedersen – Pensionist: 
Tak.  Følgende kan virke som et lille område, men det er et område som forhåbentligt vil komme til at 
ramme alle der sidder i den her sal. Da jeg som medlem af fraktion 4 læste bilagene, faldt jeg over at der 
i bilag 1.1 står i et politiske grundlag ”alle skal have lige muligheder i livet. Samfundet skal modarbejde 
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ulighed og tage hånd om sine udsatte grupper, skabe sikkerhed og tryghed i forbindelse med sygdom 
og alderdom” – det er vældigt godt, men i E1.2 mangler jeg det her indsatsområde. I forbindelse med 
pension, tiden hvor man går ud af arbejdslivet, enten på grund af alderdom eller sygdom. Jeg tror hvis 
man satte lidt mere fokus på det og huskede det, så vil det måske også betyde at mange kunne se at fag-
foreningen, den skulle man blive i – også når ma gik ud. For for mig gælder det ikke blot det hele ar-
bejdsliv – det gælder det hele liv.  
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak, Grethe. Så bliver det formanden der går ordet. Værs´go, Anders. 
 
Anders: 
Mit problem var at Malene var for langt væk, så jeg havde ikke styr på papirerne. Tak for nogle rigtigt 
gode indlæg. Jeg vil prøve at give nogle kommentarer tilbage. 
 
Ja, vi er jo godt klar over det domænenavn det var et problem. 
 
Latter 
 
Altså alternativet til FH – det var HO – og det gav også nogle associationer som ikke helt duede. 
 
Latter 
 
Så vi endte altså på FH.  
 
Jeg synes flere af jeres indlæg har kræset om hvordan placere vi os bedst muligt i den her overgangsfa-
se. Og jeg synes jeres indlæg har givet et rigtigt godt billede af det er der ikke ét svar på. Fordi LO-
sektionerne er enormt forskellige. Det er de i størrelse, det er de i hele indgangen til det faglige arbejde, 
det er de i forhold til den problemstilling som Peter nævner sidst, tilknytningen til det partipolitiske. 
Der er ingen tvivl om at den nye hovedorganisation er partipolitisk uafhængig. Men vi ved også alle 
sammen, at der er nogle traditioner, nogle kulturer som man ikke lige sådan her fjerner. Og det tror jeg 
vi skal have respekt for. Hvis vi bliver en del af en sektion, så skal vi arbejde helt målrettet for at sekti-
onen er partipolitisk uafhængig, men samtidig er der jo frihed til at hvis 3F lokalt ønsker og støtte nogle 
bestemte folketingskandidater, kommunalpolitikere, så er de også i deres legitime ret – det er bare ikke 
hovedorganisationen der gør det. Og så kan man så sige, gør vi det bedst ved at stå udenfor og sige at 
det er forudsætningen for at vi er med – eller går vi ind og prøver og påvirke arbejdet i sektionerne. 
Der tror jeg simpelthen vi bliver nødt til at vurderer fra sektion til sektion – fra område til område – 
hvad er den rigtige vej. Jeg har i den her diskussion prøvet at henvise til dengang vi skabte vores store 
internationale lærerorganisation Education International. Vi havde faktisk 2 store hovedorganisationer 
og blandt andet Danmarks Lærerforening valgte at melde sig ind i begge hovedorganisationer – eller 
verdensorganisationer – og så arbejdede vi målrettet i de 2 verdensorganisationer på at prøve at få dem 
til og – og blive til en organisation, hvilket så skete på en kongres i Stockholm hvor der blev holdt kon-
gresser i de 2 hovedorganisationer, så blev væggen flyttet og så var vi én stor verdensorganisation. Det 
er måske strategien nogle steder. At vi melder os ind og prøver på den måde og lave en synergi mellem 
de nuværende FTF-regioner og de nuværende LO-sektioner.  Det har vi fantastisk svært ved at sidde 
og vurdere inde fra Vandkunsten – hvad der er det rigtige ude i det enkelte område. Vi vil gerne lytte til 
jeres erfaringer, fordi på et eller andet tidspunkt, skal vi jo trække nogle fælles streger på landkortet. Og 
det har vi alle sammen interesse i. Nu nævner Peter også det her med ”jamen det vil man ikke være sær-
lig begejstret for i de øvrige FTF-organisationer”. Altså jeg tror, vi skal holde op med at snakke FTF og 
LO på den måde. Vi er en ny hovedorganisation fra 1. januar – og jeg har i hvert fald i FTF´s forret-
ningsudvalg, da vi diskuterede det her – for vi er jo FTF´ere stadigvæk. Der har jeg sagt på Danmarks 
Lærerforeningens vegne, at vi vil ikke binde vores kredse til og melde sig ind i sektionerne, vi vil heller 
ikke pålægge vores kredse og melde sig ind i sektionerne. Vi vil give jer den frihed, som vi tror, er hen-
sigtsmæssigt for, at vi på den måde kan udvikle det lokale samarbejde bedst muligt.  
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Og så er jeg helt med på – som du siger, Jesper. Det var rart at få lidt retning, og det skal vi også gøre i 
fællesskab, det tror jeg blandt andet vil blive et vigtigt tema på næste kongres, når vi har fået nogle erfa-
ringer, hvad sker der rundt omkring – hvad er det så for en model, vi skal arbejde for i Danmarks Læ-
rerforening. I øvrigt sammen med alle de andre organisationer. 
 
Så det er så den overordnede tilgang - altså vi kommer ikke med retningen på den her kongres og det er 
faktisk lidt bevist. Vi lægger op til at I bruger de muligheder I vurderer der er ude lokalet, og så prøver 
vi løbende at samle op. Vi har jo gjort det i det her forløb, der har vi jævnligt haft møder med vores re-
præsentanter i vores FTF-regioner for at prøve at lave noget sparring med det. Og det kan være at det 
bliver nødvendigt at vi på et kredsformandsmøde eller et andet form for arrangement får samlet jeres 
erfaringer op. 
 
Så er både Helen og Jesper inde på økonomi og noget fødselshjælp. Øhh – nu er der jo stadigvæk langt 
til jul, men jeg henviste tidligere til vores papir ”visioner – mission, vision og målsætninger” en af de 
ting vi skrev omkring 2019 det var også at vi skulle være økonomiske velfunderede. Og det kan jeg 
godt her ved udgangen af 2018 sige, at vi er økonomisk velfungerede. Vi fik styr på økonomien, vi 
kunne se vi var udfordret – og jeg tror ikke jeg afslører for meget ved at sige, at der er visse overvejelser 
i hovedstyrelsen om og prøve og se om vi kan være med til i en overgangsperiode og sætte noget bund 
under det lokale arbejde. Så der – så det måske ikke er økonomien der er forhindringen. hvordan mo-
dellen bliver, det får vi et oplæg fra Organisations- og arbejdsmiljøudvalget. Og jeg tror nok, at det lig-
ger klar til næste hovedstyrelsesmøde – nu kigger jeg lige ned på Thomas. Han smiler indtil vider, ja, så 
der kommer et bud på det. 
 
Katrine hun prøver og sætte sagen mod – eller ikke mod, sagen mod Odense Kommune fordi det er 
ikke en sag mod Erik Schmidt, men en sag mod Odense Kommune – i relation til hele flexicurity – og 
dermed til noget af det vigtige i den nye hovedorganisation skal arbejde med. Det er jeg fuldstændig 
enig i. jeg har også til pressen udtalt – fordi vi får stadig flere af de sager. Alene i sidste uge har vi 2 sa-
ger inde ved det centrale bord omkring lærere der er presset på deres ytringsfrihed. Og jeg vil sige, det 
er ikke fordi vi pludselig har fået en række skoleledere som har fået et fuldstændig forkvaklet syn på yt-
ringsfrihed, men det er fordi vi har fået et pres ned på hele systemet – og så på skolederne. Altså jeg 
glemmer ikke, da Frank Jensen han udtalte i forbindelse med den seneste folkeskolelov ”nu ved vi præ-
cis hvad der stilles af krav til skolerne – nu ved vi hvad vi kan forvente af lederne – og hvis de ikke le-
verer så ved vi også hvad konsekvensen skal være”. Ja, det var ikke ordret citeret, men det var det han 
sendte som signal. Altså det er jo et ekstremt pres og lægge ned over hele systemet. Og det forplanter 
sig – og derfor får vi den her tavshedskultur som er gift for hele systemet. Jeg aner ikke om vi taber el-
ler vinder den sag som blev behandlet i landsretten i går, men for mig at se er der ingen tvivl om at 
Odense Kommune har tabt den her sag med et kæmpe brag. Og det er derfor vi bliver ved med at for-
følge de her sager også selv om vi rent juridisk måske ikke kan føre den frem, fordi vi skal blive ved 
med at sætte spot på, at det her det er en helt forkert udvikling. Hvis vi vil have hele den engagement 
og begejstring der har båret en effektiv offentlig sektor i Danmark, så skal vi for alt i verdenen undgå 
en tavshedskultur som det der bliver resultatet, hvis vi får stukken tjenstlige advarsler eller anden ud, 
når vi ytre os kritisk. Så der for er det her helt principielt og jeg er fuldstændig enig i, at jo større presset 
bliver ned på hele systemet, jo vanskeligere kommer vi til at stå i forhold til den vigtige kamp omkring 
ytringsfrihed. 
 
Henning har også fokus på flexicurity – jeg nævnte det også selv i min indledning, det er altså ikke fryg-
teligt mange år siden at hele verden om faldfartende til Danmark for og kigge på denne her fantastiske 
flexicurity model. Alle misundte os det – og hele det politiske system solede sig i det geniale system vi 
havde lavet. Og i virkelighede så er flexicurity det vi kalder den danske samfundsmodel. Og vi er fuld-
stændig enige, Henning, vi er i gang med at save den gren over som vi selv sidder på. Og det er tude-
tosset. Fordi det her er en fordel for alle – fuldstændig som med ytringsfriheden – så er det jo en – så er 
det jo en fordel for virksomhederne – det er en fordel for alle og derfor skal det her være en del af den 
kamp vi har fået og derfor synes – derfor var det også jeg nævnte hele LO´s dagpengekampagne. Skynd 
jer hjem og deltag i den. Vi er en del af en fælles kamp på det her felt og det skal vi også være når vi er 
en ny hovedorganisation – og det er lige præcis her, hvor jeg ser nogle ekstremt store perspektiver i, at 
vi har nu har slået os sammen og vi forener kræfterne, fordi vi er oppe mod stærke kræfter og derfor 
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skal vi også i fagbevægelsen være stærke. Men jeg kan i hvert fald love dig for at det er et emne som vi 
er rigtigt meget optaget af – også i hovedstyrelsen. 
 
Johan du har nogle enhedsdagsordener – og dem kan jeg i høj grad nikke genkendende til alle sammen. 
Jeg er også meget optaget af at vi har et retfærdigt samfund, du snakker om ligeløn, procentvise løn-
stigninger, kronemæssige stigninger. Jeg er meget optaget af hvordan vi prøver at sikre, at nogle af de 
lavestlønnede i det her samfund får bedre muligheder for at få en højere løn og det kan lyde list hovski 
snovski – men jeg tror bare, at vi skal være opmærksomme på, at hvis vi lønmæssigt løfter nogle af de 
lavest lønnede i den offentlige sektor, så risikerer vi samtidig og forstærke udliciteringer af nogle af de 
opgaver som de udfører. Og det skal vi i hvert fald forhindre. En anden vej kan være det her med at 
prøve og solidarisk og løfte uddannelsesniveauet og det var blandt andet det vi forsøgte med både 
overenskomst 15 og overenskomst 18, hvor vi fra fællesskabets side afsætter nogle midler så vi sikre at 
det der har det dårligste uddannelsesniveau i den offentlige sektor, bliver løftet uddannelsesmæssigt – 
dermed bliver man også løftet lønmæssigt, og dermed sikre vi at vi ikke bare bliver udsat for en ny udli-
citeringsbølge. Så det er sådan nogle diskussioner vi skal have – hvordan gør vi det her på en hensigts-
mæssig måde, men et retfærdigt samfund det er også vores dagsorden. 
 
Så er Grethe inde på, at vi skal have øje for pensionisterne, det har vi også. Altså hele vores pensionssy-
stem hvor vi har opbygget et pensionssystem som stadig, år efter år bliver bedømt til at være det aller-
bedste i hele verdenen. Det jo i høj grad fagbevægelsens fortjeneste at der er lykkes. Så er der mange 
andre udfordringer. Det glæder mig at man er begyndt at sætte hele satspuljebegrebet til debat. Den 
manglende regulering af pensioner og dagspenge synes jeg er fuldstændig vanviddigt fordi det er de 
svageste som bliver – kommer til at betale for de her projekter, så der er masser andre ting – men jeg 
synes også at vi skal klappe hinanden på skuldrene i fagbevægelsen og sige, det er faktisk et af de steder 
hvor vi har gjort noget – og hvor vi skal blive ved med at gøre noget. En af de udfordringer vi står med 
lige nu, det er jo i høj grad – det er jo høj grad – det at kunne holde til et langt arbejdsliv. Det en kæm-
pe fælles udfordring – de der kommer ind på arbejdsmarkedet nu de kan forvente at skal arbejde til de 
er over 70, hvordan holder vi til det, samtidig med at arbejdspresset det stiger og stiger. Og det er jo 
blandt andet et eksempel på, at det at tænke på det hele arbejdsliv, det hele liv – det er også en del af 
fagbevægelsens dagsorden. 
 
Jenny – du sidder dernede – jeg skrev det også til dig. Vi blev modtaget af FTF-stud – det lyder sådan 
lidt dumt, men det kalder de sig nu engang 
 
Latter 
 
FTF-stud og LO-ungdom – da vi ankom til det første bestyrelsesmøde – vi blev modtaget med sang og 
musik – det var en kanon modtagelse og det var noget der blev registreret oppe i hovedbestyrelsen. Og 
du har fuldstændig ret, det er jer der er fremtiden i fagbevægelsen. Når jeg er begejstret på en ny ho-
vedorganisation, så er det jo netop fordi jeg håber at det her kan medført en revitalisering af fagbevæ-
gelsen og det er i høj grad jer der skal bidrage med det, så tusinde tak for dit indlæg men også rigtigt 
mange tak fordi I gav os et venligt vink med en vognstang da vi ankom ude til det første hovedbesty-
relsesmøde. Det fungerede kanon godt. 
 
Ja, jeg tror jeg har været rundt omkring de fleste – jeg vil lige sige til Peter oplevelse. Vi har jo i høj grad 
i det her forløb nydt at høre frontlinjeberetningerne fra Peters deltagelse i det lokale arbejde – og jeg 
tror vi skal være – gøre os klart at det er 2 kulturer som vi skal have til at fungere sammen. Og det kræ-
ver respekt begge veje – det kræver åbenhed, at vi gider at lytte til hinanden. Det kræver også en vis 
form for tålmodighed, men jeg oplever bare, at der i hvert fald på det centrale niveau er en kanon god 
vilje – og det var også det jeg synes Per han signalerede i sin tale i går, der er en fantastisk vilje til at det 
her projekt skal lykkes. Jeg forlod hovedbestyrelsesmødet med en rigtig god fornemmelse i maven.  
Der var en engagement, en begejstring – det er jo sådan nogle tåbeligheder som forretningsorden og så 
noget vi skulle sidde og vedtage i hovedbestyrelsen. Det er jo ikke lige det mest ophidsende. Men – 
men den stemning der var i lokalet, det efterlod mig med alle mulige gode forhåbninger for den nye 
hovedorganisation og det håber jeg at vi i fællesskab vil bidrage til. Tak skal I have. 
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Klapsalver 
 
Helle: 
Tak for det – så er der ikke flere indtegnede talere til dette punkt og hovedstyrelsen har rundet af – og 
det vil jeg så også gøre. Runde dette dagsordens punkt 5 af med de anbefalinger og de kommentarer 
der kommet og som hovedstyrelsen har kvitteret for og har taget til efterretning. Tak for det. 
 

Dagsordenens punkt 6 – Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny Start”-

samarbejdet 

 
John Vagn Nielsen: 
Ja, tak for det. Vi skal videre til det næste punkt på dagsordenen, det er ” Perspektiver og muligheder 
på baggrund af ”Ny Start”-samarbejdet”. Jeg vil sige vi er godt opmærksom på, at vi inden der går alt 
for lang tid skal have en pause, men vi vurderer det sådan at det vil være en meget god idé at I får de 
oplæg der kommer her fra hovestyrelsen – inden vi holder pausen. Og der kommer 2 oplæg, det første 
kommer fra Dorte og derefter kommer der bemærkninger fra Gordon også. Og jeg vil godt afsløre nu 
at jeg har forstået at Dorte også i sin fremlæggelse vil fremlægge et forslag til et brev – og jeg vil sige lyt 
på hvad Dorte siger – når Dorte har fremlagt det, så vi dels vi kunne komme til at se det oppe på lær-
redet og derud over så vil vi lægge det ud på kongresportalen, hvor I så har mulighed for at studerer 
teksten. Dorte, værs´go. 
 
Dorte Lange – Næstformand: 
Ja, tak for det – ja det er rigtigt jeg har bedt om at I først får det når jeg er færdig med at tale. I ved godt 
hvordan det er, så sidder I bare og læser i stedet for at lytte. 
 
Per Christensen fra 3F han kom med en meget klar og umisforståelig appel til os i går. Hans medlem-
mer er om nogen, nogle af dem som er rigtig afhængig af at vi har en velfungerende folkeskole. Han 
sagde, at hvis I ikke parter finder sammen om morgendagens folkeskole, så er det slut. Og det er jeg 
altså bange for at han har frygtelig meget ret i. Vi skal have samarbejdet til at fungere nu. Vi har i tidens 
løb  taget en række valg som organisation, både op til 2013 og efter 2013 som jo var et skelsættende år. 
Et af vores meget vigtige valg har været at vi aldrig har gjort det let for os selv. Vi har aldrig taget en let 
vej ved at give efter for vores arbejdsgivers ønsker om at f.eks. droppe kollektive aftaler, vi har heller 
aldrig accepteret at undervisningen skal styres oppe fra med målstyring. Vi har holdt fast i de værdier vi 
står på. Vi har holdt fast i hvilken lærerrolle, hvilken undervisning, hvilken skole det er vi mener der 
tjener samfundet og dets demokratiske udvikling bedst. Så vi har aldrig taget lette valg for at komme 
hurtigere overens med vores arbejdsgivere og folketing for at undgå ballade. Vi har holdt fat i vores 
værdier og der er som f.eks. som rigtigt mange var inde på i går, nogle meget stærke perspektiver i vo-
res folkeskoleideal. Med det ideal, der vil vi vise den retning vi ønsker at folkeskolen udvikler sig i. Det 
ideal skal styrke vores medlemmers selvbevidsthed som profession og det skal være et indlæg – et rig-
tigt vægtigt indlæg i debatten fra professionen.  
 
Vi ønsker ikke en skole hvor lærerne kun har tid til og gennemfører automatiseret undervisning med 
konceptplanlagte forløb. Eleverne bliver dumme af det. 
 
Klapsalver 
 
Vi vil ikke være i en situation hvor kommende generationer i Danmark bliver let bytte for face-news, 
populismen, utryghed og undergravning ved demokratiet og alt muligt andet slemt. Vi holder fast – når 
vi holder fast i kollektive aftaler, så er det og retfærdig og rimelige arbejdsforhold for lærer, så er det for 
at leve op til det ideal som vi sætter os for vores skole, vores arbejde, og for vores samfund.  
 
Når vi har været oppe imod et helt andet skolesyn og en vision som er mere styret af konkurrencestats-
tænkning – end det har været styret af pædagogiske visioner, så er det klart det har givet noget uenig-

https://medlem.dlf.org/member.aspx?func=member.edit&uid=175765
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hed, så er det klart det har givet nogle kampe. Vi kunne godt have valgt og gøre ligesom vores kolleger i 
Sverige gjorde. De blev mødt med lidt af den samme slags krav om at droppe arbejdstidsaftaler o.s.v. – 
de valgte og accepterer deres arbejdsgivers ønske om det. For på en måde at undgå konflikter. Men ar-
bejdsmiljøet på de svenske skoler er blevet alvorligt skadet af det – og det er ganske givet en væsentlig 
del af forklaringen på at det svenske samfund i dag mangler 60.000 lærere – en national katastrofe – 
som alle nu arbejder sammen om at prøve at få løst derovre, men som der ikke rigtigt er nogen gode 
veje ud af. Så jeg synes faktisk at vi med rette kan være stolte at vi har holdt fast i vores værdier. 
 
Samtidig så har vi også forsøgt at få et samarbejde i gang på alle mulige måder i kommunerne, helt fra 
dag 1. i 2013, efter katastrofen. Vi har ikke stillet minimumsstandarder op for hinanden om hvilke afta-
ler eller fælles forståelser der var gode nok. Det er fordi at vi samtidig med at vi har holdt visionerne 
højt, så har vi godt vidst at det projekt vi har sat os, at folkeskolen skal på ret  køl og i fremtiden være 
et godt fundament for vores samfunds demokratiske udvikling, det er ikke et projekt vi kan lave alene – 
det siger sig selv. Vores arbejdsgivere kan heller ikke klare det alene. Der er ingen vej uden om – og 
samarbejde om det. Nu er der et nyt fundament for samarbejdet og det er på høje tid. For folkeskolen 
kan ikke holde til skyttegravskrig. Med Ny Start har vi nu mulighed for at samarbejdet bliver ligeværdigt 
for idéen om som I måske husker at lærernes fagforening sådan skulle køres ud på et sidespor og så 
skulle skolens udvikling mere eller mindre styres direkte af Finansministeriets regnemaskine. Det er nu 
erstattet af et fælles tilsagn om samarbejde. Så langt er vi kommet – og det er på høje tid at vi får skabet 
reelle forbedringer for lærernes arbejdsforhold. Fordi når hver 5. der er ansat i en lærerstilling ikke har 
en læreruddannelse, så nærmer vi os det punkt hvor rekruttering og fastholdelse bliver rigtigt svært – og 
så er der ikke langt til svenske tilstande.  
 
Den nye samarbejdslinje den betyder selvfølgelig også noget for vores måde at agere på. Vi skal ikke 
vente på at de siger undskyld for 2013, selvom det vil være berettiget nok. Vi kan heller ikke vente på at 
vi bliver inviteret ind i samarbejdet, vi går selv aktivt i gang. Det gav vi allerede hinanden håndslag på 
inden sommerferien, at vores medlemmer de skal mærke forbedringer ude på den enkelte arbejdsplads. 
Vi går i gang inden Kommissionen kommer med sin anbefalinger og det gør vi for det første fordi det 
sådan set er nu at lokummet brænder for at sige det på almindeligt dansk – og fordi vi gerne vil være 
nået så langt i det forpligtende samarbejde i så mange kommuner som muligt, at det vil være umuligt og 
komme uden om samarbejdet med os når der skal findes nogle fælles løsninger i periodeforhandlingen. 
Det er klart som Anders også har været inde på tidligere, vi skal ikke male skønne malerier for at tækkes 
samarbejdet. Vi opfordre jer alle sammen til at tage rigtigt godt imod Kommissionen hvis den kommer 
på besøg i jeres kommuner, ikke ved at rulle den røde løber ud og sætte palmer op i hjørnerne og alt 
det der – men ved at vise et reelt billede. Der hvor det er svært, så skal det frem hvad årsagen er, der 
hvor der er lykkes nogle ting, så skal man også have en god forklaring om hvad det er der får det til at 
lykkes, hvad er det for nogle andre ting der er nedprioriteret, hvad er der gjort for at skabe mulighed 
for de her ting. Og vi vil ikke være med til at sænke baren, når vi taler om hvad det vil sige at lykkes 
med opgaven. Opgaven er beskrevet i folkeskoleloven, §13 og §18 – f.eks. som taler om undervis-
ningsdifferentiering. Vi skal kunne se os selv i øjnene før vi siger at vi er i stand til at lykkes med opga-
ven. Til gengæld så ved vi en hel masse om hvad der kan hjælpe til det. Sådan noget om at have tid til 
opgaven det er selvfølgelig en åbenlys ting, og så er der andre anbefalinger som også kan tages med i 
anvendelse. Hvordan kan lærere f.eks. bedre lykkes med inklusion og specialundervisning?  Her har vi 
nogle konkrete anbefalinger – vores følgegruppe i hovedstyrelsen som arbejder med specialundervis-
ning har lige afleveret en række anbefalinger til hovedstyrelsen som vi vil jo arbejde videre med og 
komme ud med til jer og hvis I har set dem i hovedstyrelsesmaterialet, så ved I allerede hvad vi skal 
snakke om. Det er gode anbefalinger som hvis I tager dem i hånden og sammen med kommunen - un-
der den her overskrift med Ny Start - får sat gang i dem, så er det også ting som kan lette medlemmer-
nes arbejdsdag og få dem til bedre at lykkes med opgaven. Og det vil også kunne få vores kolleger til at 
have lyst til at blive som – i arbejdet i folkeskolen. 
 
Ja, hovedstyrelsen lægger som – som dirigenten var inde på lige før – vi lægger ikke op til nogen resolu-
tion for det her punkt, men vi foreslår, at vi sender et brev til kommunerne, hvor vi fortæller dem at vi 
er klar og vi opfordre dem til at gøre alt hvad vi kan – at vi sammen gør alt hvad vi kan for vores nye 
samarbejde kan betyde en forskel for folkeskolen. Og det gør vi også fordi vi godt ved at det ikke er al-
le kommuner hvor man er lige meget i gange endnu – og så bare for at fortælle at vi er faktisk – vi er 
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faktisk klar. Men en ting er jo så at sige at alle skal ind i kampen, og at vi glæder os til at se alle med på 
banen, så er det allervigtigste vi kan gøre som nævnt, at gå i gang selv. Og vi skal gøre os klar til januar 
2020, det er jo en skælsættende tidspunkt – Gordon vil sige noget lidt senere her om hvordan at vi gør 
os klar i forhold til arbejdstidsaftaler derude – hvad for nogle strategier vi tænker der, men der er jo 
lang lang flere muligheder end arbejdstidsaftaler i forhold til Ny Start.  
 
I den forrige hovedstyrelse der satte vi os lige efter katastrofen i 13, der satte vi os nogle ambitiøse mål 
for 2019. Det var mål der handlede om hvor Danmarks Lærerforening skulle være som organisation til 
den tid. Det handlede om at være en stærk og samlet organisation med en høj organisationsprocent, 
være en troværdig aftalepart og være centralt placeret i forhold til folkeskolens udvikling. Nu er det 
snart 2019 og vi må sige, at foreningen faktisk på langt de fleste af de parametre er tæt på eller helt i 
mål. Når man tænker på hvor fjerne de mål virkede tilbage i 2013, så er det faktisk rigtigt godt gået. Ik-
ke mindst at vi har kunnet bevare vores sammenhold i den her periode. Og her kan vi alle klappe hin-
anden på skuldre for den indsats. Men en ting er vores egen position som forening, noget andet er 
hvordan vi bruger den nu til at komme endnu videre. Forhåbentligt så vil vi også her fra kongressen 
kunne beslutte en vedtagelse, hvor vi formulere hvad vi vil gøre som organisation. Der vil vi komme 
fra hovedstyrelsen med forslag til en vedtagelse på baggrund af den debat som vi har her i salen. Noget 
af det vi skal være klar over frem til 2020, det er jo som vi allerede ved, at man får lettest gennemført 
sine ønsker hvis der er en generel folkelig opbakning til dem. Så derfor så har vi sagt fra hovedstyrel-
sen, at i januar 2020 der vil vi gerne være i en situation hvor der blandt arbejdsgivere, politikere og i en 
offentlig debat er opnået 3 ting. For det første en anerkendelse af lærernes professionalisme, for det 
andet en forståelse for at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet – altså det vil sige det 
er lærerne der tager valgene, det er ikke styret udefra af nogle andre, og den tredje ting at der skal være 
anerkendelse og accept af at der skal særlige forudsætning til for at lærerne kan lave kvalificeret under-
visning. Fordi hvis de 3 ting de er opnået, så mener vi at det vil være meget lettere at opnå et godt re-
sultat på baggrund af de anbefalinger som Kommissionen kommer med. Og hvordan kommer vi så 
dertil. Der er rigtigt mange veje til det. Men en rigtig vigtig vej det er og gribe enhver mulighed for og 
styrke det lokale samarbejde og sørge for at lærere får indflydelse på valg der tages i skolerne, på sko-
lerne og i kommunerne. Vi har tit hørt begrebet ”self efficacy”– hvis det ikke har været sagt før i den 
her kongres – nu siger jeg det.  
 
Klapsalver  
 
Tak formand, tak formand  
 
Latter 
 
I ved det her med at læreres har enorm betydning for elevernes udbytte af undervisningen og self effi-
cacy det betyder simpelthen selvbevidsthed i forhold til at magte opgaven og i forhold til at have ind-
flydelse på ens egen arbejdssituation. Og det er der jo mange måder vi kan få på. Vi skal være med til at 
hjælpe med at styrke lærerprofessionen – altså en af mine største skrække efter 2013 – og jeg tror man-
ge af jer deler den – det var at lærerne ville give op. Alt vores medlemmer ville give op og miste deres 
selvværd, tage de nemme løsninger og glemme hvad det egentlig er for noget vi brænder for som lære-
re. Og jeg tror at det selvværd og den selvbevidsthed er presset. Det er ikke – altså det handler om når 
læringsmålene nu bliver lettet og der ikke er så mange af dem, det stiller jo nogle nye krav til en profes-
sionel selvstændighed. Og der skal vi jo være ude og hjælpe der. Det er også en opgave for os i at få 
støttet op om det, få sat struktur på og minde hinanden om at vi godt kan – og at godt tør tage bolden.  
 
Lærere skal selvfølgelig være med til at bestemme hvilke tiltag man helt konkret tager på skolerne, det 
er vi vant til som repræsentanter, det skal vi sørge for at de har indflydelse og det arbejde skal vi stadig-
væk påtage os, men det med at lærerne selv får indflydelse er rigtig vigtigt. Her er forenkling af fælles 
mål f.eks. en overskift man kan gå ind under – direkte forbindelse til noget af det der står aftalt i OK18 
hvor der står om Ny Start ”iværksættelse af andre initiativer, såsom afdækning af bureaukrati og over-
styring. Hvis der er noget der er overstyring, så er det jo de der utallige mål som lærerne har været un-
derlagt. Det kan blive en god debat på skolerne, hvordan vi vil nu pædagogisk gribe denne her nye situ-
ation an hvor der er færre bindende mål, hvilket konsekvenser skal det f.eks. have for læringsplatfor-
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mene. Det er jo lærerne der skal bestemme det – sammen med ledelsen. For de er de eneste der har or-
dentligt forstand på at vurdere eleverne. Hvis der f.eks. fortsat skal være elevplaner, så er det også lære-
re der sammen med forældrene kan give bud på hvordan de er bedst skuet sammen. Den indflydelse 
fra lærerne kommer jo ikke af sig selv, det er en opgave for tillidsrepræsentanten. I som kredse skal 
støtte tillidsrepræsentanterne i det i at få sat det på dagsorden på skolerne sammen med skolelederne. 
Efterfølgende så kan man så som kreds samle op på hvad det er der er blevet diskuteret på skolerne og 
præsenterer det i kommunen med direkte afsendere fra medlemmerne ude på skolerne. Når vi bruger 
denne her styrke i en kollektive medlemsinvolvering, så er vi faktisk ikke til at komme udenom.  
 
Kan I huske at noget af det som vi fik besked på i 2013 det var at nu ville man samarbejde med de 
fremmeste blandt lærerne i stedet for med Danmarks Lærerforening. Faktisk så er det sådan, at alle læ-
rere er rigtigt meget fremme i skoene, og det allerhelligste ved det hele det er at de lærere – alle lærerne 
de taler faktisk folkeskolen som profession, så dermed også Danmarks Lærerforenings sag, så vores 
gamle slogan om at medlemmerne er Danmarks Lærerforening gælder stadigvæk. 
 
Og nu er det slut med at man – at nogle ønsker os ud på et sidespor. Nu er vi enige om at vi skal klare 
det her samarbejde sammen. Så for at bruge Per Christensens ord, nu er det på tide og bygge samarbej-
det op. Så god debat. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak for det. Som jeg sagde, så får vi lige det forslag til brev – åbent brev der er formuleret – det får vi 
op på lærred bag os – og det bliver i øvrigt også lagt ud på kongresportalen. Og den næste der skal have 
ordet det er Gordon, værs´go – og efter Gordon så holder vi pause. 
 
Gordon Ørskov Madsen - Hovedstyrelsen: 
Ja – sådan i forlængelse af det Dorte var inde på, så er der jo en del af hele Ny Start og hele overens-
komstresultatet som jo handler om kommissionsarbejde og periodeforhandling, arbejdstid. 
 
Kongressen i 2013 vedtog den strategi – den nuværende strategi vi arbejder efter omkring arbejdstid. 
Kongresserne i 14, 15 og 16 byggede videre på strategien og vi har hele tiden haft det udgangspunkt og 
det fokus at vi vil bruge alle de muligheder, alle de vinkler, alle de udgangspunkter, alle de chancer vi 
overhoved kunne komme i nærheden af, for at komme ind og arbejde med og få indflydelse på lærer-
nes rammer og vilkår for at kunne drive en god undervisning. Det har været hele vores udgangspunkt i 
det her.  
 
Det er ikke foreningens politik at vi kun indgår lokale aftaler når de kan leve op til nogle bestemte ni-
veauer eller nogle bestemte standarder. Vi har ikke standarder for en lokal aftale og hvad den skal inde-
holde. Det er ikke vores politik. Det vi har taget udgangspunkt i, og det vi har besluttet os for at gøre, 
det er at vi vil samarbejde lokalt om rammer og vilkår og vi vil bruge aftaleinstrumentet når vi kunne 
gøre det. Men vi har også haft det princip vedtaget, at en lokal aftale skal være bedre end det lov 409 
giver os. Det er ikke meget, men det er altså et princip. Og hvis man fraviger lov 409´s bestemmelser, 
ja, så skal man sætte noget bedre i stedet for. 
 
Og så går vi fra sekretariatets side ind og konkret sparre med den enkelt kreds, hvor vi også tager i be-
tragtning - sammen med kredsen – hvad er det for en lokal kontekst vi befinder os i, hvad er de lokale 
muligheder, hvad er de lokale samarbejder, hvad er den – hvad er forholdet til forvaltningen, til skole-
lederne osv, hvordan folder det hele sig ud i kredsen. Fordi det har indflydelse på hvordan en aftale 
kommer til at fungere. Mange af jer har erfaringer med at når man indgår aftaler, ja, så er et – en side af 
sagen det er hvad der står konkret i aftalen – en anden side af sagen det, hvad foregår der konkret ude 
på skolerne, og der er desværre nogle gang forskel. Jamen, det er et problem fordi vi kan nogle gange 
have en god aftale men den er bare ikke rigtig blevet til virkelighed på skolerne. Så det er også et ele-
ment i den måde vi arbejder med arbejdstid på. Det betyder jo så i øvrigt også at en aftale der er en ge-
vinst et sted – ikke nødvendigvis er det i en anden kommune. 
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Hvis vi sådan skal kigge lidt på, hvordan går det med lokale aftaleindgåelse, ja så er det sådan at vi har 
77 kommuner – kommunale lokalaftale – fælles forståelse og hvad de nu ellers bliver kaldt. Fælles for 
dem er at der er 2 underskrifter fra de lokale parter. Vi har dermed også 21 kommuner hvor der ingen 
aftaler er. Ud af de 21 kommuner er der 8 af dem der i dag er gang med at forhandle ny lokal aftale. Vi 
har i gang – eller der er lige i disse dage og uger gang i forhandlingerne i 29 kommuner – lige nu. Det er 
temmelig mange og OK18 har betydet et – ja, jeg vil næsten kalde det et boost i initiativer. Også fra 
kommunernes side omkring forhandlinger. Vi har hele tiden haft fokus på hvad for håndtag kan vi 
bruge for at komme igennem med noget – for at få gang i drøftelser som godt kunne føre frem til 
egentlige forhandlinger om lokale aftaler, men som også har kunnet føre frem til andre måder og foku-
serer på lærernes og børnehaveklasseledernes rammer og vilkår for arbejdet. Nogle har kunnet bruge 
bilag 4 da vi indgik den i 2015, nogle har brugt et som afsæt til at skabe forbedringer eller skabe for-
handlinger og også indgået nye aftaler - et godt eksempel kunne jo være Odense – hvor man direkte har 
gået ind og sagt – jamen lad os tage bilag 4 – lad os tage elementerne i bilag 4, det har man så taget som 
udgangspunkt og forhandlet videre på og det er så blevet til en aftale. Andre har taget udgangspunkt i 
at professionel kapital er et vigtigt element, er noget der kan forbedre arbejdet på skolerne og som har 
gjort at man er kommet igennem med nogle drøftelser omkring og nogle initiativer og nogle projekter 
omkring professionel kapital. Nogle har sågar kombineret med lokale aftaler. Der er også nogle der – 
nogle kredse og kommuner der har indgået aftaler f.eks. i 14, 15 eller deromkring hvor omtalen – eller 
omfanget er aftale og dybden i aftaler osv. ikke har ligget på et fantastisk højt niveau og så har man stil-
le og roligt bygget til hen over tid. Et par eksempler på det kunne være Vordingborg og det kunne også 
være Halsnæs – hvor man har startet aftalerne på et sparsomt niveau og så har man bygget op år for år. 
Gode eksempler på at hvis vi havde haft standarder for hvad man skulle leve op til i en lokal aftale, så 
var de sandsynligvis aldrig kommet i gang. Aalborg lykkes med at man – at man, og det er også sagt fra 
denne her talerstol tidligere – men at hele fagbevægelsen i kølvandet af OK18 sagde til Aalborg Kom-
mune – tag nu at komme i gang med et samarbejde og en aftale for lærerne også. Det er mange tilgange 
til det her og det er det vi også skal tage i betragtning når vi fremadrettet skal diskuterer hvad det er – 
hvordan vi håndtere den her udfordring fremadrettet. 
 
Det vi har – det vi har besluttet os for fremadrettet det er at når vi nu er i den situation at – og vi er i ny 
situation – der er et kommissionsarbejde – der er en periodeforhandling som vi står overfor. Det ud-
fordre os fordi når vi når frem til kongressen i 19, så er det meget tæt på at Kommissionen med sine 
anbefalinger og meget tæt på at vi skal i gang med en periodeforhandling. Det er første gang vi kommer 
til at stå i en situation hvor vi både skal gøre os nogle overvejelser om hvordan vi vil gribe forhandlin-
ger om arbejdstid an, men også hvor vi så står med nogle konkrete anbefalinger fra en kommission 
som parterne har forpligtet sig på skal være udgangspunktet for forhandlingerne - det er nyt – det skal 
vi tage bestik af – det skal vi forberede os på.  
 
Derudover så er Ny Start og et yderligere fokus på lokale aftaler og samarbejder også et nyt element. 
Det får hovedstyrelsen til at sige, det kunne godt være at – nej, det ikke det kunne godt være – vi lægger 
op til, at vi fremadrettet hen over de kommende måneder – øhh – tilrettelægger en debat om, og den 
debat kommer til at foregå i 2 spor – både hvordan vi forbereder os til forhandlingerne - periodefor-
handlingen – og så det andet spor kommer til at handle om en drøftelse af - hvordan griber vi lokale af-
taleforhandlinger an i fremtiden. Det gør vi på den måde – fordi vi har lagt en plan – og den plan den 
lyder som sådan. Overenskomstudvalget mødes og holder et seminar her i november. Efterfølgende 
tager vi en temadrøftelse omkring de her spørgsmål i hovedstyrelsen, så lægger vi op til at vi tager på 
kredsrunde. Vi holder en række regionale kredsmøder hvor vi har inviteret hele kredsstyrelser – eller 
hele kredsstyrelsen i alle kredsene – det bliver ikke det eneste punkt der er på dagsordenen, det bliver 
også noget der kommer til at handle om fremtidens – Danmarks Lærerforenings – er vi gearet til frem-
tiden – af en eller anden grund så kan jeg aldrig huske hvad det er vi kalder det – jeg må lærer det en 
dag. Men – men - men det vil komme til at fylde meget og så vil vi også tage en runde som et startskud 
på – og etablere nogle lokale debatter om hvordan vi håndterer arbejdstidsspørgsmålet fremadrette. Og 
der stiller vi os også til rådighed fra overenskomstudvalget – fra hovedstyrelsens side til at medvirke til - 
til nogle lokale debatter. Alt det her samler vi dels op på fordi vi også har planer om en arbejdstidskon-
ference hen på foråret, men der er det vigtigt at vi får etableret nogle lokale debatter rundt omkring, så-
dan at vi har det som udgangspunkt for en arbejdstidskonference som vi kommer til at holde hen på 
foråret. Og alt det her betyder så, at når vi når frem til kongressen i 19, så har vi et grundlag for og tage 
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en diskussion om hvad gør vi omkring arbejdstid på de her felter. Og så skal vi altså huske på – og det 
var det vi også prøver at lægge op til på Ny Start konferencen i slutningen af august, men også i det he-
le taget gør, at arbejdstid er ikke hele Ny Start, det er en del af Ny Start, men vi har mange andre red-
skaber vi bringer i anvendelse for at skaffe os indflydelse på – for at skaffe os fokus på rammer og vil-
kår for lærere og børnehaveklasselederes arbejde i dagligdagen – for at skabe god undervisning. Og ja, 
med den her plan, så håber jeg på, at vi kan få skabt en ny situation men også få skabt noget fremdrift i 
vores arbejde på det her område. Tak 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja vi har fået fremlagt hovedstyrelsens oplæg herunder det forslag til brev som Dorte fremsatte, som li-
ge var oppe og stå på tavlen her. Jeg kan sige for jer der sad og kiggede på det, der var en overskrift 
som vi ikke teknisk kunne få med hvor der står ”det er et åbent brev til landets kommunalbestyrelser”. 
I får lagt det ud på kongresportalen hvis det ikke allerede er sket, så vil det ske om ikke ret langt tid. 
 
Vi skal have en pause, men jeg kan sige, at efter pausen – de talere vi har indtegnet på nuværende tids-
punkt det er Anders Liltorp, Birgitte Lehrman, Niels Peter Bugge Lorenzen, Kasper Rosenberg Mor-
tensen, Thomas Agerskov, Kristine Falgaard og Niels Munkholm Rasmussen. 
 
Der er pause – vi holder pause i 20 minutter og vi starter igen klokken 20 minutter i 11. 
 
John: 
Ja, klokken den er passeret 10.40, så vi genoptager kongressen. Jeg nævnte talerrække – den er lige ju-
steret en anelse, jeg kan sige at der også er kommer lidt flere på end da tog listen før – altså dem der er 
tilføjet på nuværende tidspunkt det er Morten Refskov, Bjørn Hansen, Per Brinckmann, Thomas Roy 
Larsen. Men vi går i gang, den første der har ordet det er Niels Peter Bugge Lorentzen, hvis vi skal ha-
ve hele navnet med, og så er det Kasper Mortensen bagefter. Værs´go, Niels. 
 
Niels Peter Bugge Lorenzen - Københavns Lærerforening: 
Jo tak – og vi behøver ikke hele navnet Peter Bugge er helt fint, så hvis man efterfølgende kommente-
rer, så reagerer jeg overhoved ikke på hele navnet, så. 
 
Jamen jeg er TR på en østerbroskole her i Købehavn, og jeg synes godt nok det er en halvtung opgave 
jeg har. Opgaven med kommunikation af fagpolitiske beslutninger fra DLF til mine kolleger. Nyheden 
om Kommissionen blev set, og ses stadigvæk som en syltekrukke for man har skubbet problemerne 
foran sig og hvornår er der egentlig sidst blevet lyttet til en kommission. Så selvom jeg videre giver alt 
hvad jeg har og fik oppefra, så var det kun med lunkne hjerter og trætte hjerner at mange stemt. Mange 
ville rigtigt gerne have stemt blankt. Jeg er ikke ret sikker på at jeg lige kan få alle kolleger med i næste 
ombæring, for hvad var det det nyttede i OK18. De ved det stadigvæk ikke. Kommunikationen mang-
ler, tydeligheden er der ikke. Det blev sagt så fint i går, måske kan man ikke regne med at alle forstå 
fagforenings snak. Og der er stadigvæk mange som før OK18 ikke anede hvad vores arbejde var og de 
ved det stadigvæk ikke. Kommunikationsstrategien skal revurderes. Hvis vi ser os selv som en spiller på 
den politiske bane, hvorfor så ikke bruge de redskaber som politikerne. Vi behøver jo ikke sælge hr. 
Bondo som Danmarks svar på Obama, men budskaberne skal være tydelige. Det behøver ikke være 
”yes we can”, men et lyder en kende bedre end ”gok gok gok, vi har fået nok” 
 
Latter 
 
Vi skal turde bevæge os ud og fremad på de sociale medier – alle sammen – instagram, twitter, face-
book, alt hvad der er – og hvor er så den samlede koordinering af budskaberne. Der brude ligge en kø-
replan klar hele tiden. Ikke noget vi sådan undervejs finder på. Vi er lærere – tydelige kommunikation 
er vores daglige redskab, men den forsvinder pudsigt nok når vi når til en OK-periode. Og det er ikke 
ok. Samtlige lærerstuderende landet over skal vide – hvad, hvor, hvornår og hvorfor – de skal føle at de 
er med i fagbevægelsen, der er brug for dem – for det er der. At vi missede chancen for at få dem or-
dentlig i spil, det er simpelthen tåbeligt. Vi skal turde forsvare os selv i medierne. Når folkeskolen er 
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under angreb, så er det os der er under angreb. Vi må erkende, at vi ikke kan være venner med alle, vi 
kan ikke please samtlige samarbejdspartnere vi har. Vi må turde sige det højt når alt kommer til alt, så 
ved lærerne bedst. Hvem begynder at diskuterer med sin tandlæge om om hvilket redskab der skal bru-
ges – og hvordan kan det være at man kan gøre det med en lærer – at sige, jeg ved bedst – betyder jo 
ikke at man ikke lytter til de andre. Jeg er som mine kolleger, fanme træt af at gå på æggeskaller og sma-
gen af leverpostej hænger mig langt ud af munden. Mine kolleger vil formentlig være mere på, hvis det 
var tydeligt hvad det var vi ville. Ikke kun på sigt, men her og nu. Hvor er visionen. Hvis folkeskolens 
tog skal køre frem, så er det fint med mig hvis det ene spor hedder Ny Start – men kunne det andet 
spor så ikke hedde Ny Kommunikationsstrategi. Det vil hjælpe den her TR´s opgave med at mobilisere 
medlemmerne når som helst. Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så er det Birgitte Lehrmann og derefter Kasper Rosenberg Mortensen. 
 
Birgitte Lehrmann - Ringsted-Sorø Lærerforening: 
Det er lidt skræmmende det her, det er 1. gang jeg står her og det er halloween og – men en gang skal 
jo være den første. 
 
Det er som sagt 1. gang jeg står her og næsten lige ved at tude. Det er selvfølgelig noget følelsesladet 
noget og ikke særligt rationelt, det ved jeg godt. Årsag hertil er, at der på debatten i går blev stillet 
spørgsmål om en central arbejdstidsaftale er en død fisk. Og svaret synes jeg også – eller svaret synes 
jeg også der blev, der er ingen vej tilbage – altså til en central aftale, og det er jo som allerede nævnt det 
der er der jo flere oplagte årsager til, det ved jeg godt – men alligevel. Vi var – der var mange allerede i 
2013 der tænkte det samme - og i hvert fald ikke så ikke så lang tid derefter, at det kunne være svært at 
vende tilbage. I hvor høj grad lærernes vilkår har været meget forskellige og hvor lang tilbage, det kan 
efter min mening diskuteres, men én ting er i min optik helt sikkert, at alle de forskellige aftaler der er 
lavet, mange gode, nogle mindre gode, som bliver lavet fordi der nu er hul igennem til politikerne – 
som Gordon også omtalte efter vores resultat her i 18, det mener jeg jo vil gøre vilkårene endnu mere 
forskellige. I nogle kommuner har parterne lavet et forståelsespapir, en uddybelse af de 15 punkter om 
arbejdstid. Helt misvisende er det, at disse fælles forståelser figurerer på landkortet som aftaler idet 
mange ledere ikke lever op til de gode hensigter. Og jeg ved godt at de er underskrevet og derfor står 
på landkortet som aftaler. Jeg ved godt at der mange steder er løsnet op i forhold til at holde øje for at 
bruge et skrækkeligt udtryk – lærernes komme- og gå-tid. For hvilke ledere har tid til og gider og holde 
øje med det. Men er det nu godt nok med sådanne uskrevne regler. Ingen skal efterlades på perronen 
blev der sagt under OK-forhandlingerne i foråret, ja vil appellere til at det heller ikke er det der sker for 
os. Jeg arbejder i en kommune hvor folkeskolen ikke prioriteres i tilstrækkelig grad. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Kasper Mortensen – og derefter Anders Liltorp. 
 
Kasper Rosenberg Mortensen - Ballerup Lærerforening: 
Ja, nå – næsten ligegyldigt hvor jeg ser hen i øjeblikket så bliver de nye toner fra KL fremhævet. Både af 
os her på talerstolen og af ledende personer inde fra KL. Nu er selve folkeskolens fremtid på spil. Vi 
må komme op ad skyttegravene og finde frem til forhandlinger på et fælles grundlag. Nu er jeg ikke 
specielt begejstret for krigsretorikken, så jeg vil tillade mig at bruge en mere lærerorienteret reference-
ramme – inklusion – eller mere modernet – læringsredskaber. For er det ikke netop samme tilgang vi 
her anvender sammen med KL. Vi fremhæver det positive i forventning om at det eller de gode ek-
sempler danner følgeskab blandt de borgmestre i KL der ikke helt spiller med på den fælles dagsorden. 
For mens vi taler om samarbejde, tillid og fælles forståelse, så ved vi alle at der ikke skal mere til end en 
enkelt uheldig dominerende elev i et klasserum til at ødelægge det gode fællesskab. Og personligt har 
jeg et stort problem med tilliden til samarbejdet med KL når selve personificeringen af KL igennem 
flere OK-forhandlinger – Michael Ziegler – blot få dage efter forliget i folkeskolen udtaler, at han ikke 
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ser nogen grund til at indlede lokalaftaleforhandlinger i Tåstrup. Han vil først tage det op når anbefa-
linger og indput fra Kommissionen forelægger. Nu skal vi som lærere være på passelige med at diagno-
sticere elever og nok i særlig grad borgmestre der ovenikøbet er bykonger med helt personlige skoleide-
aler. Men jeg tror godt at jeg her tør våge et øje og sige at det der med at have personlige skoleidealer 
samtidig med at man ikke vil indgå lokalaftaleforhandlinger, det er et udtryk for at der er problemer 
med samarbejdskompetencen. Og hvor er hjælpen så i denne sammenhæng. Er der Kommissionen 
som vi her skal sætte vores lid til og for at blive i læringsfællesskabsretorikken, så må Kommissionen 
være sammenlignelig med PPR. Der her skal være med til at finde nye løsninger på et fælles grundlag. 
Og som bekendt tager der en rum tid før udfordringen i klasserummet er så velbeskrevet at PPR rykker 
ud. Og så må man jo vente – ligesom vi alle – hvad ente vi har aftale eller ej. Venter på Kommissionen 
og bedre tider. For det er ikke kun i kommuner uden aftaler at vikårene er ringe. Og jeg tror at vi alle 
kan blive enige om at over en bred kam er der brug for håndgribelige forbedringer. Heldigvis skal vi ik-
ke vente 3,5 år som jeg i sidst uge læste af en gennemsnitlig kommission tager. Desværre stod der også 
at der meget sjældent kommer noget konkret ud af undersøgelseskommissioner generelt.  
 
Og hvad er det egentlig man mangler at undersøge som vil kunne forbedre lærernes arbejdsvilkår. Det 
at vi i forvejen er rimeligt godt dækket ind – forskningsmæssigt i forhold til hvad der kendetegner god 
undervisning – accepterer vi stilletiende og lader en kommission finde ud af hvad der allerede er doku-
menteret – for vi skal jo have alle med. Lur mig om anbefalingerne ikke vil beskrive læreren som den 
vigtigst enkeltafgørende faktor for elevernes læring. At feedback på den rigtige måde er særdeles effek-
tivt – relations arbejdet er en grundlæggende faktor og lærerens self efficacy – nu blev det sagt igen – 
tiltro til egne evner og formåen leder hen til en anbefaling at lærernes forberedelsestid og tid til team-
samarbejde skal understøttes på bedst muligt vis. Selvfølgelig alt sammen med udgangspunkt i et aner-
kendende menneskesyn.  
 
Jeg frygter at denne kommission også vil lide samme krænke skæbne som mange andre kommissioner – 
hvis hovedformål i virkeligheden har været at være syltekrukke. Det lader i hvert fald til at det er sådan 
Ziegler forstår kommissionen. Jeg har løst at Per B. aldrig havde takket Ja til at lede Kommissionen 
hvis han mente at det var en syltekrukke – og det er godt at hør, men på den anden side ville en anden 
holdning også være ganske overraskenden. Der er blevet talt meget om vekselkurs og der er kolossal 
forskel på lokalaftalernes kvalitet. Hvilket indlysende er et kæmpe problem for vores forening. For er 
enhver lokal forbedring af lov 409 nok til at man kan kalde det en aftale. Og burde vi som forening ik-
ke have nogen minimumsstandarder så der ikke indgås aftaler der presser andre kommuner til at indgå 
lige så dårlige aftaler. Er vi ikke ved at være der når ca. 80% af kommunerne har aftalte forhold eller det 
der ligner – at vi skal have en fælles holdning til hvad der er godt nok uden at det nødvendigvis brem-
ser en eventuel positiv udvikling i den enkelte kommune. Og apropos dårlige aftaler, så bekymre det 
mig meget at ledelsessiden i Kommissionen er rundet af kommuner såsom Billund, der stadig er på ren 
lov 409 og Horsens og Vejle hvor der er gode intentioner i lokalaftalerne, men ingen bindinger i form 
af hverken undervisnings max eller gennemsnit – og eventuel flextid, ja, det er på ledelsens nåde. Jeg 
kender ikke læreraftalernes lede liv i praksis som Gordon også beskrev det – hverken i Vejle eller Hor-
sens, og jeg skal beklage hvis jeg har stødt jer. Men ud fra teksten har jeg svært ved at få øje på bindin-
ger der sikre den enkeltes lærers arbejdstid og professionelle virke. Med den baggrund som ledelsessi-
den i Kommissionen udspringer fra vil et sandsynligt udfald være en række anbefalinger i et sprog in-
gen kan være uenig i og så bliver det op til den enkelte kommune at skabe lokale bindinger der sikre læ-
rernes arbejdstid. Og det er vel dybest set ikke så forskelligt fra i dag – eller er det. I må meget gerne 
overbevise mig om et andet og mere positivt fremtidsscenarie. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Anders Liltorp – og derefter Thomas Agerskov. 
 
Anders Liltorp – Hovedstyrelsen: 
Jeg skal lige have den ned i mandshøjde.  
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40.000 – 7.000 – 4 og 7 - det er sådan set bare tal, men det er det der ligger bag ved tallet som er langt 
vigtigere. Det jeg tænker på at de 40.000 elever der med ændringen af lovgivningen på specielundervis-
ningsområdet sådan set forsvandt i hvert fald deres behov for støtte og hjælp. De 7.000, ja, desværre er 
Claus Hjortdal her ikke, men det er også et tal som Claus Hjortdal for ikke så lang tid siden i en artikel 
henviste til, at det antal af elever der før gik på et specielundervisningstilbud, men som nu er ude i fol-
keskolen. 4 og 7 det er langt mere lokalet. De 4% og 7%. For i Rødovre Kommune er der udarbejdet 
en rapport for budgettet holder ikke i forhold til specielundervisningsområdet. 4% det er den gennem-
snitlige segregerings procent – jamen det vi taler om det er faktisk børn – det er unge – og når man 
bruger begreber som segregering, ja så er jeg allerede ved at nå kvalmestadiet. 7% det er så det tal der er 
i Rødovre Kommune. Det er tilsyneladende et problem. Det har vi selvfølgelig diskuteret ikke i det sto-
re offentlige rum i Rødovre Kommune – men nu er så ligesom sagt her på kongressen, for jeg ved at 
alle steder - i alle klasselokaler, i hele landet så er der et konstant og vedvarende fokus på at nedbringe 
procenter – eller ovenikøbet – på et tidspunkt var det et spørgsmål om at 96% skulle være i den almin-
delige folkeskole. Problematikken ligger jo både økonomisk og menneskeligt. Økonomisk så bør vi jo i 
samarbejdes ånd om Ny Start kan have fælles interesse med kommunerne om at der bliver nødt til at 
være flere penge til det her område. Der er simpelthen en grænse for – som Rikke fra Brøndby i går 
sagde – der er en grænse for hvad vi kan i en folkeskole og ikke mindst hvad vi kan byde elever som 
har andre behov end det vi kan give dem – og det vi kan indfri i en almindelig klasse. Spørgsmålet er 
om ikke man skulle stille et andet spørgsmål end hvordan man får procenten ned. Fordi problemet er 
vel ikke at de 7% i Rødovre Kommune får et specielundervisningstilbud og at det giver et økonomisk 
underskud på bundlinjen, næh – problemet er at Rødovre Kommune ligesom rigtigt mange andre jo 
ikke budgetlægger efter det behov der er. Er vi interesseret i at nedbring udgifterne - ja det er vi da for-
di det må da være ensbetydende med at der er nogle elever der har det meget bedre og derfor trives og 
også kan rummes i en helt almindelig klasse. Hvem vil ikke gerne det. Det kalder vi inklusion. Her skal 
vi også benytte os af et nyt ord – et hedder SØM – og det er altså ikke sådan et man slår i med en 
hammer. Det er en Social Økonomisk Model. Der kan siges meget godt om det b.la. det at det er lige-
som mange andre har fremhævet, bygger på en investeringstanke. Altså at man investerer i mennesker. 
Der hvor filmen for mig knækker det er at der fortsat er det her økonomiske rationale – man investere 
kun med henblik på en økonomisk gevinst senere hen. Til det kan jeg godt afsløre at da vi havde en 
debat i hovedstyrelsen med 2 af den bogs forfattere Pernille Rosenkranz Theil og Ane Halsboe-
Jørgensen, der spurgte jeg i hvert fald også – jamen er det ikke mere et spørgsmål om politisk valg. Alt-
så at vi vælger at investere fordi det er det rigtige at gøre – og ikke kun fordi det giver et økonomisk 
plus på bundlinjen. Det taler faktisk ind i den dagsorden som Per Christensen han også var inde på. 
Hvornår taler vi om måske at hæve skatten. 
 
Ny Start er ikke – og må ikke – blive en skraldespand for hvad som helst. Der er fremhævet nogle rig-
tigt væsentlige pointer både fra Dorte og fra andre. Men jeg synes også vi skal stille skarpt på hvad det 
er der betyder allermest for vores medlemmer og ikke mindst hvad det er der skaber sammenhæng mel-
lem det arbejdsmiljø vores medlemmer har – de arbejdsforhold de har og så de værdier og holdninger 
som vi står for. Og lige præcis de børn som har brug for støtte og hjælp – det burde være verdens bed-
ste vindersag. Vi har travlt med at støtte alle mulige andre steder -  
 
hov der røg lyset – det var ren teknik – det var ikke tiden der var gået vil jeg så sige. 
 
Latter. 
 
Nu kommer der lige lidt tillægstid, ikke dirigenter 
 
Latter. 
 
Vi kan have travlt med at støtte sultne børn i Afrika og alle mulige andre steder – der er store indsam-
linger til Knæk Cancer og hvad det nu eller – det er alt sammen godt og rigtigt, men hvor er det besyn-
derligt at vi ikke endnu har fundet ud af at der er faktisk børn i Danmark som har brug for noget som 
vi ikke giver dem i dag. Så jeg håber, at vi med Ny Start selvfølgelig i samarbejdets ånd og med sukker 
på – kan få alliancer i kommunerne og på skolerne, til at få sat en ny dagsorden på det her område. Vo-
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res medlemmer har brug for det og vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Det skal være mit input 
og noget jeg synes vi skal huske som kongres i Ny Start. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det, så bliver det Thomas Agerskov – og derefter er det Kristine Falgaard 
 
Thomas Agerskov - Gladsaxe Lærerforening: 
Ja, jeg ved ikke om det er self efficacy-dag – jeg vil egentlig også sige lidt om det – jeg synes faktisk det 
er et rigtigt vigtigt begreb, så det er jeg meget enig med formanden i. Når jeg nu jeg kommer med et 
indlæg her i dag, så vil jeg egentlig bede jer om at prøve at tænke det kollektive – den kollektive self ef-
fecacy i Danmarks Lærerforening sådan ind i det – det vil jeg prøve at henlede opmærksomheden på. 
Lige i øjeblikket der er for mig at se situationen den – og jeg tror det var noget der gav os et momen-
tum det sidste års tid, det her med at det våben vi har – det er at lærerne ikke arbejder på aftaler. Det 
synes jeg faktisk vi som forening har fået lanceret ganske godt. Jeg tror at Gordon og Anders fik meget 
ud af det på deres rundtur som vi talte om i går. Det våben det skal vi altså også huske at prissætte fordi 
det er nok det der gør at det er ikke så rart for kommunerne at hele tiden svar på hvorfor lærerne ikke 
har nogen aftale. Mit eget billede af det, sådan er det i hvert fald i Gladsaxe Kommune hvor jeg kom-
mer fra – sådan tror jeg også det er i mange andre kommuner – det er at det vi har lavet hid tid det er 
en form for damage control. Vi stod i – vi fik det her lov 409 lige i sylten og så måtte vi gøre et eller 
andet for og prøve at begrænse skaderne. Det synes jeg altså ikke man skal forveksle med at vi har fået 
det vi gerne vil have. Eller det som er ret og rimeligt. Det er vel egentlig også derfor at vi både i 15 og 
18 har haft som altoverskyggende krav og målsætning – og skaffe noget bedre på arbejdstid. Derfor så 
synes jeg det er afgørende vi finder ud af nu – hvad er næste skridt. Er næste skridt at vi skal lave gode 
aftaler – eller er næste skridt at vi bare skal gøre noget der er bedre. Jeg er ikke i tvivl om hvad jeg me-
ner – jeg mener det her momentum det skal udnyttes til at lave gode aftaler og nu nærmer jeg mig det 
her med standarder. 
 
Der vil være en lokal periode nu – mens Kommissionen arbejder – det vil faktisk sige at der vil være 
forhandlinger der bliver afsluttet i – forhåbentligt mange af dem – i det her skoleår og mange vil faktisk 
kunne nå og afslutte en forhandling i efterfølgende skoleår inden Kommissionen kommer ud og vi skal 
gøre et eller andet ved det. Der kan jo nå at opstå en ny virkelighed. Derfor synes jeg stadigvæk det er 
vigtigt hvad er niveauet og hvad er vekselkursen. Det kan man godt tale om uden at ma behøver og la-
ve en snærende standard. Jeg synes det er en fejlpræmissen at sige at os der har bedt om at vi skal om 
hvad der er godt og hvad der ikke er godt – det er fordi vi vil have en standard.  Jeg skal ikke trække 
noget ned over hoved på folk, men at vi ikke kan have en snak om hvad vi synes der er godt og skidt, 
det overrasker mig til stadighed. Jeg synes man kan hente styrke i den interne dialog vi har i DLF – det 
er i hvert fald det vi har gjort alle de år jeg har været med – og i den forbindelse vil jeg egentlig lige godt 
indskyde at hvis ikke vi har fået det før – det er sikkert mig som ikke har hørt efter – men altså – hvis 
vi ikke har fået et tilsagn om at vi skal mødes her inden periodeforhandlingen går i gang, så vil jeg gerne 
have sådan et. 
 
Det vi skal tage stilling til nu det er – er det er nye vinde der skal blæse – eller vil vi fortsætte strategi 
hvor vi af diverse skjulte veje prøver at komme tilbage til gamle dage. Jeg tror vi bliver nødt til at vælge 
de nye veje. Jeg har før efterlyst her, på den her talerstol, at vi ligesom skulle prøve at forny vores syn 
på hvordan vi går til arbejdstid – overenskomstforhandlinger. Vi har stadig, det nævnte Gordon også – 
den her kongres beslutning fra – hvad – en 14-stykker – der var rigtigt mange kongresser den gang – 
jeg ved ikke lige hvilket årstal det var. Om at der skal være det her politiske vurdering. Jeg savner egent-
lig stadig nogle kriterier – igen det behøver ikke være en fast standard, men hvad er kriterierne. Jeg kan 
hvert fald fortælle at kriterierne i foråret 14 lignede til forveksling A08.  Der er nogle i det her lokale 
der kommer til at indgå den dårligste aftale i Danmark. Det kan vi ikke undgå. 
 
Latter 
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Der er sikkert også nogle der kommer til at lave den bedste – det vist overflødigt at sige hvilket hold 
man gerne vil være på. Det er jo ikke det samme som at den aftale ikke nødvendigvis ikke skal indgås. 
Jeg synes bare at det kunne være meget væsentligt at vi var sikre på at den dårligste aftale, det måske 
kunne hæftes op på, at den pågældende kommune måske har den dårligste økonomi. Og at det ikke 
pludselig kan være fordi den kredsformand der sidder der ikke er dygtig nok, eller hvad det nu kan væ-
re. Eller bliver presset ud i noget som måske kunne minde lidt om det der måske skete – læg mærke til 
alle måske´erne - i foråret at alt det vi snakkede om pludseligt kan vendes om som en boomerang for 
hvis man tilstrækkeligt mange gange har i talesat hvor fantastisk det er at kommunen gerne vil forhand-
le – nej, hvor er det godt og det var godt at vi fik det ene og det andet og det tredje – så bliver det også 
lidt svære at sige – jo, men det I har til mig, det vil jeg ikke lave aftale om. Så min hovedpointe her er at 
vi bør bruge vores fællesskab til at give inspiration, til at få ny tænkte aftaler – men måske mest af alt, 
også og give et kollektiv rygstød til at det faktisk også kan være nødvendigt at sige Nej.  Gå ind i en 
forhandling hvor man faktisk ikke har en mulighed for at sige Nej – det er i hvert fald et senarie jeg 
meget meget gerne vil undgå at være i. Jeg har nu heller ikke så svært ved at sige nej, men det kunne 
være at nogle der var nogle andre der gerne vil have lidt hjælp til det.  
 
Jeg efterlyser fortsat at vi ret hurtigt kommer til at snakke om hvad er gode aftaler, hvad kan de inde-
holde – nye elementer ind i det, så vi ikke gror fast i det andet. Der er 2 minutter tilbage, men dem 
gemmer jeg til næste gang. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Kristine Falgaard – og derefter er det Niels Munkholm 
 
 
Kristine Falgaard - Frederiksberg Lærerforening:  
Ja, tak – det er så 1. gang vi lige prøver denne her – nulstil – start. 
 
Mit indlæg bliver ikke så langt, fordi jeg havde egentlig tænkt, at det var sådan rettet lidt til at skolele-
derforeningen. Jeg synes det er enormt vigtigt under det her punkt at skolelederne de sådan hører lidt 
af det vi har at sige, fordi de har et kæmpe ansvar derude. Og ja, så der er flere der har sagt det – og det 
er ikke sådan pege fingre-ting – men nu er det alligevel gjort lidt. Fordi meget kan lykkes, hvis der er 
vilje. Men altså det kræver først og fremmest et fælles billede af udfordringerne. Og derfor hilser jeg 
egentligt Kommissionens arbejde velkommen – fordi det er et vigtigt arbejde. Men kan vi vente – nej – 
det mener jeg faktisk ikke vi kan. I fredags var vi sammen med Thomas Gyldal fra KL og jeg sagde til 
ham – jeg har 2 børn i den danske folkeskole, de går i 3. og 6. klasse – skal de for alvor vente på at der 
sker noget derude, for det er altså det vi mærker ude i kommunerne nu – er at man vil vente kommissi-
onsarbejdet. Det mener jeg ikke at vi skal. Vores elever derude, men også kollegerne der arbejder under 
de arbejdsvilkår, de kan ikke vente. Vi bruger alle veje ind i et lokalt samarbejde. På Frederiksberg har 
vi ingen aftale, vi har en fælles forståelse af lov 409 og Thomas, jeg vil aldrig sætte min underskrift på 
noget der giver ringere vilkår end det. Frederiksberg Kommune de vil gerne snakke Ny Start, de vil 
gerne snakke forenkling af fælles mål, og læringsplatforme, men lige så snart vi når til arbejdstid, så luk-
ker de i og sige vi vil vente. Vi har faktisk allerede afholdt 2 møder omkring forenkling af fælles mål, og 
den lokale skolelederformand han sagde – efter det første møde – det er det bedst møde jeg har været 
til i flere år, endelig kan vi snakke om noget jeg synes er spændende. Men som forening – vi har sim-
pelthen brug for at I tager et ansvar derude, jeg savner et fælles ansvar om arbejdstid – vi vil et fælles 
ansvar for vi vil det bedste for elevernes undervisning. Jeg savner også I lokalt vil andet end at snakke 
fælles mål, men at I også vil snakke arbejdstid med os. For det er ikke modsætning mellem lærerens ar-
bejdsvilkår og hvordan tingene fungere derude. Så jeg håber at der er nogle der giver et lille praj til Sko-
lelederforeningen på et tidspunkt. 
 
Og jeg vil også sige, skal vi sådan i så fald skrive et åbent brev, så er der også en anden interessent der-
ude vi måske kan stile det til – og det er altså de her Børne- /kulturforeningen – fordi de har altså magt 
derude. Og dem kunne jeg godt tænke mig de kom ind i kampen og vi fik gjort noget ved. Jeg ved også 
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skolelederne ser perspektiver ind i det her – så lad os bruge det og få en fælles dialog til at lykkes med 
opgaven derude – den er vigtig. Tak 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Niels Munkholm – og derefter er det Morten Refskov 
 
Niels Munkholm Rasmussen - Odense Lærerforening: 
Ja, tak for en meget fin tale, Dorte – er hun gået? – nej, hun er der. Og jeg synes det er så flot det der 
med at Danmarks Lærerforening holder fast i vores værdier, men vi gør også godt udvikle os, det var 
en meget fin – og jeg vil lige udfordre det om lidt. Men det er meget lidt. Og så vil jeg sige at der ikke er 
nogle der rigtigt er gået ind i det der brev som skal sendes til kommunalbestyrelserne – og nu er jeg jo 
ikke sådan en der går ind og retter i formuleringer og foreslår nye ord – og sådan noget 
 
Latter 
 
Det er slet ikke min stil.  
 
Latter 
 
Og det er faktisk også fordi nu har jeg læst på det – jeg synes faktisk det er rigtigt godt – det er der ikke 
andre der har kommenteret, men jeg synes faktisk det er et rigtigt godt brev – og jeg håber da bare at 
det lige kører igennem her. Så det var al den positive ånd jeg kan bringe ind her. 
 
Så vil jeg sige lidt – at den der nye arbejdstidsaftale som presser os på – som presser sig på for os alle 
sammen, det var en meget fornuftig diskussion, men – og nu bliver det svært – men er vi egentlig men-
talt klar til at se resultatet af Kommissionens arbejde. Det vil jeg lige komme lidt tilbage til. Jeg tror fak-
tisk det gælder os alle sammen her selvfølgelig - tillidsrepræsentanter og medlemmer også. Så det er den 
ene ting – den anden ting er, at når jeg lytter, sådan rundt omkring og faktisk også lidt her på kongres-
sen i dag, så er vi altså nogle der har lidt svært ved at slippe fortiden. Ny Start bliver ofte tænkt ind i 
fortiden, og nu er jeg så heldig, at jeg har virkelig erfaring i det der med arbejdstidsaftaler. Jeg har arbej-
det under tjenestetidsaftalen før 1992 under UFØ – der er nok ikke mange der vil tage noget derfra. Så 
er der helhedsaftaler, skolerapporter, der var A05, A08, så kom vi til lov 409 og nu har vi forskellige lo-
kal aftaler. Der er virkelig noget at øse af, men måske skal vi slet ikke kigge den vej. Regitze sagde det 
flot i går med at vi må have nogle billeder som indgyder håb – altså om nogle nye arbejdsvilkår – nogle 
ny arbejdstidsaftale.  Og jeg synes også det er jo også med til at legitere – legitimere os som fagforening 
at vi er i stand til det. Hvis vi ikke er i stand til det, så udspiller vi også vores rolle, så der ligger et stort 
pres på os alle sammen her. Så altså hovedstyrelse og os andre her – er vi klar til næsten fordomsfrit at 
gå ind i Kommissionens arbejde om lærernes arbejdstid i 2020´erne. Og der synes jeg det var godt at 
Gordon heroppe sagde, at det er der simpelthen en plan for. Vi skal have forberedt periodeforhandlin-
gerne godt og grundigt og vi skal ud i det lokale led. Jeg hørte også at vi lige frem skal have – var det 
kurser i kredsstyrelsen – og vi skal have etableret lokale debatter. Det tror jeg giver noget rigtigt godt, 
så jeg synes, at der er vi godt på vej. 
 
Og så tænkte jeg også – kan man sætte nogle andre formål op for hvad det er for nogle mål vi godt vil 
have med ny arbejdstidsaftale. Og jeg har jo kigget på dem hovedstyrelsen har – de er sådan set meget 
gode – men  jeg havde nogle andre. Måske også lidt nyt i. Den ene jeg ville kigge efter det er lærernes 
ramme for forberedelse, høj faglighed og engagement – hvis det kunne ses ud af en aftale, så er vi alle-
rede godt på vej. Lærernes udviklingsmuligheder i jobbet – det tror jeg ikke at vi er gode til at tale om – 
men det skal vi faktisk have med. Og så også lærernes reelle muligheder for metodefrihed og kreativitet 
– hvis det også ligesom kunne indgå i det, så ville det være rigtigt godt med sådan en arbejdstidsaftale. 
Det var faktisk for at kigge det fra en ny vinkel end den vi traditionelt kigger fra.  
 
Og så til det der med Dorte, der er et enkelt ord som betyder meget for mig når vi taler vores arbejde 
og det er forberedelse. Og det er ligesom om det er nedtonet i foreningen – i hvert fald hovedforenin-
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gens sprogbrug for tiden – og vi kan også se det i den der hedder F1.2 som er med her i dag. Og det 
kan der være mange grunde til, og også taktiske grunde – og jeg kigger også lige i principprogrammet – 
bruger vi overhoved udtrykket forberedelse eller forberedelsestid mere – én gang – det er også godt én 
gang – en gang er jo godt. Også Per fra 3F i går – han øhh – han nævnt sørme forberedelsestid. Dejligt, 
og jeg er sikker på Per B derovre, han falder heller ikke om når man taler om forberedelse og begrebet 
forberedelsestid. Så måske kunne vi godt her inde i foreningen fortsat godt bruge det der begreb forbe-
redelse – forberedelsestid - som historisk er meget vedholdende knyttet til vores faglighed. Og så har 
jeg lavet sådan et lille ordsprog her og det er – og det går faktisk på om vi slipper forberedelse eller ej. 
”Den der opgiver sit sprog - har overgivet sig”. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Morten Refskov og derefter er det Bjørn Hansen 
 
Morten Kvist Refskov – Hovedstyrelsen: 
Ja, tak – det passer jo meget godt og komme efter dig her, Niels – og det er da virkelig Ny Start for for-
eningen når du ikke forholder dig konkret til sproget i et brev eller en vedtagelse. Nå, aldrig før har si-
tuationen været så alvorlig for os lærere på trods af tusindevis af stillingsnedlæggelser via effektivisering 
og skolenedlæggelser og besparelse på det kommunale område – har Kommunernes Landsforening ik-
ke fået nok. Godt støttet af regeringen er man gået til angreb på landets undervisere. Lederne skal have 
hals- og håndsret over lærerne som et folketingsmedlem fra et regeringsparti udtalte. Retorikken er 
nærmest blevet hysterisk når man fra Finansministeriets korridorer hører at der tale om at behandle 
Danmarks Lærerforening på samme måde som Margrethe Thatcher behandlede minearbejderne i 
80´erne. Sådan løs det i min første mundtlig beretning som kredsformand i Ballerup på den ordinære 
generalforsamling i 2013. Her 5 år efter der trækker vi i foreningen overvejende på de samme følelser af 
overgreb, svigt og mistillid. Jeg har svært ved at komme på noget som er mere forståeligt, men spørgs-
målet er om eller hvordan vi i Danmarks Lærerforening er klar til en Ny Start. Ordene tager jeg i min 
mund nu her, men jeg har hørt dem udtalt rundt omkring hvor jeg er kommet siden overenskomstfor-
liget i foråret. I 2013 der misbrugte man sin ordmagt til at tage den centrale aftaleret fra os når det 
kommer til arbejdstid. Det skal vi hverken glemme eller tilgive men det er nok klogt at komme videre. 
Række hånden ud selv om tanken giver mange medlemmer myrekryb. For gode aftaler bygger på stær-
ke og tillidsfulde relationer. Jeg ser derfor ikke for mig at vi kommer igennem med noget som helst fry-
defuldt fremover hvis ikke det lykkes for os at etablerer et langt mere velfungerende samarbejde med 
KL. Det skal Ny Start agere ledestjerne for – og der er da heldigvis en del positive tegn på at KL faktisk 
agter at påtage sig et mere rimeligt ansvar for folkeskolen end de har gjort de senere år. Og vi har Jakob 
Bundsgaard og Thomas Gyldal Petersen fået et par socialdemokrater i spidsen for fortagenet sm oprig-
tigt synes at bekymre sig om folkeskolens fortsatte eksistens.  
 
I dag går 18% af børnene i den skolepligtig alder i fri- eller privatskole – mod 13% for blot 5 år siden. 
Mere end 17.000 lærere arbejder udenfor folkeskolen og 42% overvejer at søge væk. Som de væsentlig-
ste årsager peger læreren selv på manglende mulighed for at løse opgaverne og manglende mulighed for 
at give eleverne den undervisning de har krav på. De tal er højst alarmerende. Og det risikere at knække 
folkeskolen som institution og dermed det fællesskab den bringer på tværs af de mange skæl er normalt 
deler os. En svagere folkeskole er et skræmmende udtryk for et fællesskab der er blevet svagere og et 
samfund som er mindre rummeligt, lighedsorienteret og retfærdigt. Det er med andre ord folkeskolens 
skæbnetime.  
 
Betyder en Ny Start for folkeskolen så at alle andre end os skal gøre noget anderledes. At skolens øvri-
ge aktører skal tage sig sammen og at handle som vi finder bedst – som vi har råbt om – som vi har 
råbt op om igen og igen. Det kunne så ment være både dejligt og belejligt og muligvis ændre meget til 
det bedre. Men man skal vist være mere end blot almindelig naiv for at forestille sig det udkomme. Så 
vi er formentlig nødt til at overveje om der er kronjuveler – og i givet fald hvilke vi kan file på eller gå 
på kompromis med. Personligt føler jeg mig temmelig overbevist om at Kommissionen ikke frem-
kommer med bud på konkret aftaletekst og egentlig arbejdstidsløsninger. Det skal vi jo nok også betak-
ke os for. Derimod vil parterne blive anbefalet at diskuterer og finde fælles ståsteder inden for en række 
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svære dilemmaer og traditionelt set modsatrettet interesser. I respekt for jeres tid, og af frygt for at 
genopleve dirigenternes hårdhændet behandling nævner jeg bare 2 af de utallige som er i spil. 
 
Vi har altid gået efter den såkaldte aftalte retfærdighed. Det har gjort fordi vi tror på at det skaber mest 
lighed, gennemsigtighed og er mest praktisk og effektivt. Selvom vi ved at den arbejdstidsaftalte retfær-
dighed ikke nødvendigvis er den reelle. Lærerteamet på 4. og 5. årgang kan på papiret have lige meget 
undervisning, forberedelse og andre opgaver men reelt være stærkt forskeligt belastet. Når arbejdsgi-
verne mener at retfærdig arbejdstidsplanlægning bedst foregår konkret og ikke aftalt, hvor findes da ba-
lancepunktet fra centralt hold. Vi ønsker stor autonomi, selvstyre og fleksibilitet, men insisterer samti-
dig på tidsregistrering og arbejdstidsopgørelse. Arbejdsgiverne har svært ved at leverer et både og – el-
ler nogle af delene, hvis man skal være lidt polemisk. Hvor findes da fra centralt hold balancepunktet i 
mellem rigiditet og fleksibilitet – mellem afgrænsning og grænseløshed.  Lad os antage at arbejdstidsde-
taljer forhandles lokalt – at vi centralt alene forholder os til at formulerer en lokalaftaleforpligtigelse på 
væsentlige områder. Det vil betyde at vi som forening er pisket til at anlægge andre strategier – vi vil 
endda skulle understøtte decentralisering, delegere større kompetencer til kreds og tillidsrepræsentanter 
– genoverveje vores organisering af foreningsdemokrati – det vil så blive vores pligt som hovedfor-
ening at kanaliserer ekspertise og ressourcer derhen hvor der er brug for ekstra opbakning og støtte. En 
hjælpende hånd – for vi kender til de sorte plette på landkortet – bunden vi skal have løftet. Her er 
forbedringerne desværre til at overse og vi har som samlet forening fortsat meget at lære når det kom-
mer til at understøtte vores mest udsatte medlemmer og kredse. Uanset hvad, står vi efter min mening 
overfor og gøre os mere udtalte overvejelser om hvad der skal til for at lokalaftaler får foreningens an-
befaling. Hvornår lokalaftaler så og sige er så gode at foreningen centralt vil være den bekendt – hvilket 
mandat står udvalgsformanden på når det i sidste ende er ham eller hende som fælder dom. Bør vi op-
rette en særlig myndighed eller udvalg som skal tage politisk stilling – og hvad betyder det i så fald for 
delegering af aftaleretten. Der kan stilles mange af den slags kildne spørgsmål og det håber jeg at vi 
kommer til at gøre i den kommende tid. For det er der brug for hvis vi skal bringe foreningen godt vi-
dere og det skal vi. Det var alt herfra. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så bliver det Per – nej, det gør det ikke – Bjørn Hansen – og derefter Per Brinckmann. 
  
Bjørn Hansen – Hovedstyrelsen:  
Tak for det. Og nu til noget helt andet, som det vist hedder – selv om vi bliver måske alligevel lidt i 
sporet, men vi har jo alle – os der sidder her i – nede i salen i foråret besluttet på den ekstraordinære 
kongres i juni at alle medlemmer af DLF skal opleve forbedringer af deres arbejdssituation som følge af 
OK18 – det står der – det er faktisk en ordentlig mundfuld vi har forpligtet os til. Og vi er alle klar over 
at selv om vi har sat en kommission til at arbejde for os, så er deres kommende anbefalinger og forslag 
til løsninger der kan understøtte kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og styrke den professio-
nelle kapital som der står, ikke nok til at opfylde vores kongresvedtagelse. Vi skal også både centralt og 
lokalt i foreningen arbejde hårdt for at nå det mål. Kommissionens arbejde vil forhåbentligt føre til 
brugbare resultater som parterne altså KL og LC i den sammenhæng - kan sætte i spil i forhold til en 
arbejdstidsaftale der vil medføre forbedret forhold på folkeskolerne. Og her er pointen – med mit 
ærinde om at erindre os om den beslutning vi har taget for jeg er ret sikker på at eventuelle arbejdstids-
regler ikke bare kan bruges til alle vores medlemmer. Vi har samlet set en forholdsvis stor gruppe med-
lemmer der arbejder på andre arbejdspladser end i folkeskolen. Vi kalder dem stadig – de mindre med-
lemsgrupper – som de også er hver i sær, så derfor er der også brug for netop at tænke på andre indsat-
ser som kan forbedre disse medlemmers arbejdsforhold. Vi har f.eks. en gruppe UU-vejledere der i 
øjeblikket afventer en fremtidig organisering og indhold i arbejdet – en ny FDU-organisation. Vi har ta-
le-/hørelærere, psykologer, vejledere og andre der arbejder på forskellige organisationer af det vi kalder 
PPR som oplever besparelser, opløsning af faglige fællesskaber mm. Vi har regionsansatte på voksen-
specielcentre, kommunikationscentre og andet som oplever hvordan kommunerne hjemtagen af borge-
re til billigere og givet mindre kvalitative tilbud udhuler deres arbejdssituation og faglige netværks mu-
ligheder. Og ja, listen af medlemsgrupper der oplever at have brug for sin forening til at forbedre sine 
forhold er meget længere. Jeg ved at vi lokalt og centralt har opmærksomhed på disse gruppers situati-
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on og at der sikkert allerede nu arbejdes på at opnå resultater der forbedre og støtter deres arbejdssitua-
tion i hverdagen. Så derfor kun et ønske om at vi fortsat har fokus – også på disse samlet set mange 
medlemmer der arbejder på vidt forskellige arbejdspladser i forhold til folkeskolens velkendte former. 
Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak – så bliver det Per Brinckmann og derefter Thomas Larsen 
 
Per Brinckmann - Lejre Lærerforening: 
Jamen tak for det. Tak for et godt indlæg både Gordon og Dorte. Jeg lyttede med stor interesse med 
også med stigende bekymring i hvert fald til det – noget af det Gordon sagde. Jeg er enig i, Gordon at 
Ny Start er andet end arbejdstid. Altså vi har en lokalaftale i Lejre, og den er vi sådan set meget godt til-
freds med. Vi oplever bare at vores skoleledere de har – hvad skal vi sige – divagerende opfattelse af 
hvordan den skal udmøntes og tolkes – det var også det du var inde på. Vi har en skolechef som gerne 
vil tale Ny Start, men lige så snart vi begynder at tale – hvad skal vi sige – indskrænkning af hendes og 
skoleledernes kompetence og råderum, så stopper diskussionen der. Altså vi vil gerne have en kompe-
tenceaftale i Lejre Kommune – det vil hun også gerne tale med os om, men det bliver ikke bundet op 
på ETCS point.  Det er no-go – og det har vi sagt til hende – det har vi så forstået. Men hvad kan vi så 
lave en kompetenceaftale om. Det er nok også lige meget fordi politikerne har lige valgt og skære alt 
kompetencemidler væk i Lejre Kommune, så det skal da nok blive godt. Men det der bekymre mig, 
Gordon, det er da du siger, at vi har ingen politik for standarder for arbejdstid i Danmarks Lærerfor-
ening. Jeg hører du taler om, at vi går væk fra, at vi skal arbejde for en central arbejdstidsaftale og vi 
kun – eller kun og kun - men skal have lokale aftaler og det skal aftales lokalt ude i kommunerne. Det 
er i hvert fald i min bevidsthed Ny Start. Vi har igennem de sidst – i hvert fald siden 2013 – talt om at 
vi skal hæve bundniveauet for alle vores medlemmer i Danmarks Lærerforening – vi skal have alle med 
i båden – vi har hørt den tidligere formand for Lolland-Falster, Henrik sige om det, jamen I – på Lol-
land Falster der er vilkårene så dårlige at det næsten ikke er til og tale og dem skal vi have med ombord. 
Men når jeg hører dig tale, Gordon, så – jeg hører dig tale om at dem kommer vi til at svigte fordi vi får 
dem ikke med om bord. Vi får nok heller ikke Høje Taastrup med ombord. Altså i hvert fald ikke hvis 
man lytter nøje til hvad Michael Ziegler siger. Vi har hele tiden talt om – vi skal være solidariske og vi 
skal have solidaritet for alle vore medlemmer og det er derfor, Gordon – jeg vil sådan set godt bede dig 
lidt om og bekræfte eller forhåbentligt afkræfte, det jeg har hørt dig sige om at vi går væk fra centrale 
arbejdstidsaftaler. Det kan være en rammeaftale som så skal udfyldes ude i kommunerne, men at vi i 
hvert fald ikke kun arbejder for lokale arbejdstidsaftaler. Tak 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Thomas Larsen og derefter Thomas Andreasen 
 
Thomas Roy Larsen - Københavns Lærerforening: 
21 minutter – hold da op – nå, men lige en kort opfølgning fra i går til at starte med. Gordon du sagde 
at vi havde mange strategier og veje – og Anders du sagde, at vi lige indtil det sidste forhandlede både 
normalisering- og et professionsspor. Jeg tænker at I måske kan løfte et – lidt af sløret for hvad ligger 
der i tankerne – punkterne under det der professionsspor. Vi har kun hørt noget om normer og perio-
der. Men det kunne da være rart at høre hvad der lå i de overvejelser omkring professionssporet. Det 
var lige en afstikker. 
 
På den ekstraordinære kongres der var jeg oppe og spørge lidt til – hvad er egentlig en god aftale – der 
er der også flere andre der har spurgt om i dag. Jeg foreslog en model – kendt fra mange skoler med 
grønne-, gule- og røde aftaler på vores fine kort på hjemmesiden, sådan så at det måske ikke så helt så 
godt ud som jeg ikke synes det gør i hvert fald, ikke.  Fordi de fleste aftaler det virker mere som plastre 
på åbne sår end det de egentlig burde være, en sikring af kvalitet i arbejdet. Vi har aftaler bestående af 
ren lyrik – der er overhoved ikke et tal i. Og vi har aftaler hvor vi rask væk siger JA, men øhh – man 
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kan da sagtens undervise op til 810 timer – det er helt okay. Det synes jeg så ikke det er. Så det vi kæm-
per med derude det er at forbedre minimal minimalt minimalt og det er jo nok ikke det vi skal. Og som 
Thomas sagde, ja, vi skal squ turde ude i kredsene og sige Nej – fordi det er squ noget hø de byder os 
det meste af det. Thomas sagde mange kloge ting – han sagde også at vi ikke bare skal lave aftaler for 
aftalernes skyld. Og vi skal slet ikke lave dem for at de kan komme ind på vores hjemmeside, så det ser 
ud som om vi har gjort landvindinger i forhold til 2013.  
 
Niels han sagde, at vi skulle ikke tale for meget om fortiden, og det kan der være mange grunde til. Jeg 
sad og rodede i min computer for noget tid siden og så fandt jeg de ark vi brugte i 2013 for – altså vo-
res opgaveoversigter dengang – det var den med faktoren og så var der noget med øvrige opgaver. Så 
tænkte jeg, det kunne da være meget morsomt lige at kyle min nuværende arbejdsopgaver ind i den – 
det var ikke skide morsomt. Jeg endte med 25% overarbejde hvis det var det samme, så helt sjovt var 
det ikke, så lad være med det derude. Sidst men ikke mindst – så er det jo rart at der kommer en kreds-
udsendelse ud med Ny Start og I opfordre skoler og kredse til melde ind hvis der er nogen der kan no-
get godt og hvis det kører enten hårdt eller godt derude. Det tragiskkomisk er så at de henvendelser - i 
hvert fald jeg har fået på det – det var uhaa – hvor stor en opgave er det – det har vi squ nok ikke tid til 
og kan du ikke lige finde ud af, hvad kræver det egentlig - og det var jo helt ikke det der skulle være 
meningen, så jeg kan kun være med på - i koret der råber, at der er squ en presset folkeskole derude og 
vi skal, ja, vi skal squ se at komme i gang, så jeg velkommer denne her kommission vi nu har aftalt og 
jeg håber at I er – at resultatet går vores vej. Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så bliver det Thomas Andreasen – og derefter Kristina Terpling  
  
Thomas Andreasen – Hovedstyrelsen: 
Jeg nævnte på kongressen sidste år, at vi i hovedstyrelsen var i gang med et projekt som har det formål 
at vi får en intern organisationsdebat om hvordan vi som organisation bedst muligt varetager medlem-
mernes interesser - både kollektivt og individuelt. Vi kalder projektet ”er vi gearet til fremtiden” – ik, 
Gordon? 
 
Latter 
 
Og jeg nævnte også at vi for alvor først ville gå i gang med det her efter OK18. Og det er vi jo nu, og 
derfor så vil I også meget snart høre lidt nærmere om den konkrete plan for hvordan vi tænkes at det 
kan afvikles bedst muligt. På vores hovedstyrelsesmøde i september der har vi besluttet at vi vil sam-
tænke indsatserne i forbindelse med Ny Start og det var også det som Gordon lige nævnte tidligere. 
Det gør vi dels af praktiske årsager fordi der er grænser for hvor ofte I kan tage tid ud af kalenderen for 
at mødes os, men egentlig mest fordi det giver rigtig god mening at vi forholder os til begge indsatser 
samtidig. Vi må nødvendigvis tage afsæt i hvad vi skal lave og hvad vil vi opnå, før vi kan drøfte hvor-
dan vi gør det. Som bekendt skal vi som et led i Ny Start-samarbejdet blandt andet styrke arbejdsmiljø-
et og lærernes professionelle kapital. Og vi skal også have fokus på god undervisning og kompetent le-
delse. Og hvordan harmonerer det med den måde vi har organiseret arbejdet på. Og med den måde vi 
involverer TR og AMR i arbejdet og har vi overhoved tid og ressourcer til det hele. Jeg kender ikke 
svarene på de spørgsmål, men det er blandt andet de svar vi sammen skal finde via ”er vi gearet til 
fremtiden” – projektet. Så det er på den baggrund jeg tillader mig at sige lidt om projektet under det her 
punkt på kongressen.  
 
Baggrunden for at vi sætter det her i gang det er at vi i Danmarks Lærerforening som alle andre sunde 
og ambitiøse organisationer engang i mellem må tage os tid til at stille os selv spørgsmålene – hvad ar-
bejder vi med - hvorfor gør vi det - hvordan gør vi det - og er der noget vi med fordel kunne gøre bed-
re. Disse spørgsmål er altid relevante at stille sig selv og for os er de ekstra væsentlige fordi vi står i en 
situation hvor vi får flere og flere opgaver, men ikke nødvendigvis flere ressourcer til at løse dem med. 
Heldigvis har vores medlemmer store forventninger til os og det skal de også have. Så hvordan kan vi 
bedst muligt udnytte de forventninger på et højt kvalitativt niveau og hvordan kan vi bedst indfri dem 
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uanset om det er en opgave der skal løses af TR, i kredsen eller i hovedforeningen. Jeg ved godt at det 
også er spørgsmål som mange af jer i kredsene allerede arbejder med, og det ser vi blandt andet på bag-
grund af de mange anmodninger om at deltage i vores såkaldte kredsudviklingsprojekter. Og måske er 
det også sådanne overvejelser og lokale drøftelser der er baggrund for konkrete forslag – f.eks. om ved-
tægtsændringer som vi ser det på denne kongres for kredsene i Nordjylland. Vi sætter som nævnt snart 
gang i en fælles debat i hele organisationen om de spørgsmål og vi har allerede taget lidt hul på debatten 
- for en række kredse sagde Ja til at indgå i pilotprojekt som vi afviklede i foråret. Vi har blandt andet 
drøftet med de pågældende kredse hvilket spørgsmål det vil være hensigtsmæssigt at få stillet hvis vi 
skal have en konstruktiv debat – og det skal vi. Så jeg vil godt sige en stor tak til jer der stillede op i en 
travl forårstid. Erfaringerne fra de møder og drøftelser vi havde spiller en afgørende rolle for den kon-
krete proces vi lægger op til.  
 
Jeg ved godt at det ikke normalt er god stil og fremhæve hvad formålet med en indsats IKKE er – men 
nu gør jeg det altså alligevel. Den debat vi skal have gang i og som jeg her taler om, den skal IKKE lede 
frem mod top-down beslutninger som foreskriver på hvilken måde og under hvilke vilkår de lokale led 
i Danmarks Lærerforening skal løse opgaverne. Men hvis vi undervejs i fællesskab får øje på nogle be-
hov for organisatoriske ændringer, så vil vi selvfølgelig drøfte dem og samle op på dem og ellers så er 
grundprincippet at eventuelle ændringer som udgangspunkt skal træffes af de niveauer som de vedrø-
rer. I vil som nævnt få nærmere information om hvordan den her proces sættes i gang og hvordan det 
samtænkes med Ny Start. Det behandler vi på hovedstyrelsesmødet senere – ahh – ikke på måneden - i 
november måned og dermed så kan vi formentlig sige lidt mere om det når vi mødes – nogle af os - til 
kredsformandsmøde i december. Tak for ordet. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så bliver det Kristina Terpling og derefter Rikke Marie Vagn-Hansen 
 
Kristina Terpling - Aalborg Lærerforening: 
Jeg har igen i år mistet stemme. Den 27. april der skulle jeg lige sluge sådan en bitter pille da jeg sad og 
så fjernsyn – og der var indgået forlig om OK18 og der var ikke nogen arbejdstidsaftale til mig og mine 
kolleger. Og så står jeg her 6 måneder senere og det går sådan lidt op for mig at det blev klart at den 
der arbejdstidsaftale den vil jo ikke kunne have løst de her komplekse problematikker vi står i hver dag. 
Mig og mine kolleger vi kæmper derude på skolen og det er jo ikke fordi jeg ikke gerne vil have en ar-
bejdstidsaftale, det vil jeg gerne. Men det skulle godt nok være rigtig rigtig god for at kunne løse de 
problemer vi står i lige nu. Det er gået op for mig at en Ny Start skal der jo til og jeg står her bare lige 
for at gøre opmærksom på, at det er en Ny Start for en folkeskole som er underfinansieret og siden 
2013 der har kreds og kommuner og lærere og ledere fundet vildt mange gode løsninger på de her 
åbenlyse problemer som OK13 førte med sig, det er bare sådan at når vi lukker ét hul så åbner der sig 
gerne et nyt hul et andet sted. Og der er jo det vi står i om og om og om igen. Og siden 13 der er der 
gjort hæderlige forsøg på at lukke de her huller. Der er indgået forskellige aftaler både kommunalt og 
lokalt om øget fleksibilitet og der er tænkt i løsninger på hvordan man kunne forbedre forberedelsesti-
den og nogle steder der er man også blevet enige om et max undervisningstimetal. Og tænk, selv de der 
læringsplatforme det var faktisk til at starte med et sådan venligt forsøg på at hjælpe lærerne til at kunne 
arbejde smartere. Så hele tiden har vi jo forsøgt at tænke løsninger og det er faktisk sådan for mig i dag, 
at jeg kan godt flekse – og jeg kan også godt tage noget arbejde med hjem – og jeg har fået bedre mu-
ligheder for at forberede mig end jeg havde da vi startede med lov 4+9 tilbage i 14. Men det er jo langt 
fra tilstrækkeligt. Kopimaskinen den virker stadigvæk og jeg har en pc og et skrivebord og en ipad. Men 
der er stadig huller der ikke er lappet. Og jeg oplever på trods af at der er fundet alle de her mange løs-
ninger på mine ringe arbejdsvilkår, at der er ét stort problem der kan klinger ud over det hele. Og det er 
at jeg ikke længere har tid til samarbejdet. Jo jeg kan samarbejde med alle de eksterne parter for det er 
der fundet løsninger på, men mine nærmeste kolleger dem ser jeg stort set ikke. Jeg er aldrig sammen 
med dem. Jeg har næsten ingen at samarbejde med og vi skulle forstille at arbejde teambaseret siger de. 
Mine kollegers og min kalender passer stort set aldrig sammen og samarbejdet bliver faktisk ikke priori-
teret særligt højt fordi der er så meget andet vi skal prioriterer højt, så det er lige præcis en gotisk knude 
som er opstået fordi man i 2012 og 13 politisk gik ud og mente at lærerne godt kunne nå meget mere 
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på den samme tid. Det må vi så bare konstatere her 5 år senere at det kan vi ikke og det er umuligt og 
løse de der huller fordi der åbner sig hele tiden nye. Nå, men konsekvensen for mig er at jeg er blevet 
en autonom lærer og det lykkes jeg faktisk meget godt med. Jeg er ikke sikker på at eleverne synes det 
er den bedste løsning eller forældrene synes det. Men jeg kan jo godt gå rundt derude og løse mine op-
gaver så godt jeg nu kan – tingene giver mening for mig i mine timer, på min måde - jeg lykkes – helt 
autonom. Og på min skole der er det sådan at når vi skal arbejde i teams, så er det 2 personer – 2 – det 
er et team. Jeg synes det er et makkerskab. Jeg tænker hvorfor kan vi ikke være et større team – det kan 
vi ikke, fordi det bliver ikke prioriteret, vi er 2. Så ja, vi skal have en Ny Start og det jeg lige sådan går 
rundt og tænker sådan nu her, det er at jeg mangler nogle ledere der engagere sig derude på skolerne. 
Fordi de engerede sig vildt meget da vi skulle have implementerer reformen, det var fantastik – nu skul-
le vi rigtigt arbejde med det her. Og det er bare vigtigt at lederne engagerer sig lige så meget i Ny Start. 
Og begynder at tænke de her løsninger. Vi skal lokalt kunne tale om at være nysgerrige på hvordan vi 
reelt får skabt en Ny Start og ikke bare endnu en lappeløsning på de her mange huller. Hvordan sikre vi 
at når Kommissionen er færdige med at arbejde, at det rent faktisk kommer til at leve ude på skolerne. 
Det er faktisk nogle vigtige spørgsmål vi er nødt til at svare på. Lige nu der står vi med de 5 pejlemær-
ker og øget frihed og fællesmål, alle de her fine skrifte der er kommet ud fra de her rådgivningsgrupper 
der har siddet i Undervisningsministeriet, men lever de derude – det er jo nogle tiltag der faktisk er en 
gave til os. Nu kan vi måske få noget nyt til at fungere ude på skolerne, men det er jo ikke sikkert at de 
kommer til at leve, det gør de i hvert fald ikke af sig selv. Hvem er det der skal insisterer på at de her 
nye tiltag kommer til at leve. De forbedringer som jeg og mine kolleger gerne vil opleve med Kommis-
sionens arbejde, det er at der ikke konstant opstår nye problemer når vi har løst et problem. Så Ny Start 
skal kunne løse folkeskolens komplekse udfordringer så godt at alle huller bliver lukket for det har vi 
brug for nu. Tak for ordet 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, så er det Rikke Marie Vagn-Hansen – og derefter Jeanette Sjøberg 
 
Rikke Marie Vagn-Hansen - Vejle Lærerkreds: 
Når vores Vejle-aftale specifikt nævnes så vil vi gerne komme med en kommentar. I forbindelse med 
OK18 blev det både sagt og skrevet at alle medlemmer skal kunne nærme en forbedring efter OK18 – 
hvis de skal det er det kredsene der kan gøre det.  I Vejle Lærerkreds har vi en rigtig god medlemskon-
takt og kommunikation. Vi ved hvad Vejle – hvad lærerne i Vejle vil have og vi gør vores bedst for at 
indfri deres ønsker.  I Vejle Kommune har vi fået en Ny Start – vi har indgået en arbejdstidsaftale om i 
høj grad bygger på ordentlighed, tillid og dialog. For mere traditionelt arbejdstidstænkende kan det må-
ske lyde naivt, men vi må accepterer vurderingen af hvad der kan lade sig gøre og hvilken effekt det vil 
have også set i et historisk lys – nødvendigvis må ligge lokalt. I vores aftale indgår en evaluering som vil 
vise om noget skal justeres – er der det er jeg ikke i tvivl om at det kommer til at ske. Der er nemlig til-
lid på begge sider af bordet og det samme dybt følende ønske om at skabe de rammer der kan under-
støtte og fremme kvaliteten i undervisningen. Som overenskomstforhandlinger skal også arbejdstids-
forhandlinger i kredsene ses som en proces. Til kritikken af at vores aftale ikke indeholder f.eks. et 
maksimalt undervisningstimetal eller andre bestemmelser vi kan slæbe Vejle Kommune i retten på, kan 
jeg sige at vi ikke har indgået en aftale med henblik på at slæbe kommunen i retten. Og jeg kan sige at 
vores medlemmer er meget tilfredse med aftalen. Jeg har ikke modtaget én eneste kritisk kommentar 
fra vores medlemmer men rigtigt mange positive. Ja ligefrem et kollektivt lettelses suk. Vores kolleger 
er tilfredse med at aftalen øger fleksibiliteten og den er ikke på ledelses nåde, at den stiller krav om god 
ledelse – et projekt om tillid med mere. Aftalen skal også ses i konteksten af, at det nyligt indgået bud-
getforlig indeholder en bevilling på 42 millioner over de næste 4 år og de er øremærket til lønninger. 
Det vil sige, vi bliver flere om opgaven og det vil automatisk have positiv indflydelse på den enkelte læ-
rers undervisningstimetal. Vores situation understøtter at vi har brug for den debat om hvad der giver 
kvalitet i arbejdstidsaftaler og det lyder som en god plan du har, Gordon.  Indtil videre fortsætter vi 
med at gøre hvad vi kan for at forbedre vores medlemmers arbejdsvilkår. 
 
Klapsalver 
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John: 
Tak for det – så er det Jeannette Sjøberg og den sidste i indtegnede er Jeanette Winther. 
 
 
Jeanette Sjøberg – Hovedstyrelsen: 
Ja, og nu til det der ikke handler direkte om arbejdstid – øhh – i forhold til Ny Start. For man må spør-
ge sig selv, hvad kan vi egentlig samarbejde om i mellem KL og Danmark Lærerforening når det gælder 
Ny Start. 
 
Vi har med Ny Start fået nogle muligheder for at prøve at finde nogle nye løsninger både lokalt og cen-
tralt. Og der er rigtigt meget at kigge på kan man sige fordi når man tager rundt i landet og taler med 
lærerne og de fortæller om deres hverdag – vi har også hørt her fra talerstolen, så siger mange lærere 
”jeg står her og har min opgave jeg skal løse – der er nogle rammer omkring den undervisning som jeg 
skal udfører som påvirker min dagligdag. Det er både der handler om rammer og ressourcer, det er det 
der handler om skolepolitiske prioriteringer, det er det der handler om det høje og mange krav til for-
skellige former for samarbejde på skolen, det er det der handler om styring og ledelse eller overstyring, 
og der er noget der handler omkring centralisering og digitalisering som også ligger nogle ting ned over 
min hverdag som jeg skal leve op til”. Altså er der rigtigt mange forhold omkring det som lærerne ople-
ver gøre det svært at lykkes med opgaven. Det tænker jeg er noget af det vi i hvert fald kan kigge på og 
samarbejde med KL om i forhold til en Ny Start fordi vi har en fælles interesse i at få gjort noget ved 
de her forskellige udfordringer.  
 
Der er også brug for - allerhøjeste grad – igen at få skabt respekt om lærerprofessionen, men vi må og-
så hjælpe til at den vej man har været gået ude i kommunerne og i forvaltningerne de sidste 4-5 år, de 
har købt en idé om en skole som mange er ved at opdage, det var faktisk ikke den skole vi ville have, de 
har brugt mange ressourcer, meget efteruddannelse og alt muligt andet i det. Hvordan får vi nu ledere 
og kommuner til at sige ”nå – det var faktisk ikke lige det vi ønskede, nu skal vi en anden vej”. Vi skal 
gøre os nogle politiske strategiske overvejelser om hvordan vi bedst får Ny Start ud og gå lokalt og 
hvordan vi hjælper både ledelser og kommune med det her. Det er en fælles opgave for mig at se.  
 
Der er ingen tvivl om at lærerprofessionen har fået overstyret i de senere år. Vi har fået målstyring, der 
er nationale form i reform – nej, nationale mål i reformen, der er operationelle mål, mål i forhold til na-
tionale test osv osv osv. det har en pris. Vi har set den – prisen for professionen hvad det koster – nu 
ser vi det også på eleverne hvad det koster.   
 
Når vi kigger på hvad mål og præstationsfokus det gør ved eleverne i skolen og hvordan det også slår 
igennem på alle de elever som har det svært i skolen eller som har særlige behov, så har vi en kamp og 
kæmpe fortsat - også på elevernes vegne. 
 
Klapsalver 
 
Vi må med fordel se på hvordan vi så kan ændre de forhold som betydning for lærerne i hverdagen – 
det kunne jeg sige en hel masse om, det vil jeg ikke gøre her af hensyn til tiden. Vi er ret klare på hvad 
det er vi vil i Danmarks Lærerforening, hvad vores skolesyn er og hvad vores mål er og hvad vi godt 
kunne tænke os der skal ske med Ny Start. Men hvis man sådan skal kigge på hvordan kommunikere vi 
om det her, hvordan argumenter vi for den professionelle lærer, at der skal være plads til og mulighed 
for og gøre brug af den professionelle dømmekraft, ja så har vi altså noget af en kommunikationsopga-
ve. Fordi det sprog og den – det mantra der har kørt de sidste 5 år, det har sådan set været at lærerne 
ikke løser opgaven godt nok, så derfor vil vi nu hjælpe dem med målstyring og læringsplatforme og 
forenklet fælles mål. Det er vi heldigvis på vej væk fra – og hvis jeg skal kigge på nogle området hvor 
jeg kan sige – vi kan skærpe vores fælles sprog, vores argumentationer for hvorfor vi er professionelle, 
hvorfor der skal være respekt for vores dømmekraft, hvorfor vi skal have et råderum og navigerer i, så 
er der noget der handler om, at den professionelle lærer - er fordi vi ved noget om at undervisning er 
en kompleks opgave. Undervisning kræver en professionel lærer – professionel dømmekraft er omdrej-
ningspunktet. Når professionen bliver overstyret, så har det konsekvenser. Både for lærerkollegiet men 
også for den enkelte lærer, men faktisk også for eleverne og skolen. Så alt det her er noget af det som vi 
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skal have formuleret. Jeg har prøvet og lave en opsamling på DLF´s politik på området – om den pro-
fessionelle lærer og professionelle dømmekraft i nutidig kontekst. Det har jeg gjort fordi jeg har siddet i 
en rådgivningsgruppe om fælles mål i 8 måneder hvor vi har diskuteret det her. Og det er gået op for os 
– hold nu op hvor skal vi være skarpe på det sprog vi bruger, vores fagsprog, vores måde at argumenter 
på. Det har jeg selvfølgelig også sendt til Kommissionen fordi – nu har jeg lovet at jeg ikke vil sige no-
get om arbejdstid, men vi kunne jo godt tænke os en arbejdstidsaftale som er en professionsaftale en-
gang – og derfor er det rigtigt godt at Kommissionen og så har kendskab til, hvorfor det er så vigtigt 
for os – det med den professionelle lærer. 
 
Jeg kunne sige rigtigt rigtigt meget om indholdet i det her og folde det ud, det vil jeg ikke gøre. Vi må 
gøre os nogle overvejelser om, om det er noget vi har brug for og formidle ud i organisationen, så vi 
kan komme til at tale om de her ting. Det er simpelthen så vigtigt, at vi gør det for der er nogle histori-
er, narrativer og myter om lærere lige i øjeblikket som vi skal have taget livet af – altså virkelig have ta-
get livet af. Det er ret vigtigt – f.eks. når man kan komme ud nogle steder og høre, at lærerne er privat-
praktiserende.  Den myte lever stadigvæk. Og ja, hvis det er og stå alene med sin undervisning 90% af 
tiden og tænke på – den her opgave er jeg nødt til at lykkes med, hvis man kalder det at være privat-
praktiserende, så er det rigtigt at lærere er privatpraktiserende. Men det er jo ikke det de mener – det de 
mener det er at lærere har haft for meget bestemmelsesret på forskellige måder, så det her med at vi så-
dan set både gerne vil lykkes med vores undervisning og vi vil også gerne samarbejde med både vores 
kolleger på skolen som Kristina siger, men også alle de andre samarbejdsparter der er. 
 
Til sidst vil jeg lige sige lidt om, hvad kan vi så gøre i forhold til Ny Start. Noget af det der står og blin-
ker lige nu. Ja, noget af det – det er forenklingen – eller ændringen af de her fælles mål og de anbefalin-
ger der er kommet, både til hvordan vi nu skal arbejde med undervisning og fælles mål, at der ikke er 
den trang på den måde – eller styring som der har været. Nu går vi i en helt anden retning. Der er også 
kommet anbefalinger til læringsplatformene og alt det det ved I godt, og det kan man læse mere om – 
og den her folder er kommet ud i hele landet til hver eneste lærere.  
 
Ministeriet har – øhh – hvad skal man sige – vi har aftalt i rådgivningsgruppen at Ministeriet skulle hol-
de dialogmøder. Og de dialogmøder de er lige meldt ud, der bliver regionale dialogmøder i hele landet 
– 5 steder – jeg vil opfordre jer til – som kredse, sammen med kommunerne og snakke sammen om 
hvor mange af os – og hvem af os deltager i de her regionale dialogmøder. Det er ret vigtigt hvis det 
her det skal blive levende og komme ud på skolerne. Fordi den nemme del - selv om jeg overhoved ik-
ke synes det var at sidde i den rådgivningsgruppe – men man kan sige, og sidde der og blive enige om 
noget centralt, det er meget godt, men hvis vi ikke får det ud til lærerne, ja, så har det sådan set ikke no-
gen effekt. Men det er altså vigtigt at kommuner og kredse får aftalt at melde sig til de her regionale 
møder. Og som en serviceoplysning kan jeg lige sige at der er møde den 12. november i København – 
den 29. november i Odense – 5. december i Sorø – den 11. december i Aalborg og den 19. december i 
Aarhus. Og hvis nu I skulle være i en kommune eller en forvaltning hvor de ikke synes det her er inte-
ressant, eller vigtigt, eller noget andet, så må vi fortælle dem, at det er det. When they go low – we go 
high – som Michelle Obama hun sagde på et tidspunkt. 
 
Til sidst vil jeg bare sige, at med den tillid og tro - tiltro jeg har til os tillidsvalgte i Danmarks Lærerfor-
ening, når vi sætter os noget for, så kommer vi også til at lykkes og komme rigtigt langt med det her ar-
bejde. Vi har fået en mulighed, vi har fået en åben dør, vi har fået mange åbne døre, nu er vi simpelthen 
nødt til at gøre alt hvad vi kan – også på alle de områder der ikke handler om arbejdstid. Vi står ikke 
bare og venter på at Kommissionen bliver færdig og en periodeforhandling går i gang. Ja, det var det – 
tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, for jer der har siddet og fuldt med i tiden og konstateret, at Jeanette har brugt over 7 minutter, og 
hvorfor reagerer vi ikke på det, det er jo fordi hun er ordfører og taler på vegne af hovedstyrelsen i 
denne her sammenhæng. 
 



 

95 

Den næste – og jeg er klar over at vi er tæt på, at klokken den er 12, så der er frokost om et lille øjeblik 
– det er Jeanette Winther, værs´go 
 
Jeanette Winther - Viborg Lærerkreds: 
Tak for det. Jeg kan faktisk godt forstå hvis der er nogle der er bekymret for om Kommissionen det er 
en syltekrukke. Det var jeg faktisk også lidt. Men jeg vil gerne sige lidt om vores praksiserfaring med 
kommissionsarbejdet. Blandt andet fordi jeg faktisk i flere sammenhænge er blevet spurgt, jamen hvad 
der egentlig foregik da vi i Viborg havde besøg af kommissionsformanden. Så på den baggrund så har 
jeg tillad mig at konkludere at det vil være godt med lidt information om det besøg, sådan helt lavprak-
tisk.  
 
Viborg var nemlig en af de 3 kommuner som allerede før sommerferien var så heldige - vil jeg sige, og 
få besøg af Per B. Det var en ret positiv oplevelse som bekræftede mig i, at Per B. han er den rigtige 
mand til opgaven. Forud for det her besøg, så var skolechefen og jeg – som kredsformand – blevet 
kontaktet af henholdsvis KL og DLF og vi var blevet bedt om og finde en skoleleder og lærer som så 
også skulle bidrage på lige fod med input til kommissionsformanden. Vi havde alle 4 – hver for sig, en 
halv time sammen med Per B., styret af Per B. – det var ham der var nysgerrig, stillede spørgsmål og 
spurgte ind til hvordan vi tænkte og hvordan vi i Viborg arbejder og samarbejder på godt og ondt. Men 
mest på godt med skolelederne og med forvaltningen. Vi kom vidt omkring – vi snakkede f.eks. en del 
om balance mellem tid og opgave. Vi snakkede om gennemskuelighed i arbejdet. Vi snakkede om god 
ledelse – rigtigt meget endda. Og efter at Per så havde snakke med os alle 4, hver for sig i en halv time, 
så havde skolechefen og jeg sammen 3 kvarter sammen med Per B., hvor han samlede op for os, hvad 
han havde hørt og hvad han ville tage med sig i det videre arbejde. Det var faktisk min klare fornem-
melse at Per B. havde gjort sig umage for at lytte højt. Og det er også min klare fornemmelse at Per B. 
han har et stort hjerte som banker for folkeskolen. Så jeg er faktisk tryg ved at Per B. er manden har – 
er manden der skal komme med anbefalinger og løsningsforslag og jeg har faktisk forholdsvis store 
forventninger til ham og Kommissions arbejde. Og jeg kan kun opfordre kredse og skoler til at samar-
bejde og byde ham og Kommissionen indenfor så de kan se hvordan hverdagen er på skolerne. Når det 
så er sagt, så tror jeg også det er vigtigt at huske, at Per han jo ikke kan trylle. Der følger jo e periode-
forhandling – 2 parter – efter Per B.´s anbefalinger og der er også stadigvæk en folkeskolereform som 
er underfinansieret.  Men jeg er faktisk ret betrygget i at han er i gang med at lave et godt og grundigt 
forarbejde. Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, klokken den er blevet ganske få minutter i 12, så vi skal have frokostpause. Jeg kan sige, at de ind-
tegnede talere vi har efter frokost, det er Lea Schmidt, Thomas Agerskov, Rikke Marie Vagn-Hansen 
og Jeppe Dehli og vi fornemmer også at vi nærmer os afslutningen af debatten på det her punkt, vi skal 
have nogle svar fra hovedstyrelsen, og så kører vi vider. 
 
Så vi skal have frokost – vi skal have frokostpause i 2 timer. Der kan være nogle der siger, hvorfor skal 
vi nu bruge så lang tids frokostpause. Det har vi spurgt om flere gange igennem årene. Årsagen er, at vi 
jo ikke alle sammen skal spise her på stedet. I skal ud og spise udenfor centret og derfor er det simpelt-
hen nødt til og bruge den tid for at I kan komme ud og komme tilbage igen. Vi har frokostpause. Vi 
starter igen kl. 14.00 – velbekomme. 
 
------- 
 
Frokostpause 
 
------- 
 
Småsnak i baggrunden 
 
John: 
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Ja, vi skal til og – vi skal til og genoptage mødet, så jeg vil godt bede de sidste om også at tage plads.  
Godt, så går vi i gang igen. Det var sådan, at vi havde nogle indtegnede som vi ikke nåede og komme 
igennem inden frokost. Det tal som jeg husker var – ja, hvor mange var det – en 4-5 stykker. Det har i 
hvert fald forøget sig til at være 8, så vi starter med at gå i gang og den første der skal have ordet, det er 
Lea Schmidt fra Ballerup Lærerforening, og derefter er det Dorte – står der på min seddel, det skal jeg 
lige checke om det er Dorte allerede, der. Det er det, værs´go – vi starter med Lea. 
 
Lea Schmidt - Ballerup Lærerforening: 
Tak – jeg vil gerne kort bare sige noget omkring, det her med Ny Start og Kommissionen og kommu-
nikation. Fordi noget af det som jeg godt kan være bekymret for, det er at de her forventninger som 
Thomas Andreasen også nævner, så har vi nogle medlemmer som har nogle meget store forventninger 
til os – heldigvis, men jeg tror også at der er nogle meget store forventninger til Kommissionen og 
hvad der kommer ud af det, og hvad der kommer ud af Ny Start. Og jeg tror, at noget af det der gik 
galt under OK18 som vi måske er enige mange af os, det er at det her med at der var nogle høje for-
ventninger til hvad vi kunne få ud af OK18 og det sammenhold der var deromkring. Og jeg tror at det 
kunne være en god idé hvis Danmarks Lærerforening, hvis vi var gode til at kommunikerer noget ud 
om, hvilke forventninger har vi til det her arbejde – hvad der kommer ud af det. For ellers kunne jeg 
godt frygte, at forventningerne måske blev meget høje og meget forskellige hvilket så vil resulterer i en 
stor skuffelse efterfølgende. Tak. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det, så er det Dorte Lange. Derefter Thomas Agerskov 
 
Dorte Lange – næstformand: 
Ja, grunden til at jeg kommer op nu her det er fordi i frokostpausen, så havde hovedstyrelsen et møde. 
Fordi som jeg nævnte i indledningen, så ville vi prøve og komme med et forslag til vedtagelse – sådan 
på baggrund af debatten. Nu er jeg jo udmærket klar over at debatten er slet ikke slut, så det skal ikke 
forstås som en egentlig færdig konklusion, men det her det er altså hovedstyrelsen har lavet det her for-
slag til en vedtagelse fra kongressen her, hvor vi jo pålægger hinanden som forening og arbejde på en 
bestemt måde på baggrund af Ny Start.  
 
Grunden til at jeg fremlægger det nu det er jo også fordi så har I mulighed for måske at tage det med 
ind i jeres indlæg, hvis I vil. I har også lov bare at komme og holde nogle indlæg uden at forholde jer til 
vedtagelsen, dem af jer som har skrevet sig ind i hvert fald, ik. Og I får selvfølgelig også nogle ordentli-
ge kommentarer tilbage på alle indlæggene, det er ikke gjort bare med at fremlægge vedtagelsen her. 
 
Men der er lige én jeg vil give en enkelt kommentar til og det var jo Niels Munkholm, fordi nu er du jo 
oppe og sige at jeg skal huske at sige ”forberedelse” når jeg fremlægger nogle ting. Og det – jeg tror det 
er meget rigtigt set, at vi – at vi kan jo komme til og glemme at der sker en udvikling hvor der så kom-
mer en fra 3F og siger, at lærerne selvfølgelig skal have tid til forberedelse. Og vi selv er begyndt at 
bruge alle mulige andre vendinger, så som tid til opgaven, eller tid i forbindelse med undervisning osv 
osv, ikke – eller opgave i relation til undervisning, så vi faktisk ikke selv siger det mere, og det er be-
stemt ikke fordi vi har givet op. Siger du også om vi er – har vi – sidder vi for godt fast i fortiden – og 
jeg kunne godt være lidt nervøs for når vi kommer til at diskutere så meget omkring arbejdstid, vi 
kommer til at diskutere så meget omkring og vi gerne vil have ressourcesikret vores arbejdstidsaftaler. 
Så tror jeg måske at, så stirrer vi vist lidt ind på én vej og ressourcesikre på, fordi der er jo ikke nogen 
tvivl om at det afgørende skred der sket i 2013, det var jo at ressourcesikring blev taget væk. Og det er 
jo en bane vi skal arbejde på helt for sig selv, som ikke nødvendigvis kan opnås gennem lokale arbejds-
tidsaftaler. Og det har faktisk så gjort, hvis I husker at jeg nævnte de 3 mål som vi har sagt os op i ho-
vedstyrelsen – og at der har vi faktisk tilføjet endnu et, som fremgår af den vedtagelse som jeg frem-
lægger. Og det er at der skal være balance mellem opgaver og ressourcer, at det er også et pejlemærke vi 
godt vil sætte op. 
 



 

97 

Vi har så valgt at sige, at altså også lidt på baggrund af noget af det der bliver diskuteret her i dag, hvor 
Rikke fra Vejle er oppe og sige, at en af de ting de har opnået gennem den aftale de har lavet i Vejle – 
den hedder fælles forståelse – det er at man har fået et rigtigt godt tillidsforhold til hinanden. Og det til-
lidsforhold er noget som jeg tror – vi tror, at vi systematisk skal arbejde på derude. Jeg kan huske at 
Anders i sin indledning i går sagde, at det er forståeligt at ved tillid – den følelse af tillid er meget meget 
lille. Og jeg tror at vi bevist skal arbejde på at genopbygge den.  Så derfor så vil vi skrive noget i retning 
af, at målet med Ny Start er at der opbygges et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem parterne 
på alle niveauer, med det mål at finde fælles løsninger på folkeskolens udfordringer. Og så nævner vi de 
4 pejlemærker og hvor vi siger, at det så jo er via dem – hvis vi opnår den her situation, som vi vil ar-
bejde på, at så på den måde så sikre vi også lærernes arbejdsmiljø. Så det er ikke nævnt som en specifik 
ting. Men noget som vi opnår via det andet. Og nu kan jeg faktisk ikke lige huske om vi har fået den 
ud. Sidder I og kan følge med? Nå, ja, så taler jeg sådan lidt i blinde, eller I forstå?  Kan den blive lagt 
ud nu – jamen så læser jeg højt – tak – jeg har den her. 
 
Ja, jeg har nævnt den første indledende – det første indledende afsnit. Så kommer der til at stå. 
 
Vigtige pejlemærker på foreningens arbejde er: Anerkendelse på lærernes professionelisme. Forståelse 
for at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet. Anerkendelse og accept af forudsætnin-
gerne for at lærerne kan lave kvalificeret undervisning. Det var de 3 som jeg også nævnte i min indled-
ning i dag. Og så den 4. Balance mellem opgaver og ressourcer. Så skriver vi noget om at det er vigtigt 
at vi skal have finde fælles løsninger og hvis vi skal kunne finde fælles løsninger er det vigtigt at vi cen-
tralt og lokalt har fælles billeder på folkeskolen og at dens udfordringer.  Samarbejdet skal sammen med 
Kommissionens anbefalinger skabe forudsætning for, at der kan indgås en aftale om lærernes arbejdstid 
ved periodeforhandlingen der påbegyndes primo 2020. Samarbejdet skal endvidere bidrage til at der 
findes løsninger på de konkrete udfordringer der er på den enkelte skole. Det er afgørende at bruge den 
styrke der ligger i medlemsinvolveringen på den enkelte arbejdsplads, jævnfør foreningens strategi om 
den involverende fagforening. Foreningen vil på alle niveauer arbejde for at etablerer et tillidsfuldt sam-
arbejde. Udgangspunktet for samarbejdet er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra skole 
til skole. Foreningen centralt er forpligtet på at bistå med etablere et lokalt samarbejde hvor det er nød-
vendigt. Foreningen vil prioritere de nødvendige ressourcer til denne opgave. Og hvis I lægger mærke 
til, noget af det sidst her, hvor vi skriver at vi vil bistå centralt fra med og etablere et lokalt samarbejde 
hvor det er nødvendigt, at det er jo fordi der har været flere heroppe og sige, at man kan være bekymret 
for om vi efterlader nogle tilbage, som ikke får etableret et godt samarbejde. Vi har både skrevet fra 
skole til skole og så har vi også skrevet noget om arbejdsplads heri og det er jo også lidt for at imøde-
komme noget af det som Bjørn var oppe og sige noget om, at det er vigtigt at vi husker de mindre 
medlemsgrupper også ind i det her. Men selve Ny Start arbejdet og kommissionsarbejdet handler jo om 
skolerne.  
 
Ja, jeg tror det skulle være så meget for det, og så får I selvfølgelig nogle ordentlige tilbagemeldinger på 
jeres andre kommentarer også. 
 
John: 
Ja tak. Dorte har fremlagt forslag til kongresvedtagelse om Ny Start som jo er en opsamling på det der 
er hørt indtil videre. Den bliver lagt ud på kongresportalen hvor I kan studerer den og bemærkninger 
også er velkomne i kommende indlæg. 
 
Vi fortsætter med talerlisten og som Dorte også sluttede af med at sige, så vil der også komme be-
mærkninger fra Dorte selv og fra Gordon og fra Anders i forhold til de indlæg der har været. Men vi 
tager lidt flere indlæg inden vi når så langt. Så den næste der får ordet det er Thomas Agerskov og der-
efter bliver det Rikke Marie Vagn-Hansen. 
 
 Thomas Agerskov - Gladsaxe Lærerforening: 
Tak – jeg synes det var super fedt at høre det der med at balance kom med, mellem opgaver og res-
sourcer. Det er vel dybest set den grund til at vi laver en arbejdstidsaftale, tænker jeg. En arbejdstidsaf-
tale er jo også sådan i bund og grund et middel. Det er jo et middel til at opnå noget andet, jeg har sagt 
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til min borgmester, at det sjove det sker jo faktisk først, når vi har lavet en arbejdstidsaftale, det er der 
vi skal til at lave al det der gjorde at vi blev lærere. 
 
Ellers så synes jeg – grunden til at jeg gik op, det var egentlig mere for at sige, omkring det her med 
hvornår en aftale er god nok, og nu har vi hørt noget fra Vejle og jeg skal ikke gøre mig klog på hvor-
dan det er at være lærer i Vejle, jeg synes bare at det er enormt væsentligt at vi skal holde fast i at vi skal 
have en værdi, og det er også noget at det jeg har prøvet at sige noget om nogle gange efterhånden. At 
vi får et fælles udgangspunkt for det. Altså vi har jo kæmpet for noget i 13 og 15 og 18 og skal gøre det 
igen i 21, altså vi skal ikke begynde og lave lokale aftaler noget der er ringere end det, som vi måske 
godt kunne have fået i 13. Så skal vi altså lige huske at have historikken med. Der skal være en værdi i 
det her. For mig er det altså ikke nok at det er en forbedring. Jeg kommer sådan til at tænke på det citat 
om at man kan være så bange for mørket så man bliver glad for at følges med et spøgelse. Og det er 
måske også det der nogle gange kan ske for medlemmerne – og det er selvfølgelig klart, det er en ud-
fordring – og det vil jeg også gerne anerkende, at visse kredse kan have, at medlemmerne i årevis er gå-
et med så elendige forhold, så man nærmest uanset hvad man gør, så vil de får det bedre. Selvfølgelig er 
de da glade for at få det bedre, det er bare ikke det samme som at det er godt nok til at kunne få prædi-
katet arbejdstidsaftale. Det synes jeg altså er ret vigtigt at få fat i det.  
 
Og så var der det her med Niels Munkholm der gerne vil snakke om forberedelse. Det vil jeg også rig-
tigt gerne, men jeg er egentlig – jeg er egentlig lidt ligeglad med hvad det hedder. Og nu på utallige op-
fordringer så ude hos os der beskæftigede vi os med FN´s verdensmål, ja, det er så mest i kommunen 
der gør det, jeg prøver lidt at holde lidt i snor i dem. Der er der et begreb der bliver beskrevet omkring 
det med at vi skal have uddannelse, der blev der faktisk fremhævet at i de lande hvor tingene virker 
omkring folkeskolen, det er faktisk fordi at man har noget der hedder de professionelles faglige handle-
rum. Altså det kan det for min skyld godt hedde – bare tallet det er højt nok. Tak. 
 
Klapsalver. 
 
John: 
Så er det Rikke Marie Vagn-Hansen og derefter Jeppe Dehli 
 
Rikke Marie Vagn-Hansen - Vejle Lærerkreds: 
Jeg vil ikke bidrage yderligere til debatten om en lokal arbejdstidsaftale, så nu til noget helt andet. Afta-
len om en Ny Start må – og skal – gælde på alle niveauer. På konferencen for formænd og næstfor-
mænd i august holdt du, Anders en afsluttende tale. I den tale sagde du – og du nævnte det også i går, 
at vi skal have flere historier fra virkeligheden som Bines. Du sagde at det er den slags der virker og at 
vi ikke kan bruge tal og statistikker til noget. I talen på konferencen sagde du også, at vi er enige med 
KL om at vi skal have et fælles billede af situationen i skolen. I går sagde du, at det er helt nødvendigt. 
Alligevel er der lagt en ensidig registrering af vores medlemmers arbejdstid ud til kredsene. Vi skal gen-
tage det enormt ressourcekrævende arbejde som vi gjorde for et par år siden, og som vi erfarede var 
den rene spild af tid. Vi måtte lægge resultatet i skuffen og i øvrigt bruge en hel del tid på at tale om 
KL´s undersøgelse i forhold til vores. Vi advarede på kongressen sidste år i mod formålsløst at give os i 
kast med samme opgave igen. Opgaven er ikke bare ressourcekrævende. Vi har stillet spørgemål til se-
kretariatet vedrørende persondataforordningen og indhentning af oplysninger også på ikke medlem-
mer. Vi er ikke helt trygge ved de svar vi har fået, så hvis vi skal det, vil vi gerne betrygges. Det er rigtigt 
meget oppe i tiden, at alt hvad vi gør, skal give mening. Registrering af lærernes arbejdstid som den er 
tilrettelagt, giver ingen mening for os i Vejle. Vi ved at vores lokale resultater ikke kan bruges fordi 
mange ting er registreret forskelligt på skolerne. Særligt registreringen af andre opgaver end undervis-
ning er vanskeligt. Så nu håber vi at der er en der kan give os et klart og tilfredsstillende svar på hvad 
meningen og formålet med den samlede centrale registrering er. Vi er opmærksomme på at der også i 
denne sammenhæng kan være lokale forskelle og at nogle kredse kan se registreringen som et nyttigt 
redskab. Løsningen kunne så være, at gøre registreringen frivillig. Vi synes ikke at det er en skam og 
ændre på en beslutning, hvis konteksten har ændret sig og at man er blevet klogere. Tak 
 
Klapsalver 
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John: 
Tak for det – så er det Jeppe Dehli, og derefter Kasper Christiansen.  
 
Jeppe Dehli - Gentofte Kommunelærerforening: 
Ja, tak for ordet. Ned til venstre – og til højre. 
Jeg starter ikke uret, jeg vil se hvad der sker – hvad er reaktionen på at man nu tager stolen, sætter sig 
godt til rette. Det her det er jo faktisk disruptionrådet sidst år – og jeg taler på vegne – det siges jo  i 
disruptionrådet – hvis man taler på vegne af noget der er større, det er styrelse – disruption styrelsen – 
det taler jeg på vegne af, så får man lov til at tale så lang tid man vil. Jeg hørte ikke hvad konsekvensen 
var hvis man taler over de her 20 minutter.  
 
Latter 
 
Så jeg har tænkt mig 
 
John: 
Du konstaterede før, at først så slukker lyset, og så på et tidspunkt, så slukker lyden. 
 
Jeppe: 
Det har jeg lagt mærke til nu – og man bliver plukket ned heroppe fra. Så det vil jeg gerne undersøge. 
Så nu sætter jeg mig til rette – jeg har set at der er et ur heroppe og jeg har også orienteret om, at det 
starter jeg ikke. Nej, jeg skal ikke tale så lang tid, jeg synes man skal binde rigtigt meget energi i det som 
Gordon ikke har lært at sige endnu, men som Thomas Andreasen taler om – er vi gearet til fremtiden. 
Det her Ny Start det handler faktisk om noget lidt andet også – det handler selvfølgelig også om Ny 
Start i forhold til arbejdstid og faglighed og skal vi stadigvæk kalde det – skal vi stadig kalde det forbe-
redelse eller skal vi have en Ny Start og kalde det noget helt andet. Det er jo en masse gode debatter. 
Sidste år sad jeg her – jeg havde egentlig en forventning om at jeg blev inviteret til kaffe, Thomas, du 
har haft travlt med overenskomst går jeg ud fra. Det er derfor jeg ikke har været til kaffe. Og så skal jeg 
lige sige parentes bemærket – det har jeg lovet at undskylde for den øl, som jeg gav Kristine i går, med 
Kellers melonøl den skal man holde sig fra – ikke Kristine, den smager rigtigt dårligt og lugter endnu 
værre. 
 
Egentlig skal jeg ikke sige så meget andet – end at gøre opmærksom på, at sidst år sad jeg her samme 
sted, og snakkede – og talte om, at vi har behov for at se hinanden i øjnene og sige, hvad er det vi skal 
med hinanden. Vi sidder ca. 2-300 mennesker – kigger på hinanden og hvad er det vi gør – hvordan er 
det, vi laver politik. Er det her vi laver politik eller var det i går aftes, da jeg sad med Frederiksberg Læ-
rerforening efter den dårlige øl, der var i hvert fald krav på at tale sammen længe og meget om alle mu-
lige andre ting. Og det er jo ikke – mit behov er ikke at vi ændre kongressen alene – det har jeg fået 
skudt i skoene at det var det der ligesom var dagsordenen. Nej, det er det ikke. Jeg synes det er sinds-
sygt godt at udfordre også det vi skal snakke om senere med vedtægtsændringer, så hvad er det her med 
at være gearet til fremtiden for en størrelse. Er det at få 2 stole, så vi kan sidde 2 eller en der kan sidde 
og nusse en på ryggen mens man sidder her. For man sidder her ret længe de her 20 minutter. Så det er 
bare for at sige, det forslag som man jo kan tage med sig når man nu tænker – er vi gearet til fremtiden.  
Ja, der skal ikke siges så meget mere, her. Men altså – så kan man da kommenterer nogle af alle de her 
faglige ting. Altså brev der er sendt nu her, Dorte, det er da fint. Vi opnåede et resultat den 27. april – 
det er eddermageme analog kommunikation – der er nogle der har talt om kommunikation – er det her 
vi skal kigge. Eller vi snakker om kravopstilling. Sidste gang jeg sad her, der snakkede vi om, vi har den 
her arbejdstidsaftale, vi har en hammer og vi ser søm alle steder. Hvornår fanden er det vi begraver den 
her hammer og får saven frem til at save det her arbejdstidsbegreb ud på den rigtige måde og så frem-
deles. Jeg ved ikke, hvor lang tid gik der?  3 minutter - jamen så fortsætter jeg. 
 
Latter 
 
Nej, det skal jeg ikke. Men jeg forslår Anders, lidt i stil med Niels Hausgaard og så også tage en guitar 
herop. Det kunne være at det blev lidt mere underholdende. Tak for ordet. 
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Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak for det. Så bliver det Casper Christiansen – og derefter er det Kristoffer Høyrup Sørensen. 
 
Casper Christiansen - Danmarks Lærerforening, Kreds 16: 
Det bliver svært at komme efter Jeppe. Jeg tror at han løber hurtigt.  
Jeg er jomfru, det er første gang jeg står her, så det skal ikke, I skal ikke bærer over med mig af den 
grund. Men jeg blev kaldet til at gå herop, fordi der sådan blev efterspurgt det der med skolelederne. 
Hvor er skolelederne henne i det her. Og der blev talt lidt omkring hvordan vi har det ude i Høje-
Taastrup, så det spørgsmål der sådan – i hvert fald jeg har heroppe fra det er - hvor er skolelederne - 
hvor er skolelederne henne. Hvad mener de om rammer omkring arbejdstid.  Om alt det der skal fore-
går på skolerne. Ja, hvis vi spørger vores skoleledere ude i Høje Taastrup, så tør de faktisk ikke rigtigt 
komme med nogle svar. Er det så som Kasper fra Ballerup, min navnebror, udtrykte det, at fordi hr. 
Ziegler har meldt noget ud, ja, det er jo det han har meldt ud i pressen. Han har ikke tænkt sig at gøre 
noget.  Men jeg vil alligevel prøve at nuancere det en lille bitte smule. Vi har lige holdt et kredsstyrel-
seskursus og kredsstyrelsen var så forudseende, jamen nu har vi jo fået den her Ny Start, skulle vi ikke 
invitere skolelederne med. Vi kunne da også kalde det Ny Start, hvis det skulle være det. Og vi kunne 
også godt tage udgangspunkt i projektet som vi kører herude, i Høje Taastrup, nemlig fremtidens skole. 
Bare for at i mødekomme kommunen. Det blev mødt med en vis skepsis. For hvad var det vi forsøgt 
at opnå når vi nu inviterede de her skoleledere. Med rigtigt hårdt arbejde for vores kredsformand, der 
lykkes det at få fortalt hvad det var vi gerne ville. Vi kunne jo godt lade være med at kalde den Ny Start. 
Vi ville bare gerne tale med skolelederne. Og i forbindelse med det arbejde der forsvandt fremtidens 
skole også helt ud af billedet. Og til sidst blev overskriften bare ”godt samarbejde”.  I den proces hvor 
at formanden var i gang med og fortælle hvad det var vi ville, ja, der inviterede skolechefen og skoledi-
rektøren som også er økonomidirektør sig selv med ned i rummet. Jeg skal lige sige, det møde, det kur-
sus, det gik faktisk rigtigt fint, der blev taget nogle gode drøftelser, hvor den lokale skoleleder og tillids-
repræsentant sad hver for sig og kunne snakke om hvordan deres samarbejde skulle foregå. Imens så 
var vores lille forretningsudvalg sat på opgaven og tale med ditto skolechef og skoledirektør. Til sidst så 
blev skolelederne sat for sig i deres egen gruppe – tillidsrepræsentanterne i deres gruppe og så skulle de 
diskuterer hvilke udfordringer er der så ude på skolerne. Nogle kalder det bøvl – det kalder man det 
også i Høje Taastrup fordi det er sådan dejligt kort ord der beskriver meget tydeligt hvad det er man ta-
ler om.  Til sidst skulle de så fremlægge hvad var de fandt ud frem til der var bøvlet ude på skolerne. 
Og sjovt nok så var det faktisk det samme de fandt ud af - både skoleledere og tillidsrepræsentanter. 
Man kunne godt se at det kom lidt bag på skolechefen. Så kan man så sige, at som en sidst krølle på 
dette her møde, så var det faktisk så inspirerende for skoledirektøren, så han synes at han skulle lige-
som inspir – ikke inspirere, han skulle gentage succesen ved at sige, jamen vi kunne da mødes igen sko-
lechef/skoledirektør og vores forretningsudvalg. Vi må bare ikke kalde det Ny Start. Men det er en 
start, og for at nuancerer det som jeg sagde i starten, så er det måske her vi skal være med til og give 
skolelederne en mulighed for – og et rum for at kunne udtrykke sig for de gør det ikke af sig selv. Det 
måske vejen til en Ny Start.  
 
Klapsalver 
 
John: 
Tak for det – så er det Kristoffer Høyrup Sørensen og derefter Marianne Toftgaard 
 
Kristoffer Høyrup Sørensen - Aalborg Lærerforening: 
Hov nu gik den faktisk op. 
Nej, se jeg var heroppe i går og snakke omkring konkurrencestaten, så jeg føler mig forpligtet på lige at 
gå op igen fordi jeg også synes det er vigtigt at vi inddrager dem ude fra virkeligheden både vores kolle-
ger, men også børnene. Det er sådan at Storm P. som jo stammer heroppe fra, han sagde, når man går i 
modvind, så kan det være en god ting, hvis man skal den anden vej – og det skal vi jo. Og det er derfor 
at den her Ny Start er rigtig vigtig. Det er jo sådan at når man starter, nu ved jeg godt at det – vi er 
langt henne her, men når man starter, så er det rigtigt vigtigt at gøre sig klart hvor det er der er en start-
linje. Og noget som jeg er nysgerrig på, det er i hvert fald hvor KL de ser deres startlinje. Og hvor vi 
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egentlig kan forvente at de starter. Starter startlinjen her så er der et før og efter, og jeg synes i hvert 
fald, at vi i høj grad har nogle udfordringer omkring før-startlinjen. Jeg husker at Thomas Gyldal sagde 
på den ekstraordinære kongres, at de også ville kigge sig selv efter i de her berømte søm og de skulle la-
de være med og styre top-down, og de skulle se på hvad gav mening for os og også eleverne. I en kon-
kurrencestat der hedder det arbejdskraft – i en velfærdsstat der hedder det et menneske. Og i ven vel-
færdsstat der er der også noget der hedder socialretfærdighed – og i en konkurrencestat der hedder det 
darwinisme, altså survivor of the fittest. Vi kan ikke tåle at vi skal blive ved med og være stærke over 
evne. Det siger jeg fordi mine kolleger løbende kommer til mig som AMR og siger til mig, at hvorfor er 
det at man forventer at vi skal finde løsninger på gulvet for noget vi ikke selv er en del af. Når der bli-
ver sparet og sparet og sparet, hvordan kan vi så blive ved med at skulle finde løsninger på inklusion og 
alle de store ting. Og jeg nogle gange dem svar skyldigt. Og jeg er sådan set enig med dig, Dorte i, at vi 
skal selvfølgelig have indflydelse men jeg tror vi skal gøre os klar over hvor den indflydelse ligger. Og 
hvem det er vi forventer at det skal være fra. Vi er sådan en faggruppe der rigtigt gerne vil børnene og 
derfor går vi også langt og vi går også over evne nogle gange og det – det er et tungt ansvar at bære når 
man ser børn til daglig og det skal man have med i det her, og derfor skal man holde KL og især Tho-
mas Gyldal op på det her. Det synes jeg er vigtigt i Ny Start samarbejdet så vi kan se en efter-startlinje 
også. Ja, så vi skal henimod der hvor Bundgaard siger, at vi skal have en arbejdsgiver som sætter pris på 
os – og som vi kan mærke sætter pris på os. Tak 
 
Klapsalver 
 
John: 
Så er det Marianne Toftgaard og derefter er det Thomas Andreasen 
 
Marianne Toftgaard – Rudersdalkredsen: 
Jeg synes det er svært med Ny Start, hvis man synes man har været i gang et stykke tid. Fordi så er det 
jo ikke en ny start, så er det bare en videreførsel af det man har gang i allerede. Jeg synes vi skal passe 
på ikke at tro at vi kan løse udfordringer med velfærdsstaten, eller mangel på velfærd måske snarer ved 
at lave en arbejdstidsaftale. Jeg synes man skal passe på med at tro at en arbejdstidsaftale ikke kan løse 
nogle problemer. Ude hos os har vi arbejdstidsaftale, vi har en lokalaftale, hedder den nu. Den startede 
som lok 409, som blev til fælles forståelse, nu er det en lokalaftale. I den er der ingen ressourcebindin-
ger, til gengæld er der gennemskuelighed for vi har tal på alle opgaver. Og det vil sige, at når man bliver 
pålagt nogle opgaver, så ved man også hvilket niveau de forventes løst på fordi der er sat tid på. Det 
kan man så mene om hvad man vil, hvis man synes der er for lidt tid, men trods alt ved man hvad ni-
veau som skolelederne har forventet man løser opgaven på. Vi har stort fokus på at vi løser opgaverne 
sammen, så derfor er der i den pædagogiske del af vores arbejdstidsaftale lagt meget vægt på at der skal 
være mulighed for at man rent faktisk har samarbejdslommer – man skal simpelthen have tid til at mø-
des, fordi ellers hænger det jo ikke sammen. Det står ovre i den pædagogiske afsnit, det kan jeg så godt 
lide. Jeg tror at Morten havde ret, når han siger, at vi skal passe på ikke at tro at vi kan – som de eneste 
blive stående, der hvor vi hele tiden har stået, hvis vi skal rykke os. Det giver sig selv. Vi kan jo ikke ba-
re sidde i vores eget lille skyttegravshul og regne med at de andre kommer rendende over fordi nu har 
de set lyset. Det tror jeg ikke på. Så jeg tror vi skal – på det her punkt – som på alle andre punkter i 
skoleverdenen, sige, det handler om relations kompetence også på forvaltnings- og lærerkredsniveau. 
Det handler om at vi ikke når et mål men vi er i gang med en proces og det vil vi blive ved med hele ti-
den.  
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, vi har ikke flere indtegnede, så vi starter på replikkerne. Thomas Andreasen først. 
 
Thomas: 
Jamen det er lige en replik til Jeppe. Tak for din opbakning og interesse for ”er vi gearet til fremtiden”-
projektet og også din reference til kongressen sidst år, hvor den beslutning vi traf om at vi også i det 
arbejde skal kigge på, hvilke nogle ressourcer vi bruger på at holde kongres. Det regnestykke det bliver 
spændende og lave, vi bruger rigtigt mange penge på og holde kongres, det skulle vi så gerne ku se at vi 
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får noget ud af og det glæder jeg mig til også at det indgår i det arbejde. Om du alene bliver inviteret til 
kaffe, Jeppe, det ved jeg ikke, men som jeg sagde og som også Gordon sagde, så har vi planer om at vi 
skal mødes i en række regionale møder og drøfte de her ting, og der skal nok være kaffe til alle dem der 
dukker op. 
 
John: 
Ja, tak – Dorte Lange. 
 
Dorte: 
Ja, tak – jeg prøver – der er mange ting som fortjener grundige svar af det som er kommet frem. Hel-
digvis så ved jeg både Gordon og Anders de også har tænkt sig at sige noget her, så de kan jo samle op 
på alt det jeg ikke når at få sagt. 
 
Peter Bugge – det er en enorm opgave at være tillidsrepræsentant og jeg synes det er – altså det er rig-
tigt fedt at høre at du har så høje ambitioner som du har for det arbejde du skal udfører. Og jeg synes 
sådan set også at det vil være dejligt, hvis der var sådan en kommunikationspakke – eller hvis vi havde 
en – hvad skal man sige, en kommunikationsstrategi, som man bare kunne bruge på alle uanset hvor 
man var henne og repræsenterer Danmarks Lærerforening – at man så lige kunne hive den ned fra hyl-
den og præsenter – her er hvad vi vil og så kan alle forstå det. Sådan er det selvfølgelig ikke, det er jo 
fuldstædig ligesom når vi laver undervisning, så er man nødt til at tilpasse sin kommunikation til den 
målgruppe man er lærer i og der er I – dem der er tillidsrepræsentanter på skoler eller arbejdspladser jo 
dem som er tættes på og bedst til og leverer det arbejde. Men selvfølgelig så skal vi også være gode til at 
give den støtte og hjælp der skal til. I det vedtagelsesforslag der ligger, der understreger vi igen, at det er 
vigtigt at bruge den her kollektive styrke som medlemmerne kan udgøre på en arbejdsplads på en skole, 
ved hjælp af involverende fagforening. Det er tillidsrepræsentanterne der står med den opgave derude 
og det er simpelthen nødvendigt at man får opbakningen fra kredsen til helt konkret og finde ud af 
hvordan man gør det. Når man starter det, starter projekter ma sætter i gang, samler op på det, evalue-
rer på det, tager det tilbage i kredsen. Kredsen kan bruge det, man kan selv bruge det, videre ud på sko-
lerne til at skabe konkrete resultater. Vi har talt om det her begreb i rigtigt lang tid og jeg tror faktisk at 
mange tillidsrepræsentanter stadigvæk ikke er helt klar over hvad det egentlig er der bliver forventet af 
dem. Så det er altså – der mangler vi stadigvæk noget, det vil jeg faktisk – det vil jeg faktisk sige, at det 
giver jeg dig ret i, Peter. Så jeg er glad for at vi kan bekræft hinanden en gang til i, at det vil vi. 
 
Kasper fra Taastrup – jeg synes det er en rigtig god fortælling omkring om, hvad I har kunne gøre 
sammen med skolelederne – eller at give skolelederne denne her mulighed for også at få et rum og tale 
i. Det er – det tror jeg faktisk også er noget, det var Kristine fra Frederiksberg også inde på. Det her 
med, hvor er skolelederne henne i det her. Vi ved at mange skoleledere har – altså dukker sig lidt – er 
ikke så glade for det her med at tale opad i systemet fordi deres – både karriere og stillinger kan være på 
spil. Det kan kredsen også hjælpe til med – og skabe de her rum.  
 
Så siger du, Jeppe, blandt mange andre sjove ting heroppe fra, at det vil være dejligt, hvis vi kan få be-
gravet den her hammer som vi nu har opfundet, som er arbejdstidsaftalen, hvor vi ser alting som søm. 
Alting der kan ordne – alting der kan ordnes med en arbejdstidsaftale, og det er jo ikke rigtigt. Og det 
er en god pointe du kommer med. At alting kan ikke ordnes med en arbejdstidsaftale. Slet ikke, så i den 
situation vi er i nu. Vi arbejder for at få dem, vi arbejder for at få ressourcesikret arbejdstidsaftaler, men 
det vil være at stikke os selv og medlemmerne blår i øjnene hvis vi tro vi kan få det alle steder. Igen så 
var den her finansiering af folkeskolereformen altså 1 milliard gevinst som blev finansieret ved hjælp af 
vores arbejdstidsaftaler. Så derfor så er det en helt særskilt opgave, og jeg synes at Anders Liltorp var 
inde på det her tidligere også, at øhh – den her Ny Start og Ny Start samarbejdet giver os faktisk nogle 
muligheder for og få nogle alliancer – politiske alliancer på flere forskellige niveauer i forhold til også at 
skabe ressourcer til folkeskolen – og det er sådan nogle veje vi skal gå og ikke kun gå via arbejdstidsaf-
taler. Per Christensen fra 3F er også en af de alliancer vi kan begynde at få nu. Han forventer meget af 
vores Ny Start samarbejde.  
 
Og til det, som Birgitte Lehrmann var oppe og sige omkring – er der ingen veje tilbage til en central ar-
bejdstidsaftale – altså igen, det her med en central ressourcesikret arbejdstidsaftale – er der jo selvfølge-
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lig lang vej til, men det er det som vi – det så vi gerne, med respekt for den debat der måtte komme op 
i de kommende måneder om det er det vi skal. 
 
Kristina fra Aalborg får faktisk beskrevet rigtigt flot hvad det er der ryger først – eller hvad det er man 
står tilbage med og det er jo det her med at der ikke er tid til at samarbejde med kollegaerne. Hele det vi 
har talt om med det at kunne klare opgaven og det at kunne løfte i fællesskab og så videre det er noget 
af det der ryger fordi der ikke er ressourcer nok.  
 
Øhh – ja, jeg håber lidt på at altså den her debat vi har haft indtil videre under det her punkt har meget 
handlet om arbejdstidsaftaler. Nu var Thomas Agerskov oppe i det midterste af de 3 indlæg tror jeg og 
sige noget om at det var jo ikke fordi det skulle være standarder og minimums standarder – der skulle 
være nogle kriterier og det ved jeg vi har masser af kriterier, listevis af kriterier og samtaler mellem 
Gordon og kredse som er i gang med at lave aftaler om hvad for nogle kriterier der skal være opfyldt, 
men så synes jeg alligevel det lyder lidt som om at vi er tilbage i standarder, her i dit sidste indlæg. Og 
jeg håber faktisk at vi måske kunne løfte næsen lidt op over det og så sige, hvad er det for nogle mulig-
heder vi har nu for at give nogle resultater til vores medlemmer derude, som ikke kun handler om ar-
bejdstidsaftaler. Jeg er faktisk ikke enig i, at det sjove først starter når vi har en arbejdstidsaftale. Hele 
Ny Start samarbejdet det her – det handler netop om at vi starter på alle de sjove ting med samarbejde 
om hvad som helst – også selv om vi ikke har arbejdstidsaftaler.  
 
Så derfor vil jeg sige, at Niels Munkholm har muligvis lidt ret i, at vi hænger lidt fast i fortiden, lidt fast i 
noget fortidstankegang i forhold til hvordan vi skaber forbedringer, det er ikke kun via arbejdstidsafta-
ler, selv om de også er rigtigt vigtige. Og nu vil jeg overlade til mine 2 kolleger og få samlet op på alt 
det andet jeg ikke noget at sige noget om. 
 
Klapsalver 
 
John. 
Ja, tak – så er det Gordon. 
 
Gordon: 
Ja tak.  Nå, nu er den gået helt amok herovre da, det skal vi ikke have. 
 
Jeg vil hovedsageligt kommentarer ind på de bemærkninger der har været til arbejdstid. Jeg vil godt 
starte med at sige forberedelse. For jeg synes at Niels Munkholm har en væsentlig pointe i at vi – øhh 
at vi skal sige det vi mener og måske er det på tide at sige at lærerne mangler forberedelse – lærerne 
mangler forberedelse 
 
Klapsalver 
 
Vi har også ofte sagt skolerne mangler penge – det skal vi også sige højt - skolerne mangler penge - det 
er ganske enkelt. Vi kan ikke drive skolerne for de penge vi har nu, det bliver noget møj – ikke altid 
noget møj – det bliver nogle gange noget møj, og jeg synes det er en væsentlig pointe, vi skal altså sige 
tingene som de er.  
 
Og så vil jeg godt sige, at ”er vi gearet til fremtiden”, er et rigtigt vigtigt projekt. Grunden til at jeg ikke 
kan huske hvad det hedder, det er at - fordi - det er fordi at vi engang for længe siden havde et andet 
tiltage i Danmarks Lærerforening som hed ”Kan vi gøre det bedre” –  
 
Latter 
 
Ja, det kan jeg godt huske – kan vi gøre det bedre – det handler om noget af det samme og det er den 
jeg kommer til at tænke på hver gang. Det er bestemt ikke, Thomas, at jeg ikke synes det er vigtigt – lat-
ter – det er hamrende vigtigt – og jeg vil meget gerne deltage i alt hvad der handler om det. Jo, og så 
nogle kommentarer – jeg vil godt slå fast at vi skal prøve at skelne mellem det vi står på, det der er vo-
res erfaringer – og den politik vi står på, og så den debat der handler om hvad gør vi i fremtiden. Fordi 
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Per, Lejre – jeg kan ikke forstå hvordan du kan nå frem til og have hørt det du gav udtryk for, at jeg har 
sagt – her fra talerstolen. Jeg har på ingen måde sagt at vi skal opgive tanken om en central aftale. Det 
er der nogle andre der har sagt at de gerne vil diskuterer. Både diskuterer, altså f.eks. sådan nogle som 
Regitze og Morten og sådan nogle –  
 
Latter 
 
De går ind og sige, jamen det er noget vi skal til at diskuterer – både hvad er – eller – eller er det på det 
seneste det her med en central aftale, jeg vil godt sige, jeg vil aldrig opgive tanke om, idéen om, ambiti-
onen om en central aftale.  Men vi er også nødt til lige nu  
 
Klapsalver 
 
Samtidig så er vi nødt til lige nu måske at definerer og gøre os nogle tanker om hvad er en cental – 
egentlig – hvad er en central aftale egentlig for en størrelse. Hvordan kunne vi få mest muligt ud af en 
central aftale sådan som vores omverden er lige nu – sådan som vores forhandlingsmodpart opfører 
sig, eller sådan som mulighederne er. Men ambitionen er bestemt til stede. Og det vil den for mig være 
uanset hvad der kommer til at ske fremadrettet. Sådan har jeg det nu – men det er jo ikke det samme 
som at sige, at vi ikke skal diskuter det her. Og den plan vi har lagt det er ikke bare en Olsen Banden 
plan – fordi Olsen Bandens planer de går altid i vasken. Det gør vores planer ikke, de bliver gennem-
ført. Og den plan vi har lagt det er at vi tager fat på de her spørgsmål vi kigger ud i fremtiden men vi 
bruger det afsæt vi nu har politisk men vi prøver også på at tænke nogle nye tanker, vi prøver at tænke 
nogle tanker omkring det her med – hvordan kan vi håndtere, hvordan kan vi få skabt de bedst mulige 
rammer og vilkår for lærere og børnehaveklasseledere fremadrettet. Skal vi prøve at tænke nogle nye 
tanker, skal vi også lege med den tanke der hedder ”jamen en central aftale som vi kender den, skal vi 
gå nogle andre veje osv.” det er fremadrettet og det er den proces vi har lagt en plan for. Og den inde-
bærer at vi tager fat i Overenskomstudvalget, vi tager temadrøftelse i hovedstyrelsen, vi tager lokale 
drøftelser på en kredsrunde, vi tager på bagkant – eller – ikke på bagkant, på baggrund af det, tager vi 
en konference om arbejdstid hen på foråret og alt det her munder så ud i, at vi på næste års kongres – 
og der bliver kongres næste år – fordi det står i vores vedtægter 
 
Latter 
 
Men også fordi vi har brug for at tale med hinanden om hvordan håndterer vi så det her- skal vi træffe 
nye politiske beslutninger- det får vi altså muligheden for på en kongres næste år. Og det er også lidt et 
svar til dig, Thomas, Gladsaxe – fordi hvad er de næste skridt. Skal de aftaler vi indgår, skal de være 
bedre og bedre, jeg har ikke endnu set eller hørt eller mødt en kreds der kun indgår aftaler for aftaler-
nes skyld. Alle kredse og alle de aftaler der er indgået, de er indgået med henblik på og skabe bedre 
rammer og vilkår for lærerne uanset hvordan aftalen i øvrigt ser ud og det er det vi i fællesskab har en 
opgave i, og når jeg siger, at en aftale der fungerer et sted ikke nødvendigvis fungerer ret godt et andet 
sted, så er det fordi at konteksten og den sammenhæng i aftalen den folder sig ud i, er forskellige. Og 
jeg vil vædde på – eller jeg ved – at den aftale man har indgået i Vejle, den duer ikke nødvendigvis alle 
mulige andre steder. Men jeg er overbevist om at den duer i Vejle, og det er det vi har valgt – og hvis vi 
skal til at gøre det anderledes, så skal vi træffe nye beslutninger - det er nødvendigt, for ellers er det det 
vi administrere ud fra – så er det det vi gør, og så er det det jeg fortsætter med at gøre. Men den frem-
adrettede diskussion skal jo afgøre om vi skal til at gøre tingene anderledes. Og der skal vi være åbne 
for nye tanker og nye idéer – og det synes jeg – eller det er det vi lægger op til. 
 
Jeg synes Bjørn, hovedstyrelsen, du lægger vægt på at, at vi sådan set også har haft – forpligtet os på at 
skabe forbedringer for alle medlemmer og det gælder altså også de mindre medlemsgrupper. Jeg kan si-
ge, at vi også har lagt en plan for arbejdstid på det statslige område, hvor vi vil forsøge og bruge erfa-
ringer der til også på tværs, også sammen med de andre LC organisationer til at skabe nogle forbedrin-
ger, vi tager det op med skoleforeningerne på hele det private område – SOSU – private gymnasiers 
grundskoler osv., der tager vi de her – det her arbejdstidsspørgsmål op, vi prøver at indgå samarbejder 
om med skoleforeningerne og får sat noget i gang på arbejdstidsområdet også der.  
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Så har jeg det på den måde, at jeg synes ikke vi skal gå i gang med og kategoriserer aftaler – rød, gul, 
grøn som Thomas fra KLF var oppe og sige noget om. Fordi vi kan netop ikke afgøre at en arbejds-
tidsaftale der ser ud på en bestemt måde, har et bestemt indhold fungere på en bestemt måde, fordi det 
kommer an på hvordan den skal – hvad det er for en kontekst den skal fungerer i, og hvordan samar-
bejdsrelationerne i øvrigt er i den pågældende kommune.  
 
Og så vil jeg også godt sige lidt om, det er også Thomas fra Gladsaxe. Du var inde på – og der er også 
flere der har sagt noget om det, at har vi overhoved nogle holdninger til hvad der er gode og hvad der 
er dårlige aftaler. Ja, det har vi bestemt holdninger til. Vi har – vi har holdt konferencer om det her, vi 
har holdt kredsrunder omkring det her, vi har et udgangspunkt der er vores principprogram, der står 
noget om det, vi har sendt kredsudsendelser ud, så sent som i januar måned i år, hvor vi fra OK-
udvalgets side har pejlet os ind på en række mener og temaer som vi i parring med kredsene vil lægge 
vægt på, eksempelvis hvad er formålet med at indgå jeres aftale, hvad vil I opnå. En beskrivelse af for-
målet med at indgå aftalen, bundet i den anden ende af det nogle solide evalueringer af aftalen, hvordan 
fungerer de forskellige elementer i aftalen. Vi sætter fokus på – er der mulighed for max. undervisnings-
timetal, eller hvordan fordeles undervisningen egentlig mellem lærerne.  Vi sætter fokus på sikring af 
forberedelsestiden. Vi har lavet en lang række temaer – emner – som efter vores opfattelse og vores er-
faringer har enorm betydning for hvordan en lokal arbejdstids aftale en fungerer. Og – og det er ikke 
en facitliste, men det er nogle opmærksomhedspunkter, nogle temaer, som vi ved, har betydning for 
arbejdstid, når man skal indgå en lokal aftale. Så vi har masser af holdninger til det her, men der er altså 
langt fra at vi har holdninger til det her, og at vi har erfaringer med det – og så til at sige, at hver eneste 
lokale aftale skal indeholde det og det, der er vi ikke endnu. Og om vi skal derhen, det kan vi godt dis-
kutere fremadrettet, men det er ikke der vi er nu.  
 
Så vil jeg sige, at – øhh – Vejle, Rikke – du spørger til hvorfor skal vi egentlig lave den her registrering 
af undervisningstid. Og det korte svar er – det er fordi det har hovedstyrelsen besluttet.  
 
Latter 
 
Og så tænkte jeg at det er du nok ikke tilfreds med.  
 
Latter 
 
Så jeg vil godt uddybe det lidt. Jeg ved godt at det er et stort arbejde og jeg ved også godt, at I har til-
kendegivet det her før, for det nu ikke bliver en sagsbehandling af jeres konkrete situationer og hvor-
dan vi kan hjælpe jer med at få – at få – få det her på skinner, så vil jeg bare sige helt generelt. Vi har 
som fagforening – det er begrundelsen fra hovedstyrelsens side – vi har som fagforening brug for og 
have et overbliv over hvordan kerneopgaven bliver fordelt, hvordan undervisningstiden bliver fordelt. 
Vi har brug for et overblik over – hvis man f.eks. er tillidsvalgt, hvad betyder det så for undervisnings-
timetallet. Hvis man har andre opgaver, hvis man har vejledningsopgaver, eller hvad man nu kan have 
af opgaver, hvad betyder det så for undervisningstimetallet. Vi har brug for at vide noget om at får ele-
verne reelt det – den undervisningstid, den undervisning – den undervisning de har krav på overhoved, 
vi ved at indberetningerne fra kommunerne til Undervisningsministeriet er forkerte, de er fyldt med 
fejl. Der er simpelthen nogle politiske interesser vi har brug for at få bredt ud – få klarlagt og det er 
derfor vi har besluttet os for at det her arbejde skal gøres. Og så må vi altså prøve at hjælpe hinanden 
og hvis I ikke synes at I har fået hjælp nok, så må vi tage fat på det en gang til. Men der er nogle helt 
konkrete grunde til – fagpolitiske grunde til, at vi gør det her stykke arbejde, det er ikke for at generer 
jer i kredsene. Engang i mellem, så…. Nej, det er ikke for generer jer i kredsene, det er simpelthen fordi 
der er nogle fagpolitiske informationer og viden vi har brug for. Der er altså også mange kredse der har 
brugt det som en indgangsvinkel til at få en drøftelse med kommunen omkring de her ting. Og så synes 
jeg i øvrigt det er enormt vigtigt at – og vide noget om, at hvis man har andre opgaver, hvis man er vej-
leder, eller hvis man er tillidsrepræsentant, hvis man er arbejdsmiljørepræsentant, hvordan ligger under-
visningstimetallet så – er der en fair fordeling, det synes jeg er relevant viden i mange sammenhænge. 
Ja, det var grundene – og så må vi tage fat på det konkrete sammen med jer. 
 
Det var det jeg ville kommenterer, formanden resten 
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Klapsalver 
 
John: 
Så er det Anders. 
 
Anders: 
Ja, hvis det nu ikke går fuldstændig amok når vi skal til og snakke vedtægtsændringer lige om lidt, så 
kan vi konstatere at det var kongressens længste punkt, og det er jeg rigtig godt tilfreds med. Fordi det 
er vigtigt at vi får snakket sammen for at prøve at skabt et fælles billede af hvad ligger der i Ny Start. 
For mig ligger der noget helt afgørende nyt, og jeg kan godt selv have svært ved at rumme det. Vi har 
været i konflikt med KL i gennem 7 år. De startede en bevist kampagne mod lærerne mod Danmarks 
Lærerforening allerede i 11 fordi man havde et mål i 13. Vi har haft systematisk opbygget mistillid til 
hinanden igennem 7 år og nu står vi altså og siger, nu vil vi Ny Start – nu vil vi et nyt samarbejde, nu vil 
vi prøve at bygge på tilliden, det er ufatteligt svært og det er også derfor jeg i min indledning fortalte 
om at medlemmerne i Gribskov –Halsnæs Lærerkreds mødte mig med en del skepsis, da jeg fortalte 
om at det er rent faktisk det vi vil. Jeg synes så i øvrigt efter 1,5 time, at så lettede stemningen noget – 
og der var i øvrigt en af dem der sagde, Anders du kan jo ikke komme ud i hver eneste kreds og stå og 
fortælle omkring de her overvejelser, men det er jo vigtigt at vi får den forståelse bragt ud, og der er vi 
jo inde på den kommunikation som – jeg tror altså det var Niels Bugge – og ikke Peter Bugge, var inde 
på, det er fantastisk vanskelig opgave vi har – altså vi var rundt til de her medlemsmøder som Gordon 
nævnte, hvor vi møder 10.000 medlemmer midt under forhandlingerne. Vi prioriterede benhårdt en di-
rekte kommunikation ud til medlemmerne, og alligevel så stod vi i en udfordring nogle få måneder se-
nere. Så det er en vanskelig opgave, og den må vi simpelthen hjælpe hinanden med og løse og nu kan 
jeg ikke komme ud til alle kredse og ikke ud til alle skoler men jeg ved at hovedstyrelsen er parat til at 
komme ud fordi det at mødes direkte det kan være en mulighed for at overvinde nogle af de kommuni-
kationsudfordringer vi har og det tror jeg faktisk mere på end at bruge de sociale medier. Dem kan vi 
også bruge – og dem skal vi også bruge, men den direkte kommunikation den er altså utrolig værdifuld.  
 
Så vil jeg godt, sådan lige prøve og sådan helt grundlæggende – hvorfor findes der overhoved noget der 
hedder arbejdstidsaftaler. Det gør der fordi helt tilbage fra fagbevægelsens histories begyndelse, der la-
vede man en deal mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Vi anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og 
fordele arbejdet, det vi fik til gengæld det var at vi fik en overenskomst – vi fik nogle aftalte rammer 
hvorunder den ledelsesret skulle udøves. Det var hele den grundlæggende idé i den danske forhand-
lingsmodel at vi lavede den handel og det der blev bygget op omkring arbejdstid det var at der skulle 
være nogle beskyttelse af den enkelte medarbejder - man skulle vide hvornår man skulle være på arbej-
det - man skulle vide hvis arbejdsgiveren havde i sinde at ændre på det med en vis varsel - man skulle 
sådan jævnligt have opgjort sin arbejdstid og afregnet sin arbejdstid. Det var de grundlæggende ting der 
lå i beskyttelsen af den enkelte medarbejder mod at vi så sagde OK, I har retten til at lede og fordele 
arbejdet. Og det er altså vigtigt at holde lidt fast i. Så kan man sige, er der andre måder man kan få en 
beskyttelse på, end de der grundlæggende regler. Ja, det er der, og det har vi også haft som lærere. Det 
der skete i 13, det var jo at man fastholdt og tydeliggjorde – vi leder og fordeler arbejdet – og så fjerne-
de man alle reglerne omkring arbejdet. Og det er det misforhold vi på en eller anden måde skal have 
rette op på. Og så er jeg helt med på at vi kan tænke nye tanker. Det gjorde vi sådan set i 2008, den af-
tale vi indgik med KL det var jo ikke en aftale man kunne genfinde på noget som helst andet område. 
Jeg kom til at udtrykke i den forbindelse at det er den første overenskomstmæssige aftale der gør op 
med hele New Public Management tankegangen. Vi prøvede virkelig at tænke nyt. Og det er jeg helt 
med på – det skal vi også gøre denne her gang og derfor har vi masser at snakke om, og jeg tror det er 
helt afgørende at vi ikke starter med at låse os ned i nogle bestemte mønstre. Jeg synes det er interes-
sant at Regitze og Morten de provokerede hele forsamlingen og siger, skal vi overhoved have en central 
aftale. Lad os prøve at være åben for at sige hvad er der for nogle nye muligheder og lad os prøve og 
være åbne overfor hvad er det kommissionen kan bidrage med. Det der er helt afgørende, det er jo at 
der er nogle som tager ansvaret for at den enkelte lærer – den enkelte børnehaveklasseleder kan lykkes 
med sit arbejde.  Lov 409 kan være en glimrende aftale, hvis der er en skoleleder som har muligheden 
og viljen til at sørge for at den enkelte lærer og den enkelte børnehaveklasseleder rent faktisk kan lykkes 
med sit arbejde. Det er jo det vi skal have fokus på. Nu står jeg ikke og klantre alle skolelederne for at 
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de ikke sørger for det, fordi vi ved godt de rammebetingelser der ligger ude på skolerne som gør det 
mere end vanskeligt at leve op til den målsætning, men kan vi finde andre veje til at sikre det så lad os 
da prøve det. Og det er jo det vi skal prøve at være kreative på, og vi forhåbentligt får noget inspiration 
til fra Kommissionen.  
 
Jeg vil godt kvittere for det indlæg du havde, Rikke. Nu snakker jeg Rikke fra Vejle. Din sidste be-
mærkning om at I har fået skabt et tillidsfuldt forhold i Vejle, det er rigtigt værdifuldt. Det i sig selv er 
fantastisk værdifuldt. Jeg hæftede mig ved at du siger, at I skal i fællesskab evaluere den aftale I har ind-
gået og se om der skal ske nogle forbedringer. Og det viser jo at det at indgå aftaler i høj grad kan være 
en proces. Man kan ovenikøbet aftale en proces og også som Marianne var inde på. Jeg har set en afta-
le, en aftale mellem en kreds og en kommune som udelukkende var noget prosa og noget fælles hen-
sigtserklæring, det var ved gud ikke det mest imponerende jeg har set. Men jeg var med da den aftale 
blev præsenteret for tillidsrepræsentanter og for skoleledere. Og det der blev sendt af signal mellem og 
kredsen og kommunen det er – nu starter vi et samarbejde – nu har vi det her som et fælles udgangs-
punkt – og det er herfra vi arbejder videre frem. Hvis man ikke havde indgået den aftale, så havde man 
stadigvæk siddet i den kommune i hver sin skyttegrav og skudt mod hinanden. Stille og roligt får man 
bygget et tillidsforhold op der gør at ma har udviklet nogle regler for arbejdets fordeling ude på skoler-
ne i dag, så man er kommet betydeligt videre. Og når jeg understreger det her, så er det fordi, hvis vi 
havde haft nogle minimumsstandarder eller vi skulle have hængt den kommune ud med et eller andet 
rødt lys, så var man aldrig kommet dertil i dag. Og derfor er situationen vidt forskelligt fra den enkelte 
kommune til den anden kommune og det er den fleksibilitet vi har brug for, at vi så skal inspirere hin-
anden, vi skal hjælpe hinanden, vi skal holde konferencer om, hvor I kan give gode idéer til hinanden – 
selvfølgelig skal vi det. Der er ingen kredse som indgår en aftale for generer hverken medlemmerne el-
ler nabokredsen. Jeg er helt sikker på at enhver aftale bliver indgået efter grundige overvejelser og i øv-
rigt stort set efter grund sparring med foreningens centralt. Det er den måde vi har valgt at gribe det 
her an på og jeg vil sige, set i bakspejlet så tror jeg det var den helt rigtige strategi – jeg tror simpelthen 
ikke vi var kommet så langt hvis vi ikke havde gjort det. De steder hvor I har indgået aftaler har I været 
med til at styrke tilliden mellem kreds og kommuner. Så kan vi høre fra flere af jer hvor I siger, jamen 
det er ikke nødvendigvis nået ud på skolerne, nej, så har vi en udfordring i det. Måske kan Rikkes mo-
del – en fælles evaluering hvor vi følger op fungerer – måske kan det være modellen. Jeg ved fra Viborg 
der havde man i hvert fald i en periode hvor man tog ud på alle skoler – skolechef, lederformand, og 
kredsformand og fik samlet op og siger hvordan går det her, så man sikrede, at det blev implementeret. 
Alle sådan nogle ting der kan være med til og sikre at vi styrker tilliden, vi styrker et fælles ansvar for at 
få løst de udfordringer, er et skridt på vejen. Og så ved vi alle sammen, at vi er voldsomt presset af res-
sourcerne. Og derfor er et anden vigtigt – måske mindst lige så vigtig element i Nyt Start – det er er jo, 
at vi kan sætte os sammen og så sige – hvordan bruger vi så de ressourcer der er på en fornuftig måde. 
Jeg er rigtig glad for at der efterhånden er muligt at sige, at kvalitet er faktisk vigtigere end kvantitet, det 
ved vi godt fra forskning. Allerede i 2012 da man begyndte og snakke om folkeskolereformen så var 
der nogle forskere der gik frem og siger – det er jo helt forkert prioritering det her – det er ikke antallet 
af timer der er det afgørende, det er kvaliteten af timerne. John Hattie stod i – på en konference og 
sagde – det er da en absurd prioritering I laver, det gjorde han i marts 2013. Hvorfor prioriterer I dog 
kvantitet i stedet for et så dygtigt – eller velfungerende skolevæsen som det danske – og prioriterer kva-
liteten. Det er jo sådan nogle diskussioner vi også skal bruge Ny Start til. Det var hele vores hovedbud-
skab til forligskredsen, da vi var ovre og fik mulighed for for 1. gang nogensinde og mødes med en 
samlet forligskreds, så siger vi – prøv nu at brug den viden vi rent faktisk har om hvad der skaber den 
gode skole – der skaber den gode undervisning. Et af de ting vi ved 100% sikkert, det er at hvis man 
prioriterer kvantitet på bekostning af kvalitet, så er det en helt forkert prioritering. Vi har i øvrigt lige 
haft Andreas Leicher i Danmark, han stod og sagde præcis det samme. Vi har brug for at lærerne i 
Danmark har bedre tid til at kunne lave den gode undervisning. Det også en del af Ny Start at vi får 
den fælles forståelse, at vi begynder at kan tage de diskussioner. Vi har stået i en periode – ud over at vi 
var i krig med KL – så har vi haft den her – er du for eller i mod reformen. Og det har blokeret for alt 
god samtale om hvordan vi laver god skole.  Jeg var til et arrangement med Clemens og hans blad Ræ-
son hvor vi skulle diskutere det omkring folkeskole og så var titlen ”er vi ved at underminere reformen 
bid for bid”. Hold nu op med at diskuterer, om vi underminere reformen, så lad os begynde at diskute-
re, hvordan skaber vi den gode undervisning for eleverne – og et er de diskussioner vi også skal kunne 
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tage under hele hatten der hedder Ny Start – og så det som vi har haft brugt den her kongres på, nem-
lig og snakke om, hvad er det overhoved for en skole vi vil have.  
 
Altså, jeg har på de medlemsmøder, jeg har deltaget i jo ikke lagt skjul på, at der er en lige linje mellem 
skolens for konkurrencestaten og så de arbejdstidsregler lærerne fik. Altså hvis det hele går ud på at vi 
skal have 4.500 konkrete mål og lave nogle undervisningsforløb vi skal fyre af, for så kan vi sætte hak 
og så er det overstået, så kan vi gå videre til næste mål – ja så behøver vi ikke forberedelsestid, Niels 
Munkholm, for så henter vi bare de undervisningsforløb ned fra nettet og så fyrer vi dem af, og så sæt-
ter vi hak og så går vi videre til næste. Men hvis det er en helt anden skole vi vil have, så er der også 
nogle helt andre krav der er til os som lærere. Og så er det de krav vi skal formulerer en arbejdstidsafta-
le ud fra – og derfor hænger tingene sammen og derfor er det så uendeligt vigtigt at vi ikke bare, når vi 
snakker Ny Start – snakker ny arbejdstidsaftale.  
 
Nu hørte vi ude fra kreds 16, Høje Taastrup, hvordan man gennem et møde måske har fået åbnet for 
en ny dialog. Vi skal passe på at vi ikke bare bevist kører ind i en betonklods der er lagt ud, så må vi 
finde en anden vej uden om den betonklods. Og så finde en vej ind til et samarbejde.  Og jeg har kæm-
pe stor forståelse for – lige så vel som medlemmerne i Halsnæs – Gribskov Kredsen, at vi har den her 
grundlæggende mistillid, det ville da være mærkeligt andet efter det vi har været igennem. Men vores 
udgangspunkt er altså vi vil den Ny Start – vi tror på den Ny Start indtil andet er bevist. Så kaster vi os 
over det her med det udgangspunkt. Det ligger der i det brev som vi sendte – har besluttet at sende til 
kommunalbestyrelserne – til kommunalbestyrelsesmedlemmerne – og det ligger der i den vedtagelse 
som vi foreslår.  
 
Og så er vi ikke dybt naive – vi kender også fortiden – den sidder dybt i os alle sammen. Men jeg tror 
altså bare at vi skal tage Per Christensens ord alvorligt – tiden er inde til en håndfæstning – det er nu vi 
bliver nødt til at kigge på samarbejdet omkring folkeskolen på en anden måde hvis vi vil have en folke-
skole i fremtiden – ellers har vi den ikke. Så derfor er en Ny Start et fantastisk vigtigt projekt. 
 
Og – så kan jeg ikke huske – fra kreds 16 der var oppe og sige – nu skal vi passe på at vi ikke stille for 
store forventninger og skuffer medlemmerne – det gjorde jeg også meget ud af at sige noget om fredag 
aften. Vi står ikke og siger, nu er der guld og grønne skove – og nu løser vi alle problemerne. Men vi 
går ud og siger, vi vil kæmpe med næb og klør for at få vendt det billede, som har være omkring folke-
skolen de sidst 7 år. Og jeg har det virkelig sådan, at hvis det ikke lykkes, så har jeg det fuldstændig som 
Per Christensen siger, så er – så kan det være svært at se en fremtid for folkeskolen. Så derfor er det jo 
dødsens alvor vi står i. Der er rigtigt mange af os, vi blev ikke bare lærere, vi blev folkeskolelærere fordi 
vi synes at folkeskolen er den vigtigste samfundsinstitution i det her samfund overhoved. Hvis vi me-
ner det, så skal vi nu gå ud og prøve og sætte en anden dagsorden. Og så vil vi rende ind i den ene ud-
fordring efter den anden, det var da en kæmpe provokation for mange af jer, at man efter at man havde 
vedtaget en Ny Start, så skal man pludselig til at ud og finde besparelser på skolen fordi man skærer 
ned i budgetterne. Jeg forstår da godt de lærere der siger – hvad fanden er det for noget det her - skulle 
vi nu ikke have en Ny Start og så skal vi ud og spare. Og sådan kommer vi til at rende ind i den ene ud-
fordring efter den anden. Vi kommer også til at rende ind i nogle kommuner der stadigvæk vil sige – 
det kender vi ikke noget til og vi vil bare vente osv.  Det er også derfor at vi i vores vedtagelse har sagt 
– vi har en fælles forpligtigelse til at sørge for at vi kommer i gang alle steder – jeg agter og skrive til Ja-
cob Bundsgaard i forlængelse af kongressen – i forlængelse af at vi har sendt det her brev ud til alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og sige, Jacob, skal vi ikke mødes og sige hvor er vi henne nu – hvad 
er status – hvordan kan vi i fællesskab prøve og sikre at den positive udvikling som jeg virkelig synes vi 
har oplevet at vi fastholder den og vi sørger for at få alle med. Jacob og jeg vi lovede hinanden at vi 
som formænd i henholdsvis KL og i Danmarks Lærerforening har et personligt ansvar for at det pro-
jekt vi satte i gang her i at det også lykkes. Og det vil jeg i hvert fald gøre alt hvad jeg overhoved kan 
for at leve op til – og det har jeg et stærkt tro og forventning om at det vil Jacob også.  
 
Jeg tror at vi skal være realistiske når vi snakker omkring det her overfor medlemmerne. Men jeg vil og-
så bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så bliver vi nødt til som organisation rent faktisk at tro 
på at vi kan lave en Ny Start.  Det kan være at vi bliver skuffede, det kan være at det viser sig, at det ik-
ke lykkes og så må vi tage bestik af det, men indtil det så vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at få etableret 
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et tillidsfuldt samarbejde – for skal vi løse folkeskolens udfordringer – skal vil tilbage på sporet og få 
lavet nogle fornuftige aftaler omkring lærernes arbejdstid - centralt, lokalt eller hvor de skal laves, så 
kræver det faktisk at vi har tillid til hinanden, tror på hinanden og udgangspunktet er – ikke er at vi be-
kæmper hinanden. Det er det Ny Start handler om. Tak for en rigtig god debat. 
 
Klapsalver 
 
John: 
Ja, tak for det – vi er nået til afslutningen af punkt 6. Vi har 2 ting vi skal forholde os til. Det ene det er 
det der hedder nr. 01. som er et åbent brev til landets kommunalbestyrelser og det andet er det der 
hedder nr. 02 som er et forslag til en kongresvedtagelse om Ny Start. 
 
Vi starter med det åbne brev til landets kommunalbestyrelser som har titlen ”Ny Start – lad os sammen 
gøre en god skole bedre” – jeg vil gerne se hvem der kan stemme FOR det forslag.  
 
Ja, tak – er der nogle der stemmer IMOD. Det er der ikke – er der nogle der hverken stemmer FOR el-
ler IMOD.  
 
Ja tak – jeg konstaterer at forslaget er vedtaget. 
 
Vi går videre til nr. 02, forslaget til kongresvedtagelse om Ny Start som har overskriften ”perspektiver 
og muligheder på baggrund af Ny Start” – jeg vil gerne se hvem der kan stemme FOR kongresvedta-
gelsen – Ja, tak. 
 
Nogle der stemmer IMOD – nogle der hverken stemmer FOR eller IMOD – ja, tak. 
 
Forslaget er vedtaget. Ja. 
 
Klapsalver 
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Dagsordenens punkt 7 – Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

Helle Bentz Hjorth: 
Ja, dermed er vi nået til det næste punkt som formanden også var kort inde på før. Det er punkt 7 på 
dagsordenen og det vil sige at det er det næstsidst punkt – det er – det handler om ændring af dele af 
Danmarks Lærerforenings vedtæger og der er udsendt 3 forslag som ligger på kongresportalen – 2 af 
dem er egentlige vedtægtsændringsforslag og et enkelt er et forslag til en kongresvedtagelse. Det er bi-
lagene G1 til G 3 og G1 er et forslag fra hovedstyrelsen – vedtægtsændringsforslag vedrørende Lærer-
studerendes Landskreds – valg af delegerede mv.  G2 er fr det forpligtende kredssamarbejde i Nordjyl-
land – det er vedtægtsændringsforslag vedrørende §10, stk. 8 om afholdelse af kredsgeneralforsamlin-
ger. Og endelig er der forslag G3 fra kreds 110 og 130 det er et forslag til kongresvedtagelse om for-
længelse af kredsenes valgperiode. 
 
Vi vil behandle forslagene som udgangspunkt hver for sig, vi begynder lige om lidt med G1 – jeg skyl-
der lige at sige, at det er sådan når vi går til afstemning at vedtægtsændringsforslagene, at de jo skal ved-
tages med et kvalificeret flertal, det vil sige 2/3 flertal af de tilstedeværende delegerede – det fremgår af 
§38, stk. 2 i vedtægterne. Forslaget til en kongresvedtagelse skal derimod i givet fald vedtages med sim-
pelt flertal. 
 
Vi starter med behandling af ændringsforslag G1 – jeg giver ordet her om lidt til Thomas Andreasen 
fra hovedstyrelsen der skal fremlægge forslaget. Derefter vil jeg åbne for en debat om forslaget inden vi 
går over til en afstemning. Værs´go. 
 
Thomas Andreasen – hovedstyrelsen: 
Tak for det – og som Helle lige har sagt, så skal jeg forelægge hovedstyrelsens forslag til ændring af 
vedtægerne. Og det er bilag G1 og det konkrete forslag fremgår af bilag G1.1 og jeg skal gøre det kort. 
Baggrunden for forslaget er, at Lærerstuderendes Landskred på deres årsmøde tilbage i marts 2018 be-
sluttede en ændring af deres vedtægter. Ændringen handlede om at de fremadrettet vil flytte deres års-
møde fra marts til november. Årsagen er at LL ønsker at tilpasse tiltrædelsesdatoen og fratrædelsesda-
toen for deres formandskab til studieåret på læreruddannelsen. Dermed undgår man at det tiltrådte og 
afgående formandskab skal holde en unødig pause fra lærerstudiet i forbindelse med tillidsværget. For 
det andet ønsker man at skabe en længere overleveringsperiode mellem den siddende og nyvalgte be-
styrelse samt formandskabet.  Vedtægterne for LL er kun gyldige når de er godkendt af Danmarks Læ-
rerforenings hovedstyrelse. Og her kommer så kvasten. I den aktuelle situation har vi i hovedstyrelsen 
nemlig været afskåret fra at godkende LL´s vedtægtsændring om flytning af årsmøde fordi det umid-
delbart er uforlige med Danmarks Lærerforenings vedtægter. Det vil nemlig stride imod Danmarks Læ-
rerforenings vedtægter i flere paragraffer §10A, §15, 16 og 17. Hovedstyrelsen vurderer at det giver god 
mening at ændre tidspunktet for årsmødet sådan som LL ønsker det. Og det er også hovedstyrelsens 
vurdering at en ændring af DLF´s vedtægter som gør flytning af tidspunktet for mødet muligt, vil være 
helt uproblematisk. Derfor fremsætter vi dette vedtægtsændringsforslag som indebærer at vi godkender 
at LL´s årsmøde flyttes fra marts til november måned. Vedtægtsændringsforslaget indebærer også at det 
af Danmarks Lærerforenings vedtægter vil fremgå at LL har 10 kongresdelegerede. Som det fremgår af 
materialet mener vi at det – mere eller mindre – risikofrit at fastsætte det antal - særligt set af den meget 
positive udvikling i medlemstallet som LL oplever i de her år. Konkret vil ændringen betyde, at LL 
fremover vælger delegerede efter samme principper som gælder for Skolelederforeningen og IMAK. 
Begge vælger delegerede efter valgregler som fremgår af egne vedtægter og ikke af DLF´s vedtægter. 
Og det vil altså fremover også være gældende for LL. Og for god ordens skyld, skal jeg også nævne at 
der samtidig foretages enkelte præcisrettelser i de nugældende vedtægter, der er tale om en sproglig 
præcisering og en opdatering af metoden for udskrivning af valg via kredsudsendelser og ikke via Fol-
keskolen som der står i de nuværende vedtægter. Hovedstyrelsen finder som sagt disse ændringer helt 
uproblematisk og jeg skal hermed opfordre jer til at vedtage forlaget. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja tak for det. Og Thomas fremlagde som sagt hovedstyrelsens vedtægtsændringsforslag G1 og i bilaget 
G1.1 der kan I se i hvilke bestemmelser det vedrøres. Thomas gennemgik dem – det er §10A, det er 
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§15, stk. 2 og det er §16, stk. 1 og 2. Og jeg har fået indtegnet en enkelt taler foreløbig det er Jenny Ma-
ria Jørgensen, værs´go, Jenny. 
 
Jenny Maria Jørgensen – Hovedstyrelsen: 
Hej alle sammen.  Jeg tænkte bare det var på sin plads lige at fortælle jer hvorfor det var vi havde lyst til 
at flytte vores årsmøde. Og for halvandet år siden der stillede jeg op som formand for Lærerstuderen-
des Landskreds – jeg blev valgt – det var jeg rigtig glad for, men det betød også at jeg dagen efter skulle 
træde til og begynde arbejdet med at repræsenterer de lærerstuderende. Det var vildt dejligt og vildt 
spændende, men det er også rigtigt rigtigt svært at være formand for så stor en organisation som vores 
organisation er, faktisk dobbelt så stort som det kræver at have 10 delegerede – og som er i rivende ud-
vikling. Og jeg vil sige jer, at hvis I fik spurgt mig om min jobbeskrivelse og ville se den, så ville jeg stå 
som alt fra økonomisk ansvarlig til udtænkning og strategi, målsætning for det videre arbejde i vores 
organisationer – rekrutterer medlemmer ind i fagbevægelsen, arrangerer medlemsarrangementer, være 
ansvarlige for guide sekretariatet i den rigtige vej i forhold til hvordan vi skal løse de målsætninger vi 
har osv. osv. – det synes jeg er fedt, det synes vi alle sammen er fedt og nu er det sådan at vi gerne vil 
holde årsmøde på fredag fordi vi har arrangeret det – 
 
Latter 
 
- Og i vores vedtægter står der at man kun kan være valgt 2 år og jeg er så heldig at der faktisk er nogle 
som har lyst til at tage det kæmpe ansvar og løfte den enorme opgave det er at være formand for Dan-
marks fremtidige lærere. Og det synes jeg er et stort ansvar. Jeg vil bare rigtigt gerne stå i en situation 
hvor jeg kunne sørge for at den der skal følge efter mig har mulighed for at blive klædt ordentligt på. 
Og det er altså svært hvis – hvis ikke det her bliver vedtaget fordi det er svært at overlevere når man af 
gode grunde ikke ved om man er valgt før valghandlingen er fundet sted. Det er lidt svært og overleve-
rer en masse til en person hvis man også gerne vil sørge for at der er medlemsdemokrati i en organisa-
tion.  Man kan selvfølgelig godt have nogle samtaler og spørge om nogle ting om man har overvejet 
det, men den egentlig over – overlevering skal jo ske bagefter. Og så er det svært for mig at overlevere 
når jeg så skal starte på min uddannelse hvor jeg slap den. Fordi vi tiltræder dagen efter. Det betyder 
altså at jeg har studeret i februar måned og trådt til i marts, så jeg er midt inde i et semester på lærerud-
dannelsen som jeg efter 2 år skal vende tilbage til. Det kan jeg godt, men det er svært alligevel og jeg 
synes altså at det her ansvar – og det at repræsentere de lærerstuderende er så stor og en vigtig opgave 
at der skal være tid til at overleverer. Så jeg håber at I vil give os muligheden for at kunne give en vel-
smurt og velkørende organisation videre. Vi har store muskler og det skulle vi gerne blive ved med at 
have men det får vi altså kun hvis vi sørger for at der er mulighed for at vi kan overlevere det til hinan-
den ligesom jeg i øvrigt også synes at alle nye lærere jo skal have mulighed for mentorordninger når de 
kommer ud i deres arbejde. Så lad os lige gøre noget ved det nu. 
 
Klapsalver 
 
Vi kan utroligt meget – lad os snakke om vores rygende medlemsudvikling i pausen, det hele går godt. 
Men stem nu lige det her igennem sådan så vi kan holde et rigtigt godt årsmøde og få valgt nogle nye 
kræfter til at tage over organisationen. Tak for det. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak for det. Der er ikke flere der har ønsket ordet – ordet under behandlingen af dette forslag og 
derfor så vil jeg sætte G1 til afstemning nu – og selvom det vedrører flere forskellige ændringer, i for-
hold til det her forslag om Lærerstuderendes Landskreds, så vælger jeg at sætte forslaget til afstemning 
under ét. Og det er jo som sagt et vedtægtsændringsforslag 2/3 flertal, men lad os starte med en hånds-
oprækning – jeg vil gerne se hvor mange der stemmer FOR dette forslag. Ja, tak – er der nogle der øn-
sker at stemme IMOD – tak – er der nogle der hverken stemmer FOR eller IMOD – tak – så er forsla-
get enstemmigt vedtaget. Tak for det. 
 
Klapsalver 
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Det bringer os videre til det næste vedtægtsændringsforslag der er fremsat. Det er forslaget G2 vedrø-
rende kredsgeneralforsamlinger og, det er fra de forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland. Jeg har 
forstået at forslaget vil blive motiveret af Philip Lehn Brand som kommer der. Værs´go ordet er dit. 
 
 
Philip Lehn Brand - Thy-Mors Lærerkreds: 
Tak for det. Som sagt så skal jeg motiverer forslag til vedtægtsændring som fremgår af papirerne G2 og 
G2.1. Og det er fremsendt af det forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland. 
 
Det er sådan, at i det forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland har vi over tid drøftet kredsenes poli-
tiske opgave og arbejdet med rådgivning af medlemmerne. Vi er også meget beviste om at en grund-
læggende forudsætning for Danmarks Lærerforening og kredsenes meget høje organisationsprocent 
kan tilskrives vores lokale nærværd. Vi er tæt på kommunerne og vi er tæt på vores medlemmer. Men vi 
– og vi er også meget beviste om vores demokratiske foreningskultur, tradition og vi ved at begge dele 
skal plejes og vedligeholdes. Men vi er os også beviste om at meget er under forandring og at foran-
dring kalder på refleksion og i sidst ende også handling. Kredsene i Nordjylland er meget forskellige – 
det tænker jeg også de er i det øvrige land. En kreds som Aalborg Lærerforening har godt 2.000 med-
lemmer, aktive 1 og 2 – og en kreds som Thy Mors Lærerkreds som jeg kommer fra – ja, vi har om-
kring 660 aktive medlemmer. Lærerkreds Nord har 2 ansatte konsulenter, Mariagerfjord Lærerkreds ja, 
der har de ingen. Flere af kredsene skal forholde sig til 2 kommuner og en enkelt af kredsene skal for-
holde sig til 3. I de 6 kredse i Nordjylland bruges der rigtigt mange ressourcer på at opretholde Dan-
marks Lærerforenings og kredsenes nærværd. Vi er altid tæt på vores kommuner og vi arbejder hele ti-
den på at være tæt på vores medlemmer. Vi arbejder på at opretholde foreningens demokratiske kultur 
og tradition. Men når det er sagt, så kan vi også godt se hvornår vi bruger vores energi og kræfter – ik-
ke forgæves – men måske ikke helt tidssvarende. Vi kan se at når vi vender foreningen på hoved, når 
foreningen arbejder involverende og inddragende i forhold til medlemmerne, ja, så lykkes vi faktisk og-
så godt med at få dem i tale. På den måde understøtter vi og udbygger vi jo demokratiet i foreningen.  
 
Her tænker jeg selvfølgelig på de traditionelle faglige klubmøder, medlemsmøder for store og mindre 
medlemsgrupper. Initiativer hvor kredsene kalder på medlemmernes viden og ekspertise - når kreds-
ener arbejder med interessantgrupper – når kredsene inddrager i dialogen med politikerne – når kred-
sene får medlemmerne til at skrive indlæg til avisen, deltage i radio- og tv-programmer og ytre sig på de 
sociale myndigheder – øhh – ikke myndigheder – men medier. Alt sammen med til at få medlemmerne 
i tale og få dem til at tale og alt sammen er det med til at udvikle vores demokratiske kultur og tradition 
i foreningen. De demokratiske foreningsværdier får derved mange udtryk og former.  
 
Kredsenes generalforsamling er også en del af foreningens demokratiske udtryk og tradition.  Men med 
sin traditionelle udtryk ikke nødvendigvis det forum hvor medlemmerne kommer tale med foreningen 
eller med hinanden.  
 
Jeg skal lige have scrollet lidt ned her.   
 
Kredsene bruger mange ressourcer på at afholde generalforsamlingen, både økonomiske, men også 
med mandskabstimer. Ressourcer som kunne komme anderledes i spil også til gavn for demokratiet i 
foreningen. Vi ønsker med vores forslag at give kredsene yderligere mulighed at prioriterer deres ind-
sats med at understøtte og udbygge de demokratiske foreningsværdier og traditioner – meget gerne via 
en involverende indsats. Hvis kredsen mener dette sker på en årlig generalforsamling, ja, så kan kredsen 
jo fortsætte med dette. Omvendt hvis kredsen mener at demokratiet i foreningen kan have andre ud-
tryk, så kan kongressen åbne op for denne mulighed ved at vedtage forslag til vedtægtsændring beskre-
vet i G2 og G2.1. Jeg vil opfordre jer til at give kredsene den mulighed ved at stemme FOR vedtægts-
ændringsforslaget. Tak for ordet. 
 
Helle: 
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Ja, tak – og Philip Lehn Brand fra det forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland fremsatte vedtægts-
forslag G2 om en ændring af vedtægternes §10, stk. 8 hvorefter der skal være muligt at afholde kreds-
generalforsamling hvert 2. år i lige årstal.  
 
Jeg åbner for debatten og den første der har indtegnet sig det er Claus Andersen og derefter bliver det 
Johnny Nielsen. Værs´go. 
 
Claus Andersen - Horsens Lærerforening: 
Ja jeg skal så kort motiverer forslag G3 og som I nok kan se, så er det ret overskueligt, så jeg går ud fra 
at det ikke er nogen hemmelighed at det drejer sig om forslag til at få udarbejdet et forslag om at for-
længe kredsenes valgperiode til 4 år.  
 
I det – jeg mindes ikke, selv om jeg har været med en hel del år at længden på kredsenes valgperiode på 
noget tidspunkt har været på kongressens dagsorden. Det er derimod noget som af og til og nogle gan-
ge ofte dukker op som et samtaleemne i pauserne når vi er sammen i foreningsregi. Vi synes derfor at 
det nu var på tide at sætte det på kongressens officielle dagsorden. Når emner er kommet op har vi ofte 
være med til problematiserer hvordan det kan være at kredsenes valgperiode er 2 år, mens en valgperi-
ode på 4 år i de fleste andre sammenhænge anses for at være en passende længde. Her kan vi i flæng 
nævne byrådet, folketing, ja selv verdens mest magtfulde mand – det kan så diskuteres om 4 år er pas-
sende med dem der sidder der nu. I vores egen forening så må der også være en forståelse af at 4 år er 
en passende valgperiode, da hovedstyrelsen er valgt for 4 år. Så en forlængelse af kredsenes periode til 4 
år vil give parallelitet i forhold til hovedstyrelsen. For os handler det nu først og fremmest om kontinui-
tet og ro til det strategiske arbejde i kredsene, hvilket i vores optik vil være til stor gavn for medlem-
merne.  Man kan nu engang have en fornemmelse af at et valg dårligt er overstået før det næste venter i 
horisonten. Det tager tid for en ny kredsstyrelse og finde ind i en rytme. Nye medlemmer har brug for 
tid til at finde sig tilrette i opgaven, hvilket ikke bliver hjulpet på vej af at de de første 3 måneder har 
fuld tid på skolen og dermed ikke meget overskud til kredsarbejde. Den periode hvor kredsen alene kan 
koncentrere sig om at lægge strategien for bedst at kunne varetage medlemmernes interesse uden at 
skulle tage sig af andre ressourcekrævende opgaver bliver derfor i vores optik lidt kort, da et valg helt 
sikkert er ressourcekrævende og kan i hvert fald i nogle tilfælde skabe en anelse turbolens. For kredse 
for valgte sagsbehandlere giver en 4 årig valgperiode også en bedre sikring mod erfaringstab. Vi har ud-
formet forslaget så hovedstyrelse får mulighed for at tilrette det, så det passer bedst til foreningens 
struktur. På den måde får vi alle et år til at drøfte fordele og ulemper ved forslaget, således at beslutnin-
gen kan tages på et veloplyst grundlag. Vi er godt klar over at vi fjerner et stort trækplaster og halvdelen 
af valggeneralforsamlingerne. Men på den måde spiller vores forslag jo godt sammen med forslaget fra 
Nordjylland, der så stadig vil være valg på hver 2. generalforsamling.  Vi synes der er gode og vægtige 
forslag – eller at der er gode og vægtige argumenter for at forlænge kredsenes valgperiode til 4 år.  Så på 
den baggrund vil vi fra Horsens og Randers hermed opfordre kongressen til at stemme for forslag G3. 
Tak for ordet. 
 
Helle: 
Ja, tak for det og Claus Andersen fremsatte forslag til kongresvedtagelse G3 om forlængelse af kredse-
nes valgperiode.  
 
Den næste der har bedt om ordet det er Johnny Nielsen, og derefter bliver det Andreas Ravn Skovse – 
værs´go 
 
Johnny Nielsen - Aalborg Lærerforening: 
Tak for det – jeg har fuldt lidt med på Folkeskolen.dk i principdebatten om vedtægtsændringsforslaget 
G2.1 hvor nogle problematiserer det demokratiske i kredsgeneralforsamlinger hvert 2. år. Men værre 
demokrati ikke det store perspektiv men i dette konkrete lille mikro perspektiv. Er det, at vi på en kon-
gres beslutter og dermed pålægger kredsene en bestemt måde at gøre tingene på i dette tilfælde gennem 
de eksisterende vedtægter i DLF eller er det i virkeligheden ikke mere demokratisk og lade medlem-
merne i kredsene beslutte deres egen måde at gøre tingene på og dermed bakke op om ændringsforsla-
get G2.1. Det håber jeg at I vil have med i jeres overvejelser. 
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I forvejen er vi som Philip sagde forskellige på mange måder i kredsene. Nogle kredsstyrelser består af 
9 medlemmer og andre er 3. Nogle har TR styrelse og andre har valgte kredsstyrelsesmedlemmer. Nog-
le har konsulenter og andre ikke – og der er forskellige kultur i forhold til fagpolitisk engagement. Og 
så lige en lille betragtning mere. Jeg mener at vi alle tidligere her på kongressen har været enige om at vi 
vil arbejde mere involverende og det kan man gøre på mange andre måder end på en generalforsam-
ling. Dorte Lange har i dag på hovedstyrelsens vegne bekræftet at vi skal arbejde strategisk involveren-
de under dagsordenspunktet om en Ny Start. Generalforsamlinger tiltrækker måske kun en bestemt 
gruppe medlemmer og jeg tænker at man kan involverer flere medlemmer og flere forskellige medlem-
mer ved at arbejde med forskellige former for involvering hvilket også vil medvirke til at styrke demo-
kratiet.   
 
- og så skete der noget på min computer..  
 
Det fremlagte forslag kan medvirke til at muligheden for arbejde mere involverende ved at frigøre både 
arbejdsmæssig og økonomisk ressourcer til mere involverende arbejde hvor vi kan komme i dialog med 
mange medlemmer. Så kort sagt, så mener jeg at det fremlagte forslag styrker kredsenes arbejde i for-
hold til involvering af dialog med medlemmerne og i det perspektiv kan det sagtens tænkes at mange 
kredse fortsat vil afholde generalforsamling hvert år fordi det giver størst mening lige præcis i den en-
kelte kreds. Men husk at andre kredse kan have andre behov og det håber jeg vi kan give rum til og 
dermed vil jeg opfordre til at stemme for det fremlagte forslag. Tak for ordet 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak for, så bliver det Andreas Skovse og derefter Anna Hjortkjær – vær´go 
 
Andreas Ravn Skovse - Århus Lærerforening: 
Jeg har lånt et af fine skilte vi stod og svingede med i går morges og der burde i virkeligheden stå en lil-
le rettelse, men det har jeg så ikke haft mulighed for at foretage. Der skulle selvfølgelig stå ”ytringsmu-
ligheden” når vi nu er i dette specifikke punkt. Jeg synes kort sagt ikke at vi skal indføre muligheden for 
og nøjes med en generalforsamling hver 2. år og jeg synes faktisk specifikt ikke at vi skal indføre mulig-
heden. Jeg synes – jeg betragter vedtægerne som et værn – jeg betragter vedtægerne som minimums-
standarden og jeg synes ikke der er nogen grund til og afvige fra den minimumsstandard som 1 årig ge-
neralforsamling er. Generalforsamlingen er en – en mulighed – og et krav som medlemmerne har på at 
blive holdt orienteret om deres kredsstyrelses lokale arbejde. Det er derfor jeg synes det er vigtigste ved 
de lokale generalforsamlinger det er kravet om en beretning. Og den mulighed synes jeg ikke skal bort-
falde. Den mulighed synes jeg ikke der skal være mulighed for at fravige. Der kan foregå masser af an-
dre meget meget spændende og lige så demokratisk – eller bedre demokratisk indhold og muligheder – 
ud over generalforsamlingen. Alle de ting som Philip står og nævner det er super godt arbejde – det er 
super spændende og det er der ingenting der forhindre nogen kredse i at fortsætte med – uanset hvad 
der i øvrigt står i vedtægterne. Hvis det er fordi det er for hårdt - hvis det er for krævende – hvis det er 
fordi det er for vanskeligt at arrangerer en spændende engagerende demokratisk generalforsamling, så 
lad os adresserer det problem. Så lad os lave et demokratisk Swat-team inde på Vandkunsten der kan 
rykke ud og hjælpe de kredse der har brug for og få hjælp til at arrangerer en fed generalforsamling. El-
ler bare logistisk gennemhængende generalforsamling. Lad os gå til de problemer – de udfordringer der 
er og lad os løse dem i stedet for at fjerne og forringe de demokratiske muligheder for medlemmerne. 
Tak 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Anna Hjortkjær, værs´go – og derefter bliver det Jeppe Dehli. 
 
Anna Hjortkjær - Lærerstuderendes Landskreds: 
Hej – det her er min sidste generalforsamling – undskyld, min sidste kongres i Danmarks Lærerfor-
ening som en del af LL. Det er nemlig min sidste år på læreruddannelsen, som betyder at om 9 måne-
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der, så står jeg forhåbentligt ude på et lærerværelse i en folkeskole og bliver for første gang en del af det 
faglige fællesskab på det lærerværelse. 
 
Jeg er relativ ydmyg i forhold til at jeg har tilbragt utroligt lang tid på læreruddannelsen så jeg er ikke 
bedre end de kolleger jeg kommer ud til og jeg er ny og kommer til at være ny lærer – men jeg sidder 
trods alt med 7 års erfaring som aktiv i LL, 2 af dem som næstformand – og jeg vil synes det var van-
vittigt ærgerligt at vi lægger yderligere blokeringer for at de i øvrigt relative mange LL der har været vir-
kelige seje i løbet af de sidst par år – gælder også Inge som sidder hernede – som også er 4 års stude-
rende – at der skal gå så lang tid for at vi har mulighed for at engagere os så meget i kredsens arbejde. 
Fordi vi vil rent faktisk rigtig gerne kredsens arbejde, vi vil rigtigt gerne DLF. Og når jeg sidder og kig-
ger ud over forsamlingen – det har vi selvfølgelig ikke så meget mulighed for når vi sidder allerforrest, 
men det har jeg jo mulighed for nu – så er det desværre sådan at LL´er det er ikke det man ser mest af. 
Jeg ved at Andreas der lige var heroppe er en af de få som er tidligere LL´ere, men ellers kommer vi 
faktisk ikke rigtigt ud og er aktive i kredssamarbejdet. Andre tager også æren for at have været LL´ere, 
ja det er rigtigt men igen, hvis vi lavede en optælling så er der altså ikke særligt mange og det tror jeg 
nødvendigvis er helt tilfældigt. Det kan være svært at nå at blive engageret og apropos det der med at 
man skal have en motivation eller en godbid for at tage til generalforsamlinger så er det altså også en 
godbid som tidligere LL´er at man kan få lov til at komme ud og være faglig engageret. Så det var den 
ene ting. 
 
Den anden ting det er – hvad hedder det – vi som de ny i fagbevægelsen vi ved også at den generation 
vi er en del af – og den generation der kommer efter os – de ser fagbevægelsen som noget anerledes 
end de fleste inde i det her rum – uden at være alders fascist som min mor nogle gange kalder mig – så 
er det bare sådan at vores syn på fagbevægelsen er anderledes og vi har i LL en hel unik viden om 
hvordan det her syn på fagbevægelsen er for de helt unge lærere der kommer ud på lærerværelserne i 
dag. Og den vil vi i virkeligheden gerne være med til at sprede ude i kredsene når vi kommer. Ikke fordi 
vi er et eller andet orakel der kommer med en stor viden, men bare fordi vi kender vores generation. Så 
hvis vi skal have en måske lidt yngre konges og nogle gange lidt yngre kredsstyrelser, så kræver det altså 
at vi blandt andet lader være med at proppe ekstra forhindringer i vejen for os og indfører 4 årige peri-
oder – valgperioder. Så det håber jeg rigtigt at I vil stemme imod – og det håber jeg - tror jeg hele – 
hvad hedder det – delegation egentlig ret meget håber at I vil. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja tak – Jeppe Dehli, værs´go – og derefter bliver det Thomas Andreasen 
 
Jeppe Dehli - Gentofte Kommunelærerforening: 
Så kunne man jo fristes til at sige - gearet til fremtiden – jeg synes det første forslag omkring – hedder 
det G1 – G1.1 - noget med nogle et taller og noget med nogle G´er – øhh hvad hedder det – det ligger 
så sindssygt op af den her – er vi gearet til fremtiden – eller hvordan er vi gearet til fremtiden. Vi har li-
ge drøftet det i disruption styrelsen og vi bakker sådan set principielt fuldstændigt op om at lave nogle 
afprøvninger på det her. Der vil være masser af gode argumenter – der kommer sikkert også nogle efter 
mig her som siger. Det her det pakker vi ned i den æske der hedder – gearet til fremtiden – min frygt er 
at de der æsker de er så svære at åbne op. Jeg ved godt at – jeg ved godt at vi kommer til at drøfte det 
og så noget – og nu kan jeg forstå at jeg ikke kommer til kaffe og alt det der – det gør mig ked af det, 
men lad det nu ligge. Jeg tænker bare, jeg er på at man giver den her mulighed – og jeg synes man skal 
bakke op om at åbne den her mulighed, men jeg synes ikke at man skal gøre det bare fordi eller på 
trods. Jeg tænker at hvis det her faktisk kunne være en god idé så skal man jo forpligte på at de folk her 
– nu kan man sige der er en masse argumenter og dem er man nødt til at finde fordi der er 2/3 der er 
så tunge til at finde ud af at der er nogle der skal have nogle friheder, mens andre ikke skal have. Og 
muligheder – og ikke muligheder osv. – men jeg synes man skal forpligte de her mennesker på at samle 
op og dele viden og erfaringer, sådan så det ikke er free of charge, men så man rent faktisk forholder 
sig til, hvad er det så for noget demokrati, man kan få ud af det her. Hvad er det for nogle organiserin-
ger vi får ud af at springe en generalforsamling over, hvis det er det vi vælger. Så jeg synes egentlig bare 
at man skal holde fast i det forslag G11111 og så – hvad hedder det – og så egentlig forpligte sig på at 
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dele den viden man får ud af det her, sådan så vi andre forhåbentligt også kan – hvad hedder det – få 
noget ud af det. Og så er vi jo i gang med fremtiden – hvis I går i gang her – og så begynder vi så småt 
måske at geare et eller andet – og så kan det være spørgsmål om hvornår det ligesom går i hak – tand-
hjul tror jeg det hedder. Øhh – og ellers så kommer der til at gå alt for lang tid inden vi kommer til at få 
den rette fornyelse og jeg tror at de 3 minutter de er gået.  
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Thomas Andreasen, værs´go og derefter bliver det Anders Liltop 
 
Thomas: 
Ja, tak for det – og det er i første omgang alene en kommentar til det forslag som Claus fra Horsens 
havde stillet. Altså det forslag om at vi skal vedtage at hovedstyrelsen skal komme med et bestemt for-
slag på den næste kongres. Det er vi i hovedstyrelsen lidt betænkelig over. Dels fremgangsmåden i for-
hold til vedtægtspunktet – og dels også at vi på forhånd jo ikke har drøftet forslaget. Altså hvis hoved-
styrelsen skal ligge det frem, så synes vi også at hovedstyrelsen skal synes at det er en god idé og det har 
vi så ikke drøftet endnu – og det synes vi faktisk, at du har nogle gode pointer i, hvad er det for nogle 
overvejelser vi skal gøre os og de overvejelser dem vil vi gerne drøfte og dermed give et tilsagn om at 
det vil vi ind – tage med – altså valgperiodens længde – tage med i det projekt – er vi gearet til fremti-
den – og der tage de drøftelser lidt mere grundlæggende og principielt end vi kan gøre nu. Og om det 
så fører frem til at hovedstyrelsen vil stille det forslag på en kommende kongres – det vil jeg ikke love. 
Men ellers er det jo helt legitimt at du stiller det selv på den kommende kongres og jeg vil da også godt 
sige at du kan få hjælp til – om du nu skriver det rigtigt i vedtægterne i Danmarks Lærerforenings sekre-
tariat. Så det er sådan en måde på, at jeg håber du vil trække dit forslag med det tilsagn om at valgperi-
odens længde indgår i de drøftelser vi skal have. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Anders Liltorp, værs´go – og derefter bliver det Philip Dehn Brand 
 
Anders Liltorp – hovedstyrelsen: 
Det er ikke så tit at punktet ”vedtægter” indeholder en hele masse ord som gaver og kasser der skal 
pakkes op og sådan noget – det plejer faktisk ikke at være så spændende debatter. Men tak til Lærerstu-
derendes Landskreds for lige at få – få talt noget af alt det der støvede og gamle og demokratiske bævl 
op i stedet for at tale det ned. Jeg synes med respekt for – også forslagsstilleren – at jeg vil i forhold til 
G2 – at jeg vil prøve at lave en sammenligning - fordi i Rødovre Lærerforening der er der 420 aktive 
medlemmer – vi er sådan en TR – kredsstyrelse, så vi har faktisk også rigtigt mange politikere til at løfte 
opgaverne kan man sige, og så er der forskel på kredsene. Vi har præcis samme problematik at det en 
årrække var svært ved at få folk til at komme og synes at generalforsamling var spændende og lækre – 
en gave man skulle pakke op. Men det er faktisk lykkes – det lykkes efter hårdt arbejde – og efter inspi-
ration fra andre kredse – oplægsholdere, underholdning, fagpolitisk debat sammenholdt med noget so-
cialt. Det er også lykkes at gøre selve arbejdsopgaven mindre, fordi jeg tror ikke, der er nogle der sådan 
synes det er vanvittigt morsomt at skrive flere bøger som beretninger – og så noget – og det kan man 
sådan selv vælge fordi der er ikke noget formkrav. Der er faktisk en masse indflydelse på – i de enkelt 
kredse hvordan man ønsker at afholde sin generalforsamling. Og der kan jeg faktisk kan jeg faktisk ikke 
helt forstå, hvorfor det så er vigtigt, at man også skal have indflydelse på om man behøver at mødes 
med medlemmerne en gang om året. Det kan så være et medlemsarrangement men jeg synes et eller 
andet principielt sted, at når man i princippet kun har en opgave der ligger helt fast, det er hvert år at 
fremlægge regnskab og også budget – fortælle medlemmerne hvad man har brugt pengene til, så kan 
man også godt gøre det en gang om året – og så må vi være fælles om at finde nogle gode indpaknin-
ger, nogle gode løsninger på det og jeg synes i det hele taget, at debatten hører mere hjemme – det kan 
godt være at det bliver pakket ind i andet også – men jeg synes det er vigtigt at – jeg synes debatten hø-
rer hjemme under den her – hvordan er vi gearet som fremtiden. Jeg vil i hvert fald gerne love at jeg 
ikke glemmer den motivation der ligger bag den. Og jeg sidder altså i Arbejdsmiljø og Organisations-
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udvalget – så ved jeg godt at der også er meget andet vi skal tage fat i, men det vil jeg gerne. Og jeg vil 
sådan set forslå at man trækker forsaget og lader det indgå i den her – hvordan er vi gearet til fremtiden 
– og det samme vil jeg sådan set også mene om det andet om de 4 årige valgperioder. Tak for ordet 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Philip Lehn Brand får ordet, værs´go. Og derefter bliver det Lars Busk Hansen 
 
Philip Lehn Brand - Thy-Mors Lærerkreds: 
Hvorfor er det jeg kommer til at tænke på Tivoli og skydetelt når jeg hører om Anders Liltorps general-
forsamlinger i Rødovre Lærerkreds? 
 
Latter 
 
Jeg ved det ikke, men jeg får bare sådan nogle billeder på min nethinde.  Jeg har været kredsformand i 
13-14 år – det vil sige, jeg har været med til at afvikle og afholde en 13-14 generalforsamlinger. Så det er 
ikke sådan at jeg ikke har erfaring med det – og det er ikke sådan at jeg ikke har forstand på og skrue en 
generalforsamling sammen, sådan formelt overholdt og alt det den nu engang skal overholde – have 
skrevet beretning – jeg har holdt mine beretninger – og jo jo og der kommer da også en 10-15% af 
medlemmerne – og I skal jo bare lige tænke på at Nordvestjylland der blæser det – det er fandeme 
koldt om aftenen, så der skal høj motivation til at folk de kommer ud af husene, men de kommer. Men 
involverende og inddragende og demokratisk – mange debatter og diskussioner, det har jeg nu alligevel 
aldrig oplevet, sådan oplevet på generalforsamlingerne. Og det er ikke fordi jeg ikke har spurgt – jeg er 
faktisk gået over til at holde min beretning sådan mere håndholdt og jeg lægger ud med at sige – I er 
velkomne til at afbryde mig – det vil sige – jeg har ikke engang noget talepapir længere – det er alt 
sammen herinde, så jeg er parat til at tage imod hvad der måtte komme derude – men der sker bare ik-
ke noget. Så har vi flæskesteg og sovs og kartofler bagefter. 
 
Latter 
 
Jeg tror squ det er derfor de kommer. 
 
Latter 
 
Jeg er ked af hvis det kommer til at lyde som om de 6 kredse i Nordjylland ikke kan finde ud af at af-
holde en generalforsamling – sådan ar det ikke tænkt at det skulle komme til at lyde. Det synes jeg fak-
tisk når jeg hører på mine kolleger i de 5 øvrige i Nordjylland, så kan jeg fornemme at de faktisk ligger 
sig i selen for at lave nogle for at afvikle og afholde nogle generalforsamlinger der – der har formen – 
og som også har indholdet og som under tiden også godt kan minde lidt om Anders´ skydetelt – øhh – 
men vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til om vi tænker – at hvis vi nu afholdt 4 generalfor-
samlinger, fik vi så mere demokrati. Altså det er jo en underlig størrelse det her med at som om mæng-
de og demokrati det hænger sammen. Anders har lige stået og sagt at kvantitet og kvalitet – hmm – ik-
ke også. 
 
Så er der det der med budget og regnskab – altså, jeg vil bare lige minde om at her der gør vi det hver 2. 
år. Regnskabet det er så tykt fra hovedforeningen. Hvor meget forholder I jer til det – hvis vi skal ind-
kalde vores medlemmer ude i kredsene fordi det er helt nødvendigt at de får overleveret budget og 
regnskab årligt som fylder ca. en side – come on – vi kan altså godt bruge vores tid og vores ressourcer 
mere hensigtsmæssigt. Jeg er ikke til sinds og trække forslaget, jeg mangler nogle vigtige argumenter for 
hvorfor det skal trækkes. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Lars Busk Hansen, værs´go – og derefter bliver det Claus Andesen 
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Lars Busk Hansen – hovedstyrelsen: 
Øhhh – der står, at jeg er fra hovedstyrelsen. Jeg tror jeg helst vil tale som kredsformand. Nu det er 
min erfaring den er at hvis hovedstyrelsen de forslår noget om organisationsændringer, så bliver det 
stemt ned – så men I kan være trygge – jeg mener sådan set det samme om jeg har den ene eller den 
anden kasket på. Jeg er meget på linje med Jeppe også, jeg har faktisk sagt i hovedstyrelsen jeg bliver 
overrasket hvis ikke Jeppe gør os opmærksom på at der er noget vi har glemt at lave siden sidste år. 
Men jeg er her for at bakke det her forslag op for jeg tror ikke det er så farligt som nogle vil gøre det til. 
For mig så handler det altså om at sætte kredsene fri ikke til at lave mindre demokrati, men til at lave 
mere demokrati. Vi kæmper jo med det hele tiden derude – vi har været på skolebesøg – ikke bare så-
dan faglig klub – hele dage derude som kredsstyrelse, vi holder lytte-møder som mange andre også gør 
– inviterer folk ind i det her, ja jeg kan også godt sige hvordan vi finansierer det. Vi har holdt nogle fær-
re kredsstyrelsesmøder – det er der squ ikke nogle der opdager, 
 
Latter 
 
Men de har opdaget vi er ude på skolerne – de har opdaget at vi er i dialog med dem, jeg tror faktisk at 
det er med til at styrke vores medlemsdemokrati. Jeg tror at den her beslutning den skal sådan repræ-
senterer – den skal sådan hvad skal man sige – være med til og accepterer kredsenes forskelligheder og 
muligheder. Og Philip har jo lige maleligt beskrevet hvor meget det blæser hos ham. Det blæser også 
lidt mere oppe hos os, men der er også nogle andre ting der er forskel på hvordan vi dækker sådanne 
nogle områder. F.eks. så er Lærerkreds Nord som jeg er kredsformand i, det dækker 3 kommuner. Vo-
res areal er 20 gange så stort som Københavns Kommune. Det er bare fordi vi har forskellige udgangs-
punkter på at drive fagforening. Det har jo nødvendigvis ikke noget med at gøre hvor mange general-
forsamlinger vi holder. Men det har noget med at gøre hvordan vi bruger vores ressourcer. For et par 
år siden, der gav hovedstyrelsen også lov til og vælge vores kredsstyrelsesmedlemmer, sådan at de pas-
sede bedst til hvordan kredsen skulle arbejde. Før hen var hovedmålet nemlig at vi skulle vælge sådan 
så det passede hvem der sad i en delegereforsamling - herinde eller vores kongres. Det var med til at 
sætte kredsene fri – det var med til at gøre det der passede bedst for os. Jeg vil godt bekræfte Philip i, at 
vi har ikke noget problem i at finde ud af at lave generalforsamlinger. Og vil godt sige at i Lærerkreds 
Nord der er jeg meget usikker på om vi overhoved vil stille det her forslag på vores egen generalfor-
samling. Jeg er glad for vores generalforsamlinger. Den første generalforsamling vi holdt i Lærerkreds 
Nord i 2006, det var en sammenlagt kreds – var der 600 deltagere. Altså dobbelt så mange som delege-
rede herinde. Så vi har ikke noget problem i at holde generalforsamling og i øvrigt har vi LL med til de 
fleste af dem og sidst år havde de både taleret – de fik dog ikke stemmeret. Men de er med i det her. Så 
jeg synes bare lige at vi skal huske på at det eneste vi ændre nu her, det er at I skal finde ud af om I vil 
snakke med jeres egen generalforsamling. Om I vil have generalforsamling hver eneste år. Vi har i Læ-
rerkreds Nord ikke truffet beslutning om vi vil gøre det. Men vi vil rigtigt gerne bakke op om at de 
kredse der vil prøve det her, de også har mulighed for det. Det håber jeg også I andre vil være med til.  
Tak for ordet. 
 
Helle: 
Ja, tak – og så har jeg en sidst indtegnede taler – det er Claus Andersen – inden vi holder en kaffepause. 
 
Claus Andersen - Horsens Lærerforening: 
Ja, jeg skal gøre det kort. Men først vil jeg gerne lige sige til jer fra LL, at vi er meget interesseret i at 
høre jeres input. Vi tro virkelig I har rigtigt meget at byde på, så det ser vi meget frem til og så skal I vi-
de, at vi er rigtigt gode i kredsene til at lytte til vores medlemmer også selv om de ikke er medlem af 
kredsstyrelsen. Så man kan sagtens være faglig aktive uden og være medlem af en kredsstyrelse. Og så i 
øvrigt – det første valg er under alle omstændigheder i 2020.  
 
Så til Thomas på din tilbagemelding – vi er selvfølgelig – vi var selvfølgelig helt med på at I skulle have 
mulighed for at drøfte det her ordentligt igennem, det var netop derfor vi stillede forslaget på den måde 
– for I kan sagtens være opmærksom på nogle ting som vi eventuelt ude i kredsene ikke er opmærk-
somme på. Så vi vil se frem til, hvad I når frem til og jeg håber at vi får nogle tilbagemeldinger fra jer, 
fordi vi vil jo også gerne involverer andre end hovedstyrelsen i overvejelserne omkring den her valgpe-
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riode. Men på den baggrund, så er vi blevet enige om at trække forslaget, men ser frem til at høre fra 
jer. 
 
Klapsalver 
 
Helle:  
Ja, så er debatten omkring forslagene G2 og G3 slut og inden vi går til afstemning, så har hovedstyrel-
sen behov for lige kort at drøfte de 2 forslag. Det vil sige, at nu er det kun et, fordi nu har vi lige fået 
trukket til en kongresvedtagelse G3, det er altså trukket af kreds 110 og 130. Så tilbage er vedtægtsæn-
dringsforslag G2 og vi suspendere nu lige kort kongressen for en kaffepause, det bliver kun 10 minutter 
– I skal være tilbage herinde 5 minutter over 4, så fortsætter vi med kongressen. Der er kaffe derude og 
I må gerne tage den med ind.  Tak. 
 
Kaffepause 
 
Høj tale – Kan I så komme herind  
 
Latter 
 
Helle: 
Så vil jeg gerne bede jer om at indfinde jer på jeres pladser.  
Status er at vi er i gang med behandling af dagsordens punkt 7 – vi er i færd med behandling af forslag 
G2 - muligheden for afholdelse af kredsgeneralforsamlinger hvert 2. år i lige årstal. Forslag til kongres-
vedtagelse G3 er trukket. Og det vil sige at det er G2 der er tilbage og vi er ved at være klar til at – in-
den vi går til afstemning, så har Philip Lehn Brand bedt om ordet, og derefter får formanden ordet. 
 
Og Philip stå bagved og er klar til at få ordet, jeg vil gerne lige sikre mig at de fleste er på plads, så jeg 
vil gerne opfordre jer til lige at skynde jer og få sat jer. Og lukket dørene tak. 
 
Tak for det – Philip Lehn Brand – værs´go, Philip 
 
Philip Lehn Brand: 
Blot 2 ting - den ene det er jeg synes squ det bliver lidt tyndt hvis vi kører til en afstemning lige om lidt 
med de få argumenter der har været, så alene handler om at grund af kvantitet, så får vi mindre demo-
krati. I må altså tage jer sammen og komme med nogle betydelige vægtigere argumenter end dem I er 
kommet med indtil videre – bare for at sige det.  
 
 I forhold til det Jeppe han var oppe og sige, så synes jeg at der er en pointe. Det er jo klart at det her 
det er et forsøg – hvis nogle af de 6 kredse i Nordjylland overvejer og sætte forslaget til afstemning på 
en lokal generalforsamling og det går igennem, jamen så synes jeg at vi skal forpligte os på en eller an-
den form for erfaringsudveksling med om det giver mere eller mindre demokrati eller hvad pokker det 
nu er vi kan melde tilbage på. Men jeg kan godt købe Jeppes argument om at vi skal se på - hvad fik vi 
så ud af det – agtigt. Og det var bare det, men først og fremmest, vi skal ikke til afstemning i forhold til 
det her vigtige punkt omkring hvorvidt at det giver mere eller mindre demokrati – om vi holder årlige 
generalforsamlinger eller halvårlige generalforsamlinger. Der må squ være mere – altså kom nu med 
nogle rigtigt demokratiske argumenter.  
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Marianne Toftgaard, og derefter formanden 
 
Marianne Toftgaard – Rudersdalkredsen: 
Vi satser på at der ikke går metaltræthed den stakkels mikrofon her. Øhhh – det handler for mig om at 
en generalforsamling er der hvor man ved man har en stemme som bliver taget alvorlig og som gælder. 
Vi er den højeste myndighed ude i kredsen. Jeg synes det er påfaldende at man siger mere demokrati, så 
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vil man have lov til at bestemme helt ude i kredsene, men på arbejdstidsområdet, hedder det mere de-
mokrati, så skal det være en central aftale – det forstå jeg ikke. Hvis jeg skulle sige noget så vil jeg helle-
re mødes hvert halve år end jeg vil mødes hvert år for at høre hvad mine medlemmer siger. Jeg mødes 
også med dem ude på skolerne og der er det jo lidt afhængig af hvem der lige har pause på det tids-
punkt eller fridag eller hvordan det lige er gået nede i 4.B. Det er vældigt vældigt godt og finde ud af 
hvad ens medlemmer mener der ude i virkeligheden, men det er også vældigt vældigt godt at når de skal 
sige noget, så ved de at på generalforsamling, så forpligter det. Det vil jeg nødigt vente 2 år på at høre. 
Det vil jeg godt høre hvert år på den forpligtende måde. Derfor så synes jeg at vi som minimum skal 
have generalforsamling hvert år. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, tak – Thomas Raa Olsen har lige bedt om ordet – du får det, værs´go Thomas og derefter er det 
formanden 
 
Thomas Raa Olsen - Djurs Lærerforening: 
Jeg tror det er rigtigt vigtigt at vi tænker på hvor meget vi inde i DLF´s struktur, hvor meget vi er inde i 
alt hvad der foregår bagved det store tæppe her. Hvis man melder sig ind når man er færdig på semina-
rierne, når man af en eller anden grund kommer tilbage, så melder man sig ind i Danmarks Lærerfor-
ening. Der er ikke nogle der tænker – jamen jeg melder mig ind i Djurs Lærerforening, eller Sønder Bø-
velse Lærerforening, man melder sig ind i Danmarks Lærerforening og jeg synes på en eller anden må-
de at der skal være en fælles skabelon der skal være et fælles modus i alle afdelinger af Danmarks Lærer-
forening – det kan ikke passe, at man som du sagde, kommer ud som ny, og med det hold – og sagde, 
ja jeg kommer altså ud i en kreds – jeg kom lige en måned for sent, så nu går er 4 år før jeg kan være 
med eller en anden ting – ja, jeg stillede op og nu er jeg klar og jeg er med, ik også. Altså, det – lad os 
nu ikke være så indelukkede omkring det vi ved og det – ja, vi melder os ind i Danmarks Lærerforening 
når vi melder ind. 
 
Og så lige i forhold til det med valgperioder og det der nu vil blive set på. Altså uanset hvor lang en 
valgperiode den er, så kommer vi til det problem med at der er – eller kan være en overgang, så jeg sy-
nes man skal også huske og kigge på det med at have forskudte valg, så man sikre kontinuitet. Det er 
altså vigtigt at hele kredsstyrelsen ikke kan blive skiftet ud på én gang men så man har nogle man ved 
kører videre. Så i det arbejde som skal finde sted og som der er givet tilsagn om, så tag og kig på den 
forskudte valg perioder. Det har vi nemlig engang fået nej til at gøre selv om vi ønskede det i vores for-
ening. Tak 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Ja, så fik Philip Lehn Brand som jo er forslagsstiller skrevet sig på, så Philip du får ordet, værs´go. 
 
Philip: 
Jeg trækker det altså ikke – bare for at I kan være helt sikre. Vi skal ud i den der afstemning. Det er lige 
fik mig op, det var det der fælles modus. Jeg synes jeg gjorde en del ud af i min indstilling og min moti-
vation for forslaget, og redegjorde for hvor stor en forskellighed der er i region Nordjylland. Og de 6 
kredse der er deroppe. Det er jo helt vildt at man kan tale om et fælles modus fordi det er der jo ikke. 
Altså der er ikke nogle kredse der ens og vi gør det meget forskelligt – og som nævnt så er der jo nogle 
kreds – et ganske fåtal i virkeligheden – der har ansatte konsulenter og sagsbehandlere. Og så er der rig-
tigt mange der ikke har. Så har vi TR styrelsen og jamen vi har alle mulige former for kredse og alle mu-
lige forskellige udtryk. Og forventeligt så forsøger alle kredse og leve op til de demokratiske værdier i 
foreningen. Så argumentet omkring et fælles modus det holder jo ikke. I hvert fald ikke på det omkring 
generalforsamlinger, så var det et andet sted vi skulle begynde, men det ligger måske ovre i det der – er 
vi gearet til fremtiden. 
 
Klapsalver 
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Helle: 
Undskyld, Philip – undskyld Philip – jeg skal lige være helt sikker, I fastholder forslaget G2 – ja, tak. 
Formanden, værs´go. 
 
Anders: 
Ja, vi har kort drøftet det i hovedstyrelsen, det har vi selvfølgelig også gjort forud for kongressen – vi 
kommer ikke med en indstilling fra hovedstyrelsen, men da vi sidder til offentlig skue heroppe foran, så 
vil I jo alle sammen kunne se hvordan det enkelte hovedstyrelsesmedlem stemmer. 
 
Helle: 
Ja, tak, så går vi til afstemning. Det er forslag til kongres – eller til vedtægtsforslag G2 fra det forplig-
tende kredssamarbejde i Nordjylland. Og det er spørgsmålet om mulighed for afholdelse af kredsgene-
ralforsamlinger hvert 2. år i lige årstal. Det er vedtægterne §10, stk. 8. Og det er jo som jeg indledte tid-
ligere med at sige, at det er en vedtægtsændring og den kræver kvalificeret flertal. Det fremgår af ved-
tægts – vedtægterne for foreningen §38, stk. 2, at for at en vedtægtsændring kan vedtages, så kræves det 
at mindst 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer for den.  
 
Jeg vil starte med at bede om en afstemning ved håndsoprækning, men hvis jeg så fornemmer at det er 
lige snært nok, så går vi over til en elektronisk afstemning, det skulle gerne virke. For en sikkerhedsskyl 
må I gerne tænde jeres elektroniske devices og lige have dem klar, hvis det skulle blive nødvendigt. For 
de af jer der ikke måtte være på, og så skal jeg nok lige guide jer i om lidt, hvordan vi kommer i gang 
med det. Men lad os lige prøve at starte med en håndsoprækning, tag jeres stemmekort og lad mig se 
hvor mange af de tilstedeværende delegerede der kan stemme FOR vedtægtsændringsforslaget G2.   
 
Ja, tak – er der nogle der ønsker at stemme IMOD forslaget. Ja tak. Er der nogle der ønske hverken at 
stemme FOR eller IMOD – ja, tak. Jeg bliver bekræftet i, at jeg synes det lige er tæt nok, jeg vil gerne 
bede om en optælling. Og det er trods alt 2/3 flertal og det kræver et særligt kvalificeret grundlag. Så 
jeg vil gerne bede om en optælling så jeg forslår at vi prøver en elektronisk afstemning. Så får vi også 
prøvet det. 
 
I er på kongresportalen – og på forsiden under menupunkter der vælger I det punkt der hedder ”af-
stemninger” - har I fundet det 
 
Fra salen: 
Rolig nu 
 
Helle: 
Jamen jeg sætter ikke noget i gang. Jeg skal bare lige høre, for at det – hele eftermiddagen ikke skal gå 
med dette. Er I på?  
 
Fra salen: 
Nej 
 
Helle: 
Nej, så er vi nødt til at tage en optælling manuelt – det er der ikke noget at gøre ved. 
 
Vi gør det manuelt – I tager jeres stemmekort. 
 
Småsnak i baggrunden 
 
Helle: 
Og jeg skal lige høre om optællerne er klar til en afstemning. Det er vi. Så jeg vil gerne se hvor mange 
der stemmer FOR forslag G2.  
 
Har alle optællere registreret? Det har I, ja, tak. 
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Vi skal lige have noteret hvor mange JA stemmer der var tale om.  
 
Det gør I derhenne –  
 
Ja, tak – så fortsætter vi afstemningen – og jeg er ved at have optællerne på plads. Jeg vil se hvor mange 
der stemmer NEJ til forslaget G2. 
 
Og I skal stadig holde jeres stemmekort oppe.  
 
Ja, tak – tak for det – så må I godt tage hænderne ned igen. Det er registreret kan jeg se. 
 
Og til sidst, den sidste del af afstemningen – det er jeg skal se hvor mange der hverken stemmer FOR 
eller IMOD – værs´go at stem – op med hånden. 
 
Ja, tak –  
 
Småsnak i baggrunden 
 
Helle: 
Ja, så er afstemningen afsluttet og resultatet er talt op og jeg kan oplyse, at 185 har stemt FOR, 95 har 
stemt IMOD og 5 har udlagt at stemme og det betyder at forslaget er forkastet. Det skulle vedtages 
med 2/3 flertal. Det var tæt løb. 
 
Jeg er lige blevet bedt om at gentage tallene, det gør jeg gerne. 185 stemte JA – 100 – eller undskyld, 95 
stemte NEJ – og 5 tilkendegav at de hverken stemte FOR eller IMOD. 
 
Ja, tak. 
 
Dermed fik vi afsluttet behandlings af dagsordens punkt 7.  
 

Dagsordenens punkt 8 – Eventuelt 

 
Helle Bentz Hjorth: 
Og vi er nået til det sidste punkt på dagsordene. Det er punkt 8 – eventuelt. 
 
Det er det punkt hvor det meste kan debatteres men intet kan besluttes eller vedtages. Jeg vil gerne hø-
re hvem der ønsker ordet. 
 
Vi har en indtegnet – eller en der ønske – eller en delegeret der ønsker ordet – vedkommende er ikke 
blevet indtegnet endnu så du starter bare med at præsenterer dig. 
 
Per Lundsgaard Breckling - Fredericia Lærerkreds: 
Det er vel IT-teknikken. Per Brickling, Fredercia Lærerkreds. Jeg har ikke helt samme evne som Tho-
mas har til lige og snige et Organisatorisk spørgsmål ind under Ny Start, men hvad hedder det – derfor 
har jeg aftalt med dirigenten, at det her kommer til at ligge – det indlæg kommer til at ligge her under 
eventuelt – med de forbehold der er i det. 
 
Hvorfor skal jeg arbejde 10 timer om ugen når der på mit ansættelsesbrev står 9,25 timer. Sådan spurg-
te en ung lærerstuderende ved UCL i Jelling – og samtidig ansat ved Fredericia Skolevæsen i en 25% 
stilling - mig for et stykke tid siden. Mit svar til den studerende – og samtidig ansatte – det var – at det 
skal du fordi Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune har lavet den arbejdstidsaftale omkring din 
trainee ansættelse - og der arbejder vi 42 uger om året, og så afspadserer vi arbejdstid – f.eks. i elevernes 
vinterferie. Super – var hans svar – det forklare det jo. Det var dejligt – en første positiv kontakt med 
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den kommende fagforening. UCL og Fredericia Kommune har nemlig i samarbejde oprettet en uddan-
nelsesstation i Fredericia. Fredericia Kommune tilbyder ansættelse i skolevæsenet i en 25% stilling og vi 
har som lærerkreds indgået en aftale omkring arbejdets vilkår og indhold, med kyndig vejledning fra 
DLF – og indholdet det er at man har 5 ugentlige lektioner som 2-lærer – som 2. lærer og så 2 vikar 
lektioner på 3 halve dage, resten af tiden er der en hel almindelig læreruddannelse på UCL i Jelling. Og 
hvorfor er det så interessant for jer – kære DLF´s kongres. Det er det fordi vi i Fredericia Lærerkreds 
skal servicerer den studerende. Og vi er hans første møde med Danmarks Lærerforening med hans 
fremtidige fagforening – forhåbentligt igennem mange mange år. I 4 år er han studerende – medlem af 
LL – som en selvfølge. Men samtidig også ansat i Fredericia Kommune og derfor vores opgave. Vi løf-
ter med glæde den opgave, og servicerer de trainee-ansatte i Fredericia Kommune. Vi ser dog en lidt 
stor udfordring i at vi i år, første gang vi har det – altså 1. årgang har vi 30 trainee-ansatte – 30 trainee 
studerende. Hvis vi regner det ud – 4 år, så er det 120 trainee-ansatte. Det kan godt være lidt svært for 
en lærerkreds – uden nogen som helst indtægter til at løse denne her opgave, hvordan løser vi det på en 
kvalitetsmæssig rigtig gode måde for de trainee-ansatte og deres første møde med fagforeningen. Sam-
tidig med at vi bibeholder en kvalitativ god opgaveløsning for alle vores andre medlemmer. Anstallet af 
aktive medlemmer i Fredericia Lærerkreds vil stige med 1/5 – en ikke ubetydelig meropgave. Derfor vil 
jeg gerne have et tilsagn eller noget andet, Thomas fra DLF centralt om at man vil se på den her pro-
blematik – gerne hurtigst muligt. Vi arbejder med opgaven allerede. Fredericia Lærerkreds har brug for 
en ressource – enten fra DLF centralt – eller fra et medlemskab for trainee-ansatte – vi vil gerne give 
dem den bedst mulige oplevelse af deres fremtidige fagforening. Og for en god ordens skyld, for at det 
ikke skal skabe støj i den her debat – vi samarbejder med LL – vi holder fælles møder med dem om-
kring de trainee-ansatte studerende. Vi samarbejder med kommunen omkring forholdene i ansættelsen. 
Vi laver aftaler, vi bruger DLF ind i den her – omkring det her ansættelsesforhold – omkring uddannel-
sens design. Og jeg taler på ingen måde om et generelt deltids kontingent. Jeg drøfter heller ikke om læ-
reruddannelsens skal være 4 årig eller 5 årig – jeg lukrere sådan set bare for at de trainee-studerende ik-
ke kun i  
Fredericia men i det hele taget skal have en positiv – god – kvalitativ oplevelse af deres kommende fag-
forening og det kræver nogle ressourcer til kredsen – og det er i høj grad vores virkelighed i Fredericia. 
Tak for ordet 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak for det – Thomas Andreasen – værs´go 
 
Thomas Andreasen - Hovedstyrelsen: 
Jamen tak for beskrivelsen, Per. Desværre er jeg jo afskåret fra at sige et tilsagn, men jeg mener alligevel 
godt at jeg tør inviterer dig på en kop kaffe 
 
Latter 
 
Og så kan jeg jo hører nærmer om det. Det vil jeg gerne. Tak for det 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak – er der flere der ønsker ordet – det er der ikke. 
Jenny Maria Jørgensen – værs´go. 
 
Jenny Maria Jørgensen – Hovedstyrelsen:  
Jamen jeg bare også gerne være med til at drikke kaffe. Og så håber jeg bare at I kredse ved at alle med-
lemmer af Lærerstuderendes Landskreds der er ansat i kredsene – gerne skulle serviceres hvis de har 
brug for at blive serviceret, så det vil jeg bare gerne præcisere. Men jeg synes det er vigtigt at vi drikker 
en kop kaffe og taler om de udfordringer omkring et møde – og jeg vil gerne tale med jer alle sammen 
– alle kreds om hvilke udfordringer man kan møde som lærerstuderende, så det var bare en lille kaffeaf-
tale, jeg gerne vil med på. Tak for det. 
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Klapsalver 
 
Helle: 
Formanden – værs´go. 
 
Anders Bondo Christensen – formand: 
Ja, vi er nået til kongressens afslutning – tak for en god kongres – først og fremmest er jeg rigtig glad 
for at jeg føler når jeg forlader kongressen her, så har vi en mere fælles retning på det overordnede pro-
jekt der hedder Ny Start som i virkeligheden rummer rigtigt mange af de emner som er aktuelle. Alt fra 
justeringer af folkeskolelov til lokale arbejdstidsaftaler osv. – de mener vi har været omkring. Jeg tror 
som jeg også sagde i afslutningen af Ny Start at det er rigtigt vigtigt at vi giver os tid til at lytte til hinan-
den – til at prøve at få et fælles billede – fælles retning på det arbejde. Det er altså et paradigmeskifte i 
den måde vi arbejder på – jeg ved godt mange af jer har været i fuld gang i årevis med at prøve at have 
et godt og tillidsfuldt samarbejde, men nu er det en ny fælles start og det synes jeg vi har fået et bedre 
afsæt til med den her kongres. Så tusinde tak for det. 
 
Så har vi hørt om at det kræver et stort arbejde og lave lokale generalforsamlinger – det kræver også et 
stort arbejde at holde en kongres. Vi har et sekretariat der har knoklet for at vi endnu engang kan have 
en god kongres her og jeg synes lige vi skal give sekretariatet en hånd på det. 
 
Klapsalver 
 
Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige tak til vores dirigenter det var squ et godt valg vi lavede endnu 
engang – tusinde tak for jeres indsats, tak for denne her - kom godt hjem. 
 
Klapsalver 
 
Helle: 
Tak skal I have, også tak fra John og mig for et par gode dage – et par gode dage hvor vi ikke helt, men 
næsten nåede i mål med sluttidspunktet kl. 18. Tak for mange gode debatter, mange inspirerende oplæg 
og kommentarer til det kommende arbejde som foreningen skal i gang med. 
 
Også tak til sekretariatet for endnu et års rigtigt godt samarbejde – professionelt, humørfuldt, tusinde 
tak skal I have.  
 
Og så har jeg jo lovet og slutte af med at oplyse, at vi afslutter kongressen kl. 16.34. Kom god hjem, tak 
for i år. 
 
Klapsalver. 
 


