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Tirsdag den 1. oktober 2019 – fra kl. 10.30 – 17.35 

Dagsordenens punkt 1 - Mødets åbning og valg af dirigenter 

 
Anders Bondo Christensen, formand 
Så får jeg måske noget lyd på her. Det gør jeg. Traditionen tro så begynder vi til tiden. Og det be-
tyder blandt andet også, at jeg ikke har fået sagt velkommen til de sidste gæster, der er ankommet, 
men det må vi klare bagefter.  
Rigtig hjerteligt velkommen til kongres. Vi har tre dages kongres foran os. Midt i en rigtig spæn-
dende tid. Folketinget åbner i dag. Vi åbner kongressen. Kommunerne de er i gang med at lægge 
sidste hånd på budgetterne. Finanslovsforhandlingerne er gået i gang, og så er der en kommission, 
der er ved at lægge sidste hånd på deres rapport og midt i det hele, holder vi kongres. Det kan vist 
ikke være meget mere aktuelt.  
Jeg glæder mig rigtig meget, jeg har også glædet mig over den musikalske opvarmning endnu en-
gang fra ”Acoustic Lounge”, som har spillet herude og spillet her. Tusind tak for det. Og ja lad os 
give dem en hånd nu. 
 
Klapsalve 
 
De skal også have en hånd lige om lidt, fordi de spiller nemlig også til, traditionen tro, til forenings-
sangen. Så op og stå alle mand. 
 
Fællessang 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Tusind tak for musikken. Tak skal I have. 
 
Og så vil jeg gerne på hovedstyrelsens vegne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til 
kongres. Både delegerede, tilhørere og gæster. Welcome to our international guests and a special 
welcome to you David. David Edwards is the General Secretary of Education International. 
Velkommen til Jacob Bundsgaard. Velkommen til Thomas til Michael. Vi er rigtig glade for, at I 
også har gæstet Kongressen. Vi glæder os til, at du vil tale til kongressen, Jacob. Det ser vi frem til. 
Så har vi også den store fornøjelse, at Lizette Risgaard vil tale til kongressen. Og Lizette er kom-
met. Rigtig hjertelig velkommen til dig også, Lizette.  
 
Og så vil jeg gerne sige en særlig velkomst til Martin Rømer vores tidligere formand. Jeg er rigtig 
glad for Martin, at du stadigvæk har interesse og engagement i din gamle fagforening.  
Og så har jeg en lidt særlig velkomst eller velkomst i år, og det er nemlig til Poul Brüniche-Olsen. 
Poul han har været til vores kongresser rigtig mange gange som administrerende direktør i Lærer-
nes Pension. Nu er han her første gang og første dag som pensionist. Poul, tusind tak for din ind-
sats for Lærernes Pension og for lærernes pensioner. Du ønskes rigtig god vind fremover.  
 
Klapsalve 
 
Vi har tre spændende dage foran os. Vi har et stort program, så derfor synes jeg faktisk, at vi skal se 
at komme i gang. Og her i forbindelse med åbningen der har jeg en opgave mere og det er at sørge 
for, at vi også får valgt nogle dirigenter, der kan lede os igennem det og på hovedstyrelsens vegne, 
så vil jeg også i år foreslå at overlade den opgave til advokat Helle Hjorth Bendz, nu fra FH og ikke 
FTF, som det var engang. Og så får John Vagn Nielsen, som jo har været vores dirigent i gennem 
rigtig mange år. Jeg skal høre, om der denne gang skulle være andre forslag? Det var der så ikke, så 
de er valgt og jeg overlader ordet til dirigenterne.  
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Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af forretningsorden 

 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja, men jeg vil gerne på Helles og egne vegne sige tak for valget. Vi har glædet os til at komme, det 
gør vi hver gang, vi skal være her. Vi har set, at vi skal igennem en spændende dagsorden med 
spændende debatter, så vi satser på, at vi får tre rigtig gode konstruktive dage. Jeg skal ikke bruge 
meget tid her, men jeg skal starte med lige at konstatere, om kongressen er lovligt indvarslet, om 
den er beslutningsdygtig. Og da er det er sådan, at i henhold til vedtægterne, skal der ske en indkal-
delse to måneder før.  
Jeg har noteret mig, at der er kommet en indkaldelse med en foreløbig dagsorden den 25. juni og 
det har også den 27. juni været i Folkeskolen nummer 12. Så har jeg videre set, at der er den 3. sep-
tember er udsendt en endelig dagsorden. Der er også udsendt forslag til vedtægtsændringer, der er 
udsendt regnskaber og det er også, som det skal være i henhold til vedtægternes paragraf 20 stykke 
6, hvor det skal ske tre uger før for dagsordenens vedkommende, fire uger før for vedtægtsændrin-
ger. Så vi er af den opfattelse, at kongressen er lovligt indvarslet. Jeg skal høre, om det giver anled-
ning til bemærkninger? 
Det er ikke tilfældet. Så er kongressen lovligt indvarslet og så er det også sådan i henhold til ved-
tægternes paragraf 21 stykke 2, at hvis kongressen er lovligt indvarslet, så er den også beslutnings-
dygtig. Så jeg vil konstatere, at kongressen er beslutningsdygtig. Er der bemærkninger til det? Det 
er heller ikke tilfældet, så er kongressen beslutningsdygtig.  
 
Se, der er en række praktiske ting og formelle ting og forretningsorden og tidsplaner og program 
og så videre. Alt det tager vi, når vi er kommet forbi frokostpausen, så vi kaster os straks videre i 
dagsordenen og hopper ned til punkt 3, der er formandens beretning. I har fået udsendt en skriftlig 
beretning og vi skal nu have en mundtlig beretning. Værsgo Anders. 
 
Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 3 – Formandens beretning 
 
Anders Bondo Christensen, Formanden 
Tak for det. I 1945 i umiddelbar forlængelse af besættelsen og afslutningen på Anden Verdenskrig 
udkom bogen ”Hvad er demokrati?”. I bogen udfolder Hal Kock sine tanker og overvejelser om 
demokratiet. En af de vigtige pointer i bogen er, at demokratiet er en opgave for hvert nyt slægtled. 
Hal Kock skriver eksempelvis: ”Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et system, 
der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bi-
bringes hvert nyt slægtled”. Hal Kock har ikke patent på definitionen af demokrati. Ja, det var fak-
tisk en af hans pointer, at der netop ikke findes en definition. Men Hal Kock han gjorde sig en 
række tanker om demokratiet, som vi i høj grad kan blive kloge af i dag. Hal Kock han var meget 
optaget af det levende og det levede demokrati.  
Han advarede igen og igen mod den tro at afstemninger og ideen om, at flertallet altid har ret, at 
det er det, der er demokratiets kerne. Han sagde eksempelvis ”for enhver der tænker sig lidt om, er 
dette jo en uhyrlighed.” Der er ingen tvivl om, at flertallet i Tyskland før krigen ville nægte jøderne 
eksistensret og fratage dem deres besiddelser. Måske eksisterer sådan et flertal stadig. Om så 99 
procent af hele Jordens befolkning er således indstillet ved antisemitisme i den form ligefuldt ved-
blive at være både forbryderisk og uforeneligt med demokrati.  
Her i 2019 - 74 år senere - er der al mulig grund til at stoppe op og tage Kocks ord, om at demo-
kratiet er en opgave for hvert slægtled alvorligt.  
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Når vi ser, hvordan demokratiet forvaltes i EU-lande som Polen og Ungarn. Og når vi oplever, 
hvordan den amerikanske præsident strør om sig med usandheder og samtidig mistænkeliggør den 
frie presse, der er helt afgørende for et demokratisk samfund, så bør alle advarselslamper blinke og 
når vi kan konstatere, at det politiske klima i Danmark og generaliserende nedladende sprogbrug 
om bestemte befolkningsgrupper har banet vej for øget tilslutning til partier og bevægelser med 
åbenlyst racistiske tilbøjeligheder, ja så synes jeg, at Hal Kocks formaninger bliver mere aktuelle, 
end de har været på noget som helst tidspunkt tidligere i mit liv.  
Demokratiet det er det fundament, som vi har bygget vores samfund på, og som vi ønsker at bygge 
vores samfund på. Men vi må altid huske på, at demokrati langtfra er en naturlov. Lærerne og 
Danmarks Lærerforening har en helt central rolle, hvis vi skal sikre et levende demokrati og sikre at 
hvert slægtled tager demokratiet alvorligt.  
 
Klapsalve 
 
På den ottende verdenskongres i Education International, EI, der blev afholdt i juli måned i Bang-
kok, havde klimatruslen og truslen mod demokratiet en helt central placering i drøftelserne, repræ-
sentanter for verdenssamfundet i form af repræsentanter fra FN, Verdensbanken, OECD og 
UNESCO understregede, at lærernes undervisning af de kommende generationer er helt afgørende 
for, at vi kan finde brugbare løsninger på disse to altoverskyggende udfordringer og så sendte de 
kraftige appeller til de kongresdelegerede om, at vi som faglige organisationer for lærere verden 
over, er os lærernes store betydning og ansvar bevidst.  
 
I Danmark der udgør folkeskolen en grundpille i den demokratiske tradition, den tradition som vi 
har bygget op gennem de seneste 170 år. Det er ingen tilfældighed, at lige præcis folkeskolen ud 
over folkekirken er den eneste samfundsinstitution, der er rodfæstet i grundloven. Idealet om at 
folkeskolen skal være stedet, hvor vi mødes på kryds og tværs i samfundet, det lever fortsat i dag - 
lidt under pres, men det er uhyre vigtigt at fastholde, fordi netop den del af folkeskolens funktion 
har så stor betydning for, at vi hænger sammen som samfund.  
 
I folkeskolen lærer eleverne demokrati. I det forslag til folkeskoleideal, som vi skal behandle senere 
på kongressen, har vi formuleret det på den her måde ”i folkeskolen indføres eleverne i samfundets 
demokratiske principper gennem undervisning og aktiv deltagelse i klassens og skolens sociale 
struktur.” 
 
Den demokratiske skole handler også om vores børnesyn. Vi tager barnet alvorligt. Vi respekterer 
det enkelte barn og vi har krav og forventninger til hvert enkelt barn. Det handler om syn på kund-
skaber og dannelse. Gennem undervisning fremmer vi elevernes tilegnelse af kundskaber forstået 
bredt med henblik på, at eleven får forudsætninger for at udvikle sig til et selvstændigt ansvarligt 
menneske.  
Det er den skole - og demokratiforståelse, der er udviklet i dansk skole tradition med rødder tilbage 
til Grundtvig og Kochs tanker. Og idealer om betydningen af oplysning med inspiration fra Kochs 
kloge tanker om forudsætningen for et demokratisk samfund, og med Løgstrups kloge overvejelser 
om, at skolens formål ikke kan reduceres til at være uddannelse. Uddannelse i skolen er et afkast af 
tilværelsens oplysning. 
Vores demokratiske skoletradition handler om lærere og lederrollen. Det handler om, at læreren 
har et professionelt ansvar i undervisningssituationen. Det handler om den dygtige leder, der for-
står at sætte den enkelte lærers kvalifikationer i spil og som giver rum og mulighed for at lærerne 
udvikler sig, dygtiggøre sig gennem deres lærerliv. Elevernes demokratiske dannelse fremmes ved 
at eleverne møder forskellige lærere. Og at de møder lærere med holdninger og værdier. Og ved at 
eleverne inddrages i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen.  
I folkeskolen er elevernes muligheder ikke forudbestemte af køn, etnicitet, social baggrund eller 
kultur. 
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Gennem den undervisning eleverne modtager i folkeskolen, der bliver de indført i samfundets kul-
tur og værdier i og gennem tiden. De møder en kulturel mangfoldighed og får udvidet deres udsyn 
og horisont. Og så får de en forståelse for, at kultur ikke er noget statisk, men at de sammen med 
andre er med til at skabe vores kultur.  
 
I forslag til folkeskoleideal, er det netop sådan nogle helt grundlæggende værdier i folkeskolen, som 
vi ønsker at sætte ord på. Vi ønsker at give professions bud på et folkeskoleideal og herigennem vil 
vi gerne invitere til en bred samfundsdebat om, hvorfor holder vi skole? Hvad er målet med folke-
skolen? Og vi har i den grad brug for den debat fra 2002 til 2013. På bare 11 år besluttede folke-
tingspolitikerne ikke mindre end 3 omfattende skolereformer På intet tidspunkt i den periode tog 
vi en grundlæggende debat om, hvad vil vi egentlig med Danmarks vigtigste samfunds institution. 
Det har betydet, at der er truffet en række uhensigtsmæssige beslutninger, for nu at sige det lidt di-
plomatisk.  
Vi har på nogle områder ukritisk efterabet andre lande på trods af, at de har haft en grundlæggende 
anderledes målsætning med deres skole. Vi indførte tiltag, som andre lande var i fuld gang med at 
afvikle, fordi de ikke fungerede, mens vi i internationale fora diskuterede, hvordan man kunne 
styrke lærernes self-efficacy, altså sikre, lærerne har evner og muligheder for at lykkes med deres 
undervisning og sikre, at lærerne har indflydelse på skolens og undervisningens udvikling - ja, så 
blev danske lærere overdænget med undervisningstimer, de dårligt havde tid til at forberede, og læ-
rerens professionelle dømmekraft blev markant indskrænket gennem centrale bestemmelser om 
test, læringsplatforme, læringsmålstyret undervisning, ja jeg er sikker på, at vi selv kan fortsætte li-
sten.  
Bjarne Corydon har igen og igen sagt, at den reform, han – finansministeren - var mest stolt af, det 
var skolereformen. Så sent som i august måned i år udtalte han faktisk til Mandag Morgen ”jeg for-
tryder bestemt ikke lærerkonflikten og folkeskolereformen.” Hvorimod Kaj Petersen satte ord på 
den målsætning, der var styrende i Finansministeriet: Skolens vigtigste opgave er at sikre soldater til 
konkurrencestaten. Der er godt nok langt herfra og så til det folkeskoleideal, som vi skal drøfte i 
morgen.  
Heldigvis så lyder der nu helt andre toner fra mange sider og tak for det. Det er super godt, for jeg 
vil vove den påstand, at det er en helt anden skole, som det store flertal af danskerne ønsker. Det 
er en helt anden skole, som samfundet har brug for. Og frem for alt er det en helt anden skole, vo-
res børn har brug for.  
På Folkemødet i 2018 erklærer KL og undervisningsministeren i enighed den læringsmålstyrede 
undervisning for stendød. Ud med den instruktion til undervisning og en didaktisk funderet under-
visning og ind med skole, hvor elevernes tilegnelse af kundskaber bidrager til elevernes personlige 
alsidige udvikling - til elevernes dannelse.  
Linjen blev fulgt op i den folkeskole aftale, der blev indgået her i foråret. Her står der og her citerer 
jeg: ”Skolen har som sit formål sammen med forældrene at understøtte elevernes faglige og alsidige 
udvikling, så de kan blive mennesker, der er ansvarlig, vidende, handlekraftige og dannede.” Det 
kræver fagligt dygtige lærere, der har didaktisk frihed til at gennemføre undervisning af høj kvalitet. 
Punktum.  
 
Klapsalve 
 
Kan I huske 9. C mod Kina, her blev vi præsenteret for, hvor håbløst den danske skole præsterer. 
Kineserne kommer, lyder truslen. Ud med Grundtvig og ind med datafunderet læringsledelse. Det 
var ganske enkelt nødvendigt, hvis vi ikke skulle blive løbet over ende af kineserne.  
På årets uddannelsesdebat lød der ganske andre toner fra Christina Boutrup, en dansk journalist 
der har boet i Kina i flere år og fulgt den kinesiske udvikling på godt og ondt. I sit oplæg beskrev 
Christina Boutrup, hvordan den teknologiske udvikling i Kina sprænger alle rammer og er godt i 
gang med at give Silicon Valley baghjul. I slutningen af sit oplæg stillede Christina Boutrup 
spørgsmål: ”Hvad skal vi satse på i uddannelsessystemet?” og hun gav selv svaret, ”leg og kreativi-
tet.” De bløde danske værdier, mennesket i centrum.  
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Vores nye ministers klare melding om, at hun vil samarbejde og hun vil lytte til lærerne, ja det giver 
yderligere næring til det spirende håb om, at styringsdagsordenen er ved at blive afløst af en helt 
anden dagsorden og det er pinedød også nødvendigt, hvis vi skal gøre noget alvorligt ved folkesko-
lens to helt altoverskyggende udfordringer. For det første: Forældre der i stigende grad vælger fol-
keskolen fra. Og for det andet: Lærere der i stigende grad vælger folkeskolen fra.  
Jeg blev fornylig bedt om at skrive mine ønsker til ministerens første 100 dage. Jeg præsenterer ik-
ke en lang ønskeliste med en række konkrete initiativer, som ministeren skulle have gennemført 
100 dage efter sin tiltrædelse - nærmere tværtimod.  
Mit ønske var og er, at ministeren efter de 100 dage er godt i gang med at etablere det samarbejde, 
som jeg har et klart indtryk af, at hun af et ærligt hjerte brænder for. Og det samarbejde der er be-
skrevet i den politiske aftale, der danner grundlag for regeringen, her står der ”Der er brug for et 
tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give 
alle elever en undervisning af høj kvalitet.” Og så er mit ønske, at vi er godt i gang med en grundig 
og seriøs drøftelse af, hvilken skole vi ønsker i det danske samfund, så vi agerer efter en bevidst og 
helst fælles kompas retning, og ikke bare kaster os ud i nye tiltag. Og i den forbindelse håber jeg 
inderligt, at vi om tre dage, når denne her kongres er slut, står med vedtagelsen af Danmarks Læ-
rerforenings bud på et folkeskoleideal. Jeg vil gerne understrege, at vi kommer ikke med en facitli-
ste på, hvordan skolen skal se ud. Nej vi kommer med et grundigt gennemarbejdet og kvalificeret 
bidrag til den samfundsdebat, som skolen har så meget brug for.  
Ved fælles kompasretning får vi langt bedre muligheder for at samarbejde om skolen og med de 
mange gode signaler om, at nu skal der samarbejdes. Ja, så må og skal det simpelthen lykkes.  
 
I morgen vil vi præsentere et forslag om, at vi herfra kongressen inviterer centrale politikere fra 
Folketinget og KL til en dag, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan samarbejdet kan realiseres og 
udmøntes i konkret handling. Vi har valgt at kalde dagen for Skolemødet, fordi intentionen er, at vi 
mødes og taler sammen for derigennem at skabe en platform for det fremtidige samarbejde. Hvis 
vi kommer i mål med et folkeskoleideal i morgen, ja så vil det blive præsenteret på Skolemødet.  
Vi vil lytte til politikernes kommentarer til folkeskoleidealet og med det som ramme drøfte, hvor-
dan vi kan samarbejde om at løse de udfordringer, som alle erkender må og skal løses.  
Vi skal have styrket forældrenes opbakning til folkeskolen. Vi skal have gjort folkeskolen til foræl-
drenes helt naturlige førstevalg, hvis de vel at mærke ikke har et ønske om en helt anden skoleform 
til deres børn. Det er jo i de tilfælde, at friskolerne har deres klare berettigelse.  
Vi skal sikre, at alle elever bliver undervist af velkvalificeret lærere. Og det kan altså kun ske, hvis vi 
får løst den massive rekrutteringsudfordring, der kommer til udtryk ved, at 18 procent af lærerstil-
linger nu er besat af personer uden den uddannelse, som folkeskoleloven foreskriver. 
Når det som nævnt i aftalen om det politiske grundlag for regeringen står ”der er brug for et tæt 
samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give ele-
verne en undervisning af høj kvalitet”, så har vi et rigtig godt udgangspunkt for at tage hånd om de 
udfordringer. 
Der er ingen tvivl om, at det at styrke muligheden, for at eleverne får den bedst mulige undervis-
ning, netop er forudsætningen for, at vi kan finde løsningerne.  
 
For nyligt der blev vi endnu en gang bekræftet i, at lærerne er fantastisk glade for deres arbejde. 
Lærerarbejde er måske det mest givende arbejde, man overhovedet kan forestille sig, og en helt ny 
EU rapport fastslår, at danske lærere er særligt motiveret af at kunne gøre en forskel for eleverne 
og motiveret af den vigtige samfundsmæssige betydning, deres arbejde har. Vi vidste det godt, men 
alligevel gør det mig enormt stolt over at være formand for en så engageret medlemsgruppe.  
Medaljen har imidlertid også en bagside. I EU rapporten kan man læse, at bekymrende mange lære-
re overvejer at forlade faget, eller fortryder at de valgte faget. Danske lærere ligger desværre helt i 
top også i den del af rapporten.  
Forskerne Pia Rose Bödwat, Rikke Pedersen og Nanna Katrine Vaaben fra Professionshøjskolen 
København har i rapporten ”Når verdens bedste job bliver for hårdt” givet en forklaring på det 
her tilsyneladende paradoks. Forskerne har gennem to omfattende undersøgelser blandt lærere, der 
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dels har forladt skolen og lærere, der fortsat er i folkeskolen, afdækket årsagen til, at mange lærere 
vælger folkeskolen fra. Forskerene var selv overraskede over hvor entydige svaret var. Stort set alle 
peger på manglende muligheder for at give eleverne en ordentlig undervisning som hovedårsagen. 
Med regeringens fokus på mulighederne for at kunne give alle elever af høj kvalitet har de derfor 
fat i kernen til løsning af rekrutteringsudfordringen.  
Og samtidig er der ingen tvivl om, at hvis forældrene oplever, at alle elever får en undervisning af 
høj kvalitet, ja så vil det også være den helt afgørende faktor for at styrke forældrenes opbakning til 
folkeskolen og vi har faktisk stor viden om, hvad god undervisning er. Det har vi sammen med 
ministeriet formidlet i en række fælles pejlemærker. Nu må vi omsætte det til konkret handling. Jeg 
tillader mig at lade mig inspirere af ministerens velkomst brev til alle lærere og ledere ”Ord rækker 
ikke, der skal handling til”. Konkrete handlinger skal tages helt bogstaveligt. Hvad betyder det i 
forhold til inklusionsudfordringer? Hvad betyder det i forhold til, at vi bliver bedre til at løfte de 
børn, der kommer i skole uden en stærk opbakning fra hjemmet? Hvad skal der til for, at vi ikke 
også om 10 år skal konstatere, at for mange elever forlader skolen med for dårlige læsekundskaber? 
Hvordan tager vi hånd om, at alt for mange sårbare unge farer vild i deres eget liv?  
Jeg kan love politikerne, på vegne af en samlet lærerstand, at der ikke er noget vi hellere vil, end at 
finde løsninger på de udfordringer. Og heldigvis så starter vi ikke på bar bund Vi har faktisk en so-
lid viden, som vi kan bygge videre på. Jeg ved fra min deltagelse i medlemsmøder rundt om i lan-
det, at inklusion volder store kvaler mange steder, men jeg ved også, at der er initiativer, der gør, at 
lærerne nogle steder oplever, at de får god hjælp til at lykkes med opgaven. Ikke mindst fremhæves 
co-teaching som en værdifuld hjælp. Co-teaching betyder ikke, at en mere eller mindre tilfældig 
person kommer ind i klasselokalet så der er nogle ekstra hænder. Nej, ”co-teaching” betyder, at en 
dygtig speciallærer i en kortere eller længere periode, alt efter behov, er en aktiv del af undervis-
nings- opgaven og i den forbindelse er det afgørende, at en speciallærer med særlig viden om hvor-
dan man sikrer eleven med de særlige indlæringsvanskeligheder skal undervises, så også den elev 
udvikler sig fagligt. Vi skal i langt højere grad have fokus på alle elevers faglige udbytte af undervis-
ningen og selvfølgelig ikke bare stille os tilfredse med at eleverne er til stede i klasselokalet, hvis vi 
vel at mærke vil lykkes med inklusionsopgaven.  
 
Klapsalve 
 
Skolerne skal altså i langt højere grad kunne trække på de speciallærere, der er på specialskolerne, i 
specialklasserækkerne og på den ekspertise, der er blandt skolepsykologer, tale- hørerlærere og au-
diologopæder på PPR-kontoret. Lad os nu i fællesskab prøve at omsætte den viden til handling.  
 
Sidste efterår havde vi sammen med Det Sociale Netværk inviteret 6 forskere til et møde, fordi vi 
sammen skal trække på forskernes viden om, hvad skolen kan gøre for at bryde den stærkt bekym-
rende tendens til, at flere og flere børn og unge havner i gruppen af psykisk sårbare. Det er vel-
kendt, at den præstationskultur, der bliver lagt ned over uddannelsessystemet, er en væsentlig del af 
udfordring. Det skal vi have ændret. Vi kan ikke være andet bekendt over for de børn og unge, 
som vi har ansvaret for.  
I vores møde med forskerne fokuserede vi imidlertid særligt på, hvad læreren i den konkrete un-
dervisningssituation kan gøre for at modvirke denne helt uacceptable udvikling.  
Lærer-elev relationer var det nøglebegreb, som forskerne vendte tilbage til igen og igen. Relationen 
mellem lærer og elev er helt afgørende. Den kan ikke udliciteres. Den skal vi som lærere tage an-
svar for i den konkrete undervisnings situation. Og så skal vi selvfølgelig være opmærksom på, at 
lærerne rent faktisk har mulighed for at løse den meget, meget vigtige del af undervisnings-
opgaven. Vi har nu sammen med Det Sociale Netværk iværksat et projekt, der i al korthed går ud 
på at give lærere teams viden og handlemuligheder, for at arbejde med trivselsfremmende under-
visning og fællesskabende aktiviteter i klassen. Der skal fokus på dannelse og mestring frem for 
præstation. 
Det kan lyde nemt og enkelt. Det er det ikke. Vi kan ikke ændre verden og løse alle skolens udfor-
dringer med et trylleslag. Men vi kan gennem et langt mere systematisk samarbejde sikre, at de pri-
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oriteringer vi foretager, de initiativer vi sætter i værk, at de rent faktisk understøtter lærernes mulig-
heder for at løse opgaven. Og så er vi bestemt kommet et godt stykke af vejen. Det er det samar-
bejde, vi har brug for og det er det, der vil være dagsordenen for Skolemødet.  
 
Når vi sammen i Ny Start giver udtryk for, at vi vil styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle 
kapital og sætte fokus på god undervisning, så er det direkte affødt af parternes fælles mål om at 
sikre, at vi har uddannede lærere til at undervise eleverne i folkeskolen.  
Fra erfaringerne med de 84 lokale arbejdstidsaftaler ved vi, at gennemsigtighed, en oplevelse af ret-
færdighed og et ledelsesmæssigt medansvar for prioriteringen af opgaverne er faktorer, der helt 
klart forbedrer arbejdsmiljøet. Jeg hverken kan eller skal foruddiskontere, hvad lærerkommissionen 
kommer frem til i deres forslag og anbefalinger, når de fremlægger rapporten 16. december, men 
jeg er ikke i tvivl om, at kommissionen har gjort sig lignende observationer i den grundige research, 
der ligger til grund for rapporten. Modsat så er det en klar arbejdsmiljøbelastning, når medlemmer-
ne oplever at blive pålagt opgaver, der ikke giver mening. Det opfattes som en afprofessionalise-
ring eller som opleves som helt unødigt tidsrøver. Som opfølgning på den politiske beslutning om 
et opgør med den læringsmålstyrede undervisning har vi sammen med KL, Undervisningsministe-
riet og Skolelederforeningen afholdt en række regionale og lokale møder om fælles mål og konse-
kvenserne for den fremtidige brug af læringsplatformen. KL var i den forbindelse tydeligt i deres 
melding, om at læringsplatformen kun skal bruges, når det giver didaktisk mening for lærerne og 
børnehaveklasselederne. Det var et rigtig godt signal fra KL’s side og en helt konkret udmøntning 
af det håndslag vi gav hinanden med aftalen om Ny Start. Jeg vil gerne her fra kongressens talerstol 
takke KL for det samarbejde.  
 
Klapsalve 
 
Og så vil jeg lige sige, jeg håber det fortsætter. For vi er langtfra i mål. På trods af politikernes be-
slutning og på trods af vores fælles indsats, så hører jeg altså fortsat mange medlemmer rundt om i 
landet, at de på deres skoler kører ufortrødent videre med de læringsmålsregime, der officielt er er-
klæret for stendødt. Det fortæller mig, at der på dette felt fortsat er brug for, at vi sammen med KL 
yder en særdeles aktiv dødshjælp.  
 
Grin og klapsalve 
 
En af årsagerne til den manglende konsekvens lokalt, er uden tvivl, at der såvel af økonomiske som 
kommercielle interesser på spil. Kommunerne har investeret i læringsplatforme koblet sammen 
med elektronisk baserede undervisningsmaterialer, der igen er koblet op på de mange tidligere ob-
ligatoriske læringsmål. Nogle kommuner har svært ved at acceptere, at investeringen måske mere 
eller mindre er spildt. Og firmaer bag platforme og undervisningsmaterialer kæmper for at fasthol-
de markedsandele. Begge dele er forståeligt, men det er altså også stærkt bekymrende. Vi må fast-
holde, at teknologien ikke skal styre undervisningen og alle elever har ret til en undervisning, der 
ikke er underlagt kommercielle interesser.  
Derfor er det også positivt, at der nu er rejst en debat om fondsmidlernes betydning på det offent-
lige uddannelsessystem. På Folkemødet deltog vi i ikke mindre end fem arrangementer, hvor det 
var hovedtemaet.  
Vi har selv gjort brug af midler fra A.P. Møller Fonden til at afholde faglige kurser, som medlem-
merne har været utroligt glade for. Men samtidig deler vi kritikken af, at midler fra den samme 
fond har været anvendt systematisk til at understøtte den læringsmålsdagsorden, som mange lærere 
har følt sig voldsomt klemt af. Det er blandt andet sket gennem det omfattende projekt ”Program 
for forskningsinformeret målstyret skole og kompetenceudvikling”. Det viser vel meget konkret, 
hvilket dilemma fondsmidlerne udgør. Vi hilser derfor som sagt debatten om fondsmidler vel-
kommen, og vi har selv udgivet materialet ”Fakta og dilemma”, ved fonds- finansiering, som vi hå-
ber at I vil bruge i jeres lokale arbejde, og som vi håber kan kvalificere diskussionerne i skolebesty-
relser og kommunalbestyrelser. Kommercialisering og privatisering af undervisning er et kæmpe 
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problem, når vi kigger ud i verden. Store og magtfulde multinationale firmaer agerer særdeles ag-
gressivt i deres bestræbelser på at overtage undervisningen i en række lande med det ene formål at 
score profit og særligt udviklingslandene er udsatte. Ved at gennemføre standardiserede undervis-
ningsforløb totalt blottet for den lokale kulturelle kontekst. Ja, så tilbyder firmaerne discount un-
dervisning, der ofte gennemføres af underbetalt arbejdskraft uden nogen læreruddannelse. At der 
er store økonomiske interesser på spil dokumenteres af, at undervisning er en af de hurtigst vok-
sende industrier i verden. Et andet bevis er den aggressivitet, hvormed firmaerne farer frem med 
anklager og retssager, som lærereorganisationerne i de pågældende lande har svært ved at stå op 
imod. 
Organisationerne får god støtte fra Education International, der iværksatte kampagnen ”Global re-
sponse”, der netop har til formål at dæmme op mod den omsiggribende kommercialisering og pri-
vatisering af uddannelse. Danmarks Lærerforening, ja, vi yder en ikke ubetydelig økonomisk støtte 
til kampagnen og vi har spillet en aktiv rolle i udviklingen og udrulningen af kampagnen. Det gør vi 
selvfølgelig i solidaritet med vores kollegaer ude i verden, men vi gør det også fordi vi oplever, at 
det i stigende grad er en europæisk og en dansk udfordring. Som jeg gav et eksempel på lige før, ser 
vi, kommercielle interesser i et vist omfang modarbejder såvel politiske målsætninger som profes-
sionelle autonomi, men vi oplever altså også i stigende omfang en egentlig privatisering af uddan-
nelserne. Et firma som ”Deutshe Bahn” tjener i dag penge på danskundervisning af flygtninge og 
indvandrere. Private firmaer byder ind på forskellige erhvervsuddannelser, men også en del af den 
særlig tilrettelagte undervisning og folkeskolens undervisning er i dag privatiseret. Alle børn har 
ifølge grundloven ret til undervisning i folkeskolen. For nogle børn med særlige udfordringer er det 
folkeskoletilbud så lagt ind i et dagbehandlingstilbud, så er der bedre muligheder for at tage vare på 
elevernes samlede situation. I stedet for selv at oprette de dagbehandlingstilbud - eventuelt i sam-
arbejde kommunerne imellem - ja, så har nogle kommuner, heriblandt Københavns Kommune og 
nogle omegnskommuner, valgt at betale private firmaer for at stå for dagbehandlingstilbud og 
dermed det folkeskoletilbud, som eleverne har krav på.  
Sindrige selskabskonstruktioner gør, at det er mere end svært at følge pengestrømmene i flere af de 
her firmaer. Og som om det ikke er slemt nok i sig selv. Ja, så forsøger firmaerne at optimere øko-
nomien ved at undgå overenskomster med de forhandlingsberettigede organisationer, eller ved at 
indgå overenskomster på et klart dårligere niveau end de kommunale overenskomster. Vi har nu 
gennem mere end fem år forsøgt at indgå en aftale med firmaet Sputnik, der er en af aktørerne på 
dette marked. Sputnik har med adskillige krumspring forsøgt at undgå en aftale for de lærere, de 
har ansat. Vi måtte forbi arbejdsretten for at få medhold i, at vi har ret til at iværksætte blokade af 
lærerstillinger på Sputnik med henblik på at indgå en overenskomst. På trods af det så forsøger ar-
bejdsgiverne sig nu med en definition af arbejdet på Sputnik, der betyder at der stort set ikke er 
nogen ansatte, der overhovedet beskæftiges som lærere - alle ansatte er øjensynlig blevet socialpæ-
dagoger. Det på trods af at Sputnik gang på gang har stillingsopslag, hvor de søger lærere, og det på 
trods af, at Københavns Kommune i deres vidneforklaring i Arbejdsretten gav udtryk for, at 75 
procent af det arbejde, som Sputnik varetager, på bestilling af Københavns Kommune, ja, det er 
lærerarbejde i folkeskolelovens forstand. Vi stiller på ingen måde ublu krav i forhandlingerne, men 
vi kan naturligvis ikke acceptere, at lærere ansat af Sputnik får dårligere vilkår, end de lærere der 
udfører den samme opgave i kommunalt regi. Det vil dels være helt urimeligt for de pågældende 
lærere og vil underminere overenskomsterne på det offentlige område. Det vil de jo bare sætte 
skub i yderligere privatisering af uddannelse i Danmark. Det kan ingen i fagbevægelsen være inte-
resseret i - ja det kan i bund og grund ingen i det danske samfund, der tænker ud over hurtig profit, 
være interesseret i. Jeg vil opfordre kommunerne til hurtigst muligt at opsige aftalerne med firmaer, 
der ikke har indgået overenskomst for en væsentlig del af personalegruppen.   
 
Klapsalve  
 
Og så skal folkeskoleundervisningen slet ikke privatiseres. Grundelementet i de dagbehandlingstil-
bud som eleverne deltager i, det er som sagt undervisning efter folkeskoleloven. Derfor bør regel-
sættet hurtigst muligt flyttes lovgivningsmæssigt fra serviceloven over til folkeskoleloven, og selv-
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følgelig varetages af kommunerne selv. Det er i øvrigt en problemstilling, som også børne- og kul-
turchef foreningen har rejst. 
Alt for mange politiske beslutninger, der vedrører børn og unges fremtid, træffes i dag på eller i 
dag ud fra et her og nu økonomisk rationale, politikerne ønsker at de unge træffer et mere kvalifi-
ceret uddannelses- og erhvervsvalg. Alligevel er vejledningen rundbarberet, så der nu kun er 32 
procent af de unge, der får en egentlig vejledning. Politikerne ønsker flere dygtigere medarbejdere i 
ældreplejen, alligevel får undervisere på SOSU-skolerne forringet deres rammer. Politikerne ønsker 
at styrke læreruddannelsen, alligevel er de studerendes undervisningstimetal udsat for den ene re-
duktion efter den anden.  
 
Vi har i forhandlingerne om arbejdstidsaftale hørt det argument, at det er uacceptabelt, hvis en af-
tale begrænser mulighederne for at spare på folkeskolen i en tid med flere små børn og flere ældre. 
Det er et synspunkt, men lad os nu lige slå fast med syvtommersøm: Hovedformålet med det 
kommunale ansvar for folkeskolen er ikke at kommunen gennem besparelser på folkeskolen kan 
finansiere øgede udgifter på det specialiserede område, ældreområdet eller børneområdet. Kom-
munernes ansvar er, at alle elever får en undervisning af høj kvalitet.  
Der er ingen tvivl om, at mange kommuners økonomi er trængt, men hvis det betyder, at de kom-
mende generationers fundamentale grunduddannelse år efter år bliver udsat for besparelser - ja så 
er der altså grund til alvorligt at drøfte, om det økonomiske ansvar for folkeskolen er rigtigt place-
ret. 
Her og nu er de kommunale budgetter for 2020 ved at blive lagt. De foreløbige tilbagemeldinger, 
som vi har fået fra kredse, tyder desværre på, at man på en række skoler, på PPR kontor og unge-
vejledning endnu en gang må indstille sig på reducerede budgetter. Selv om vi selvfølgelig håber på 
at kunne ændre det i slutfasen af budgetforhandlingerne.  
Og så kunne det endda være gået meget værre, for hvis ikke aftalen mellem regeringen og kommu-
nerne havde tilført yderligere midler til det specialiserede område og den ændrede demografi, ja så 
var landets folkeskoler formentlig blev udsat for endnu større besparelser på at lukke hullerne. Men 
det er altså en ringe trøst for de ledere, medarbejdere og bestyrelser, der endnu en gang står med 
den udfordring at få hver en krone til at strække længere. 
 
8400 lærerstillinger blev der nedlagt i kommunerne i perioden fra ’09 – ’18 . Langt under halvdelen 
af dem kan begrundes i et faldende elevtal, i samme periode steg elevernes timetal markant og 
mange skoler har oplevet at skulle løse en øget produktions opgave med langt færre ressourcer. Jeg 
ved godt, at mange af jer har hørt tallene før, men jeg bliver desværre nødt til at fortælle jer, at en 
del tyder på, at udviklingen går i den forkerte retning. Udover de bekymrende meldinger fra de 
igangværende budgetforhandlinger som jeg lige har nævnt, ja så kan vi altså konstatere, at vi i for-
eningen blev bekendt med ikke mindre end 434 stillingsnedlæggelser alene i løbet af det her forår. 
Og muligvis så sidder Jacob Bundsgaard og Thomas Gyldal og Michael Ziegler hernede på forreste 
række og er lidt trætte af, at jeg endnu en gang gør opmærksom på de faktiske forhold i folkesko-
len.  
 
Klapsalve 
 
Men jeg oplever heldigvis også, at vi har en stor fælles interesse i at tage imod regeringens invitati-
on til et samarbejde om at sikre de nødvendige ressourcer og rammer, så alle elever kan få en god 
undervisning. 
Og vil vi det samarbejde, så nytter det altså ikke at vi som strudsen stikker hovedet i busken, eller 
som Potemkin opstiller kulisser for at skjule virkeligheden.  
Regeringens tre støttepartier, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har i fællesskab stillet krav om 
en milliard til folkeskolen ved de finanslovsforhandlinger, som vi står over for. En milliard vil be-
tyde, at der alt andet lige vil kunne ansættes 1800 flere lærere. Nu er alt andet som bekendt ikke li-
ge, hvilket de før omtalte kommunale budgetforhandlinger er et tydeligt bevis på. Og 1800 stillin-
ger lyder måske ikke af så meget, når vi sætter det i relation til de massive stillingsnedlæggelser, vi 
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allerede har været igennem. Alligevel vil jeg her fra kongressens talerstol sige tusind tak og stor ros 
til de tre partier. Og jeg vil komme med en endnu større opfordring til regeringen og alle de øvrige 
partier om at bakke forslaget op.  
 
Klapsalve 
 
En bred støtte til forslaget, det vil også være et rigtig godt signal om opbakningen til folkeskolen. 
Og så må vi jo håbe på, at det bliver fulgt op på kommende finanslove, under alle omstændigheder, 
så er det en håndsrækning til det samarbejde, som regeringen og ministeren i den grad har signale-
ret at de vil, og som Rosenkrantz-Theil allerede har vist i praksis. I det politiske grundlag for rege-
ringen, er det formuleret på følgende måde: ”Derfor vil en ny regering aktivt bakke op om den af-
tale som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en Ny Start”. 
For os er det virkelig sød musik, hvis lærernes praksiserfaring, den viden vi har fra den kvalitative 
pædagogiske forskning, og politikernes engagement sammen kan danne grundlag for folkeskolens 
udvikling. Ordførere fra en række af de øvrige partier sætter tilsvarende signaler om et styrket sam-
arbejde. Det er mit ønske at vi her på kongressen kvitterer for politikernes positive signaler med 
den invitation til Skolemødet, som jeg tidligere omtalte. Det kan være et af vores bidrag til at brin-
ge samarbejde på konkrete former. 
Og jeg vil gerne understrege, at vi meget gerne bidrager til et forpligtende samarbejde for at få en-
derne til at nå sammen. 
Flere ressourcer til folkeskolen det er et af de håndtag, der kan og skal drejes på, men det er kun ét 
af flere. For trods alle de udtrykte gode viljer, ja så tror jeg, når jeg skal være ærlig, næppe på, at vi 
får de 9000 lærerstillinger tilbage inden for de næste par år.  
Vi må gøre brug af yderligere to håndtag. Det ene er at se på de opgaver, som skolen skal løse sam-
tidig med at antallet af lærere bliver markant reduceret, så omfanget af opgaver er steget betydeligt. 
Det har uundgåeligt påvirket kvaliteten af undervisningen til negativt eller negativt til skade for ele-
vernes udbytte. Det har derfor været en forkert prioritering, når kvantiteten af undervisningen er 
sket på bekostning af kvaliteten. Prioritering kan direkte aflæses i de udgifter eller i udgiften per 
undervisningstime, den er faldet med hele 22,5 procent. Det element må nødvendigvis også indgå i 
det samarbejde, vi skal etablere. Det tredje håndtag vi sammen må tage i anvendelse, det er en prio-
ritering af de ressourcer, folkeskolen allerede har i dag. Antallet af lærerstillinger i folkeskolen er 
reduceret med hele 16 procent som sagt, udgifterne i folkeskolen er - jeg fristes til at sige, heldigvis 
- ikke faldet i nær samme omfang. Bevidst eller ubevidst er der altså sket det, at det særlige antal af 
lærere, der stod for, når der skulle findes besparelser. Folkeskolens grundydelse er og bliver under-
visning. Det hænger ikke sammen med, at de særlige lærerkræfter, der er sparet på. Vi bliver derfor 
nødt til at se på den prioritering, der er sket af skolens ressourcer.  
Årets økonomiaftale. Ja, den må betegnes som den bedste i mange år, og tak for det. Men alligevel 
er den kommunale virkelighed jo i den grad fortsat kendetegnet ved smalhals. Men hvorfor skal det 
egentlig være sådan? Ved I hvad - vi har aldrig nogensinde været rigere i det danske samfund. Det 
dyk, økonomien tog i 2008, det har vi for længst overvundet. Det gjorde vi allerede i 2014. Allige-
vel skal vi konstant spinkle og spare. Alligevel er der 33.000 færre ansatte i kommunerne i forhold 
til 2010. Alligevel bliver dagpenge og sygedagpenge år efter år udhulet. Alle hylder det danske vel-
færdssamfund og vores flex-security-model, men hvorfor får velfærdssamfundet så ikke sin del af 
kagen.  
Vi har en vækst i det danske samfund på 2 procent om året, alligevel er det et stort politisk slags-
mål, hvorvidt de offentlige udgifter kan stige med 0,6 eller 0,8 procent. Vi bliver nødt til at have en 
grundlæggende diskussion af, hvilke prioriteringer, vi ønsker i det her samfund. 
 
Klapsalve 
 
Med en galopperende og dybt dybt bekymrende klimakrise og et overforbrug af klodens ressour-
cer, der betyder, at vi allerede den 29. juli havde brugt alle de ressourcer, der var til rådighed for i 
år, skal vi så fortsat prioritere et stadig større privat forbrug på bekostning af muligheden for at op-
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retholde det velfærdssamfund, der historisk set har vist sig at være fundamentet under vores gene-
relt høje levestandard. Når internationale organer som World Economic Forum vurderer landenes 
konkurrenceevne. Ja, så ligger Danmark sammen med de øvrige nordiske lande helt i top. Og det 
er vel at mærke ikke på trods af vores samfundsmodel. Nej, det er netop på grund af en sam-
fundsmodel med et højt velfærdsniveau.  
Når vi, Danmarks Lærerforenings medlemmer, uddanner dygtige SOSU-assistenter, giver de unge 
en god vejledning, vejleder i god ernæring eller underviser de kommende generationer, så figurerer 
det alt sammen som en udgift - og vi må jo allesammen spare. Hvorfor må vi det? Vi har aldrig no-
gensinde været rigere og en dygtig SOSU-assistent, et ungt menneske, der har fået en god vejled-
ning eller en elev, der forlader folkeskolen som et engageret dygtigt ungt menneske. Det er alt 
sammen en kanon investering. 
 
Klapsalve 
 
Jeg er rigtig glad for, at finansministeren nu vil kigge ned i maskinrummet på den store ”dream 
regnemaskine”, det er hårdt tiltrængt. Men jeg frygter, at det ikke er nok at ændre lidt på tæller og 
nævner i nogle matematiske formler. Vi har brug for grundlæggende at nytænke samfundets øko-
nomiske strukturer.  
 
Danmarks Lærerforening er ikke et politisk parti, og vi skal helt klart fastholde at blive partipolitisk 
uafhængige.  Men der ikke herske tvivl om, at vi ønsker, at der er ressourcer til en god folkeskole. 
Ressourcer til at tage hånd om de børn, der har det svært, og ressourcer til, at der bliver spændt et 
fornuftigt sikkerhedsnet under de af vores medlemmer, der bliver ramt af arbejdsløshed, ramt af 
sygdom eller mister arbejdsevnen. Vi er ikke ligeglade med at 60.000 børn i Danmark vokser op i 
fattigdom, fordi vi ved, at et å, bare et år i fattigdom kan betyde en verden til forskel i barnets mu-
ligheder i skolen og det videre uddannelses system. Og vi er ikke ligeglade, fordi vi som børnenes 
ambassadører mener, at barndommen har en værdi i sig selv. Som vi skriver i et forslag til folke-
skoleideal: ”I folkeskolen leves det gode børneliv, hvor alle indgår i værdifulde relationer og fælles-
skaber og oplever en skoletid, der har en værdi i sig selv.”  
For få år siden der lød budskabet, at teknologien i løbet af det kommende årti vil overflødiggøre 40 
procent af alle job, og her vel at mærke ikke tale om bare de rutineprægede job i industrien, næ de 
er for længst ved at være udfaset. Med brug af stadig mere udviklet kunstig intelligens vil langt langt 
flere jobfunktioner kunne erstattes af elektroniske løsninger. Det er jo i bund og grund en helt fan-
tastisk historie. Tænk hvis vi om ti år kan opretholde samme produktion og samme serviceniveau 
med 40 procent mindre arbejdskraft. Det åbner fantastiske muligheder og det rejser en række 
spørgsmål. Hvad skal vi bruge den enorme samfundsmæssige værdi til? Skal vi blot producere end-
nu mere? Kan vi bruge de nye muligheder til at mindske arbejdspresset og forbedre arbejdsmiljøet 
for alle, måske kan den frigjorte arbejdskraft betyde, at vi i fremtiden ikke behøver at fortsætte på 
arbejdsmarkedet til langt ind i 70'erne, måske kan antallet af lærere øges, så de kommende genera-
tioner kan få den bedst mulige undervisning?  
Det er jo vigtige spørgsmål, som har en enorm betydning for vores medlemmers dagligdag.  
Alternativet til de her muligheder det kan selvfølgelig også være, at hele gevinsten fortsat opsluges 
af de enorme Tech giganter, hvis omsætning overgår Danmarks samlede BNP mange gange. Tech 
giganter der uden at blinke behændigt undgår at betale skat af deres gigantiske overskud.  
På et strategiseminar i Lån & Spar fortalte nationalbankdirektør Per Callesen at 1 procent af USA's 
befolkning - en procent - i dag har en finansiel formue, der svarer til 24 procent af hele verdens 
globale BNP. Der er tale om så svimlende tal at selv en matematiklærer har svært ved at fatte det. 
Men jeg har til gengæld en klar holdning til, at jeg synes, at det ville være langt bedre, hvis vi formår 
at kanalisere gevinsten fra de nye teknologiske landvindinger over i bedre folkeskoler, børnehaver, 
sygehuse, plejehjem og et bedre liv for os alle i stedet for, at disse ufattelige formuer bare bliver 
endnu større.  
 
Klapsalve 
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Og så er der altså også en del af den demokratiske dagsorden, den demokratiske diskussion - de 
gule veste i Frankrig og den vigende tro på internationale organisationer. Det er et vink med en 
vognstang til alle, der ønsker en demokratisk verdensorden .  
Nå, og hvordan gør vi så lige det, ja nu skal I bare høre . Her kommer jeg nok til at skuffe jer. Lige 
præcis på det her område er vi i Danmarks Lærerforening nok noget bedre til at stille spørgsmålene 
end til at give svarene, men I skal ikke give op af den grund, fordi vi jo ikke alene.  
For ni måneder siden blev FH etableret. Når jeg lige fra begyndelsen var enormt fortaler for at 
samle kræfterne i fagbevægelsen, ja, så var det jo ikke mindst i et håb om, at vi i fagbevægelsen med 
styrket kraft ville kunne være med til at sætte dagsordenen på nogle af de vigtige samfundsspørgs-
mål, der har så stor betydning for vores medlemmer.  
Fagbevægelsen er en helt afgørende del af det demokrati, som vi har bygget op i Danmark. Gen-
nem fagbevægelsen og vores partssystem Den Danske Model har vi ikke blot givet den enkelte 
medarbejder medindflydelse på sin egen arbejdssituation. Vi er også sikret lønmodtagernes demo-
kratiske stemme i samfundsudviklingen og vi har taget et medansvar for udviklingen af vores sam-
fund.  
Jeg tror, at der hersker en bred konsensus om, at uden fagbevægelsen havde vi aldrig haft et vel-
færdssamfund, som stort set alle politiske partier står sammen om at rose i dag. Vi har også et an-
svar for fremtiden. 
Jeg synes, at FH er kommet rigtig godt fra start, og jeg håber og tror på, at vi med den styrke som 
vi sammen har i FH, kan blive i stand til at sætte retning på svarene på nogle af de spørgsmål, jeg 
netop har rejst. Det er jo svar, der kan få afgørende betydning for vores muligheder for at kunne 
lykkes med vores arbejde. De svar som har afgørende betydning for vores medlemmers arbejdsvil-
kår.  
Den 11.-12. september var fagforeningerne i vores nye hovedorganisation samlet til det, der blev 
kaldt FH-døgnet med FN's 17 verdensmål som tema. De 17 verdensmål er hele verdenssamfun-
dets ansvar og FH-døgnet var en god markering af, at det dermed også er fagbevægelsens - de fag-
lige organisationers ansvar.  Lizette åbnede FH-døgnet med at fastslå, at vi fremover vil se fagbe-
vægelsen langt tydeligere i klimadebatten. Her på kongressen skal vi behandle et forslag fra Mads 
Tudvad fra LL om, at vi i Danmarks Lærerforenings principprogram tydeliggør foreningens hold-
ning til og rolle i den grønne omstilling. Selvfølgelig med forbehold for kongressens behandling af 
forslaget fra Mads, så vil jeg endnu engang referere til den indtrængende appel, der kom fra ver-
denssamfundet på kongressen i Bangkok om, at lærerne og lærernes organisationer skal spille en 
afgørende rolle, hvis vi skal løse den globale klima udfordring. Men det er ikke kun lærerorganisati-
oner, der spiller den rolle. Det gør hele fagbevægelsen. Så tusind tak Lizette for din meget klare 
markering.  
 
Klapsalve 
 
Fra dag ét der kastede vores nye hovedorganisation sig over ”Arbejdsmiljørepræsentanternes år” 
og viste på den måde, at FH også kan få betydning helt ud på den enkelte arbejdsplads. Vi har også 
i DLF arbejdsmiljø som indsatsområde. Og det er der desværre god grund til. Det er stærkt bekym-
rende, når en alt for stor del af vores nyuddannede medlemmer dropper ud af faget, fordi de ikke 
kan holde til det. Og advarselsklokkerne må ringe for os og vores arbejdsgiver, når stadig flere af 
vores medlemmer vælger at gå på deltid, fordi de ikke kan holde til det daglige arbejdspres. Vi kan 
desværre også konstatere, at det at blive udsat for psykisk eller fysisk vold er blevet en del af alt for 
mange medlemmers arbejdsliv. Begrebet tavshedskultur bliver i stigende omfang nævnt som en ud-
fordring i den offentlige sektor. Ingen har i det lange løb glæde af, at der breder sig en tavshedskul-
tur. Vi har netop bragt denne sag fra Holbæk videre til Ombudsmanden, fordi et politisk aktivt 
medlem i Holbæk er blevet udsat for forflyttelse, uden det har været muligt at få en reel begrundel-
se. Vi skal og vil vedholdende stå vagt om ytringsfriheden.  
 
Klapsalve 
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Lige nu oplever vi blandt medlemmerne stor bekymring. Ja, næsten frygt for at implementeringen 
af det nye planlægnings- og kommunikationssystem AULA, midt i et skoleår, vil presse arbejdsmil-
jøet yderligere og jeg bliver altså nødt til at sige det. De tilbagemeldinger vi får fra lærere og skoler 
der er gået i gang, de beroliger os ikke, tværtimod. Vi har derfor skrevet til KL med en opfordring 
til at AULA implementeres i forbindelse med planlægningen af det næste skoleår. 
 
Klapsalve 
 
Med mindre lærere og ledere aktivt har meddelt, at de er klar tidligere. KL har meldt tilbage at 
KOMBIT - firmaet bag AULA - giver udtryk for, at langt de fleste kommuner vurderer, at de er 
klar til at tage AULA i brug i uge 43. Men det kan vel kun være lærere og ledere på den enkelte 
skole, der kan vurdere, om de er klar.  
 
Klapsalve 
 
Dårlig implementering vil presse arbejdsmiljøet og samtidig give AULA en rigtig dårlig start. Det 
kan ingen være tjent med og derfor håber jeg, at KL vil bakke op om vores opfordring. 
Når arbejdsmiljøet er presset, er det godt, at vi har dygtige arbejdsmiljørepræsentanter ude på ar-
bejdspladserne og I skal have tusind tak for jeres indsats i dagligdagen. Men et forbedret arbejds-
miljø det er ikke blot jeres ansvar, det er en samfundsopgave og derfor er det godt, at vi med FH 
har fællesskabets styrke bag arbejdet.  
FH skal være med til at sætte dagsordenen på de store samfundsmæssige dagsordener, men FH 
skal også være en lokal stemme. På FH-døgnet mødte jeg flere repræsentanter fra de lokale sektio-
ner, der med begejstring talte om jeres indsats i det lokale arbejde. Og når jeg så samtidig hører fle-
re af jer på samme måde fremhæve det lokale arbejde. Ja, så er det på godt jysk ”ikke så ringe end-
da”.  
Hovedstyrelsen vil i løbet af det næste år komme med et forslag til en permanent ordning for det 
lokale FH-kontingent, så det kan være på plads samtidig med den endelige lokale struktur. 
Sammenhold er og bliver fagbevægelsens DNA. Derfor har jeg aldrig været i tvivl om, at vi skulle 
være en del af sammenholdet i FH. Jeg oplever, at det kommer helt konkret til udtryk ved at der i 
FH er en stor interesse for vores kommende periodeforhandling. Også her vil jeg gerne sige dig Li-
zette: tak for din interesse, dit engagement og din opbakning.  
 
Klapsalve 
 
Vi er lige nu i disse uger på vej rundt til en række faglige organisationer for at orientere dem om de 
kommende periodeforhandlinger og vi bliver rigtig godt modtaget. Og jeg glæder mig over, at Mo-
na Striib, som formand for Forhandlingsfællesskabet og Flemming Vinther som formand for CFU 
ved enhver given lejlighed fastslår, at det er afgørende for alle, at vi denne gang kommer i mål med 
en aftale. Tak for det.  
 
Klapsalve 
 
Det er afgørende. Det er det for os, men det er det så sandelig også for arbejdsgiverne. For snart 
halvandet år siden gav KL's formand Jacob Bundsgaard og jeg hinanden hånd på, at vi hver især, 
som formand for KL og som formand for LC, har et personligt ansvar for, at vi kommer i mål ved 
periodeforhandlingerne. Jeg oplever, at vi begge gør hvad vi kan for at leve op til det. Tak for det 
Jacob og jeg er rigtig glad for, at du er her i dag og om lidt skal tale til kongressen. Vi skal i mål 
med en god aftale.  
 
Klapsalve 
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Rekrutteringsudfordringen og forældrenes fravalg af folkeskolen har altså allerede i dag et omfang, 
så det truer folkeskolens eksistens. Når vi ikke en aftale, bliver det kun værre. Modsat vil en god af-
tale være et meget vigtigt bidrag til at vende udviklingen til det bedre. Vi skal have en aftale, der 
understøtter, at lærerne kan give en undervisning af høj kvalitet. Det skal vi for børnenes skyld og 
det skal vi for samfundets skyld. Jeg vil slutte min beretning ved eleverne, ved børnene. I Danmark 
har vi undervisningspligt. Det vil sige, at hvis forældrene ikke underviser deres børn hjemme, skal 
de gå i skole. I vores forslag til folkeskoleidealet slår vi fast, at i skolen leves det gode børneliv og 
skoletid har en værdi i sig selv. Det tror jeg, at alle forældre og langt langt de fleste politikere er 
enige i. Alligevel udsætter vi nogle af eleverne for systematisk unødigt pres. Der er stort set ingen 
lærere, der kan bruge de nationale test til noget som helst.  
 
Klapsalve 
 
Det var ikke endnu, I skulle klappe. Der er en meget stor risiko for, at de resultater, som elever og 
forældre får, er misvisende. Testene forringer elevernes undervisning, fordi teaching to the test er 
uundgåelig konsekvens og dermed bliver fagligheden indsnævret. Alligevel fortsætter vi nu på tien-
de år med at udsætte nogle af eleverne for et helt urimeligt og ganske unødigt pres. Det kan vi gan-
ske enkelt ikke være bekendt. Vi har ikke brug for flere evalueringer af de nationale test for børne-
nes skyld. Stop den nationale test - det skal man nu. 
 
Klapsalve 
 
Som sagt er jeg kommet til min lange beretnings afslutning. Vi har en betydningsfuld og spænden-
de kongres foran os, hvor vi skal have vigtige diskussioner, træffe vigtige beslutninger. Jeg glæder 
mig.  
Tusind tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
Tusind Tak skal I have 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak for den mundtlige beretning.  
Og det vil være sådan, at den vil blive lagt ud på kongresportalen, så vi har mulighed for at se den 
og når vi skal debattere beretningen senere i eftermiddag. 
 
Vi skal videre i programmet og som vi kan se i programmet, så skal vi i gang med gæstetalere og 
den første det er Jacob Bundsgaard. 
Men inden Jacob får ordet, så ved jeg, at formanden lige vil byde ind på det også. 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Ja som sagt er jeg rigtig glad, for du er her i dag Jacob. Vi gav hinanden det håndslag for halvandet 
år siden. Jeg synes, vi har haft et forbilledligt samarbejde. Vi skal helt i mål og derfor synes jeg, det 
er rigtig godt signal, du er her i dag. Velkommen til.  
 
Klapsalve 
 
Jacob Bundsgaard, KL’s formand 
Tak for det. 
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin 
hånd. Det kan være meget lidt. En forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne eller 
som man vækker. En lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, 
så det simpelthen står til den enkelte, om en andens liv lykkes eller ej. det er mit indledende citat, I 
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kender det godt det er i Løgstrup og når man kommer fra Århus er gift med en teolog, så kan der 
måske ikke være så meget anderledes, men når man så også oven i købet holder uendelig meget af 
folkeskolen, så synes jeg, det er et passende udgangspunkt for min tale til jer her i dag. For I holder 
noget af hver eneste skoleelevs liv i jeres hænder hver eneste dag. I vækker interesser, leder fælles-
skaber og hæver kompetencer. I bidrager til rammen om et godt børneliv. For børn og unge kan I 
simpelthen være fuldstændig afgørende for, om deres liv lykkes eller ej. I er afgørende for, om de 
får og bevarer lysten, evnerne, kompetencerne og selvtilliden til at tage livtag med uddannelse, med 
arbejde, med livet, med alle de udfordringer både nutiden og fremtiden bringer. Når jeg læser for-
målsparagraffen, ja så er det jo netop det, der er folkeskolens formål. Det er det enkelte barns dan-
nelse og uddannelse. Og som lærer har I en helt afgørende og vigtig rolle og dermed også et 
enormt stort ansvar. Og det er et ansvar, jeg ved, I ikke tager let på. Og det tænker jeg også, er  no-
get af det, som I har fokus på i jeres folkeskoleideal, som er på dagsorden lidt senere. 
Jeg synes, det er stærkt opløftende og enormt positivt, at I som fagforening og som profession er 
optaget af at tage et så stærkt medansvar for folkeskolen. Og jeg glæder mig til at se det endelige 
produkt. Og det virker til, at vi er enige om langt det meste. Og det er jo et godt udgangspunkt for 
de drøftelser, der skal være. Så jeg vil gerne allerede nu - nu skal I selvfølgelig lige have det vedtaget 
- men jeg vil gerne allerede nu sige tak for invitationen til Skolemødet. Det ser jeg frem til og det 
ser vi frem til i kommunerne.  
 
Jeg synes, vi skal være stolte og glade for vores folkeskole og ikke mindst for det enormt store ar-
bejde, der blev ydet hver eneste dag ude i klasseværelserne. Der er rigtig meget der lykkes og derfor 
blev jeg også glad for i sommerferien, at læse en undersøgelse i Ugebrevet A4, som - jeg tror også 
at det var den du henviste til Anders - som viste, at folkeskolelærerne er blandt de danskere, som 
har den allerstørste arbejdsglæde. En stor international undersøgelse TALIS peger på, at de danske 
lærere oplever, at man lykkes med opgaven. 
At I har en høj grad af self efficacy, sammenlignet med andre lærere rundt omkring i de europæiske 
og nordiske lande. Jeg må blankt erkende, at det her self efficacy, det er noget, som Anders har lært 
mig.  
 
Klapsalve og grin 
 
Det er jo en af fordelene ved at have styrket samarbejde, det er, at man kan lære hinanden noget. 
Og jeg ved ikke, hvordan man helt præcis oversætter det, om det er noget professionel selvtillid, el-
ler det er fagprofessionel mestring eller noget i den stil. Der er sikkert andre, der kan lave bedre 
oversættelser, end jeg kan. Det er et udtryk for, at de danske lærere har en oplevelse af, at man fak-
tisk kan lykkes med den opgave, man har og at man har kompetencerne, evnerne og rammerne til 
at lykkes. Og går man sådan lidt tættere på, så kan vi se, at 97 procent føler, at man er god eller 
meget god til at kontrollere eksempelvis forstyrrende opførsel i klassen. 92 procent af jer føler, at I 
har mulighederne for at variere undervisningsstrategier og metoder. Og at det ikke bare er en blind 
selvtillid, der er plukket ud af den blå luft. Det viser den enorme store tilfredshed, der er hos for-
ældrene til den opgave der bliver løst i folkeskolen. Ni ud af ti forældre er glade for deres børns 
folkeskole og synes deres børn både trives og bliver fagligt udfordret. Det synes jeg, er en kæmpe 
cadeau til det arbejde, der bliver leveret hver eneste dag og det er vi allesammen dybt afhængige af. 
Det ville jeg egentlig gerne bare heroppe fra sige tak for. Det er ikke mindst jeres fortjeneste.  
 
Klapsalve 
 
Men vi er også godt klar over, at der fortsat er udfordringer i vores folkeskoler og der er masser af 
ting, vi skal gøre bedre. Vi skal blive bedre til at få alle børn og unge med. Der er fortsat for man-
ge, der ikke kommer godt igennem deres folkeskole og videre i deres ungdomsuddannelse. Og der 
er stadig elever der mistrives og som ikke bliver en del af et stærkt børnefællesskab. Og de børn der 
ikke trives skal vi i fællesskab tage ansvar for, så de også kan blive en del af fællesskabet, så deres 
liv også kan lykkes. Og jeg er selvfølgelig også godt klar over, at vi har en ret stor opgave, når 
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kommissionen har færdiggjort sit arbejde og derfor vil jeg gerne sige fuldstændig tydeligt og klart, 
så det ikke er til at misforstå: ”Vi står 100 procent bag den aftale, vi lavede i OK18” og vi er 
enormt glade for at Per B. Christensen har valgt at sige ja til den svære opgave, vi har sat ham på i 
Lærerkommissionen. De skal skabe en del af det fundament, vi skal stå på, når vi skal nå hinanden 
i en aftale og det skal vi. Vi skal nå hinanden.  
 
Klapsalve 
 
Og kommissionen er jo en uafhængig part i det her og derfor ved vi heller ikke så forfærdelig me-
get om, hvad det er, der kommer ud af kommissionsarbejdet. Jeg tror, vi er rimeligt spændt på det. 
Det tror jeg, vi alle sammen er. Til gengæld har vi en enorm tillid til, at Per har været den helt rigti-
ge at sætte i spidsen og det har vi heldigvis været fuldstændig enige om. Jeg ved ikke hvor mange 
anekdoter, jeg skal fortælle fra forløbet op til, men jeg tror, der var inde i lokalet, da vi havde lavet 
aftalen om Ny Start og skulle finde ud af, hvem det var der skulle påtage sig den meget svære op-
gave. Så sad vi sådan og kiggede lidt på hinanden. Hvem skulle nu lægge for med et navn. Jeg tror 
faktisk det var dig Anders, der lagde for. Og vi andre vi pustede sådan en lille smule ud. Puh ha det 
var jo også den person, vi havde allerøverst på vores liste, så det var helt rigtig ramt. 
 
Nå, jeg ved at Per og hele kommissionen har allerede på nuværende tidspunkt lagt et enormt arbej-
de i at skabe det fundament og vi ser frem til anbefalingerne fra kommissionen. Og vi agter at tage 
dem dybt alvorligt og bruge dem i de forhandlinger, der kommer. Og vi har også allerede aftalt et 
forløb, der starter i begyndelsen af marts og det er jo ikke for at sige, at det på nogen måde bliver 
let. Altså, vi har jo prøvet nogle gange, så det bliver, at det bliver rigtig svært, men vi skal nå hinan-
den og jeg mener, at vi har bedre forudsætninger end nogensinde for at lykkes med den her opga-
ve. Det skal vi. 
Vi har også allerede taget nogle skridt til at forbedre samarbejdet og skabe en positiv fælles fortæl-
ling om udviklingen af folkeskolen også set i lyset af –og det må vi erkende - at vi har slidt på hin-
andens tillid - også for meget. Og vi er nødt til at finde tilbage til det, vi er fælles om. Fælles om at 
skabe den bedst mulige folkeskole for de danske børn og unge. Og det mål har vi altså til fælles, så 
derfor har vi også en fælles opgave med at lave en aftale. Det var godt, at vi blev enige om at sætte 
Ny Start i gang. Det er en øvelse i også at genopbygge noget af den tillid, der skal til, for at parter 
kan nå hinanden og som en del af Ny Start, er vi også gået i gang med fire projekter, der er blevet 
til og vil blive virkeliggjort i et meget tæt samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og kommu-
nerne. Her skal vi blandt andet se på, hvordan vi kan få viden fra praksis ind i forskningen. Og vi 
skal se på, hvordan vi kan understøtte gode dialoger mellem medarbejdere og ledelse, forvaltninger 
og politikere. Det ser vi som en god mulighed for, at vi som parter kan danne nye positive erfarin-
ger, som vi i fællesskab kan bygge videre på. Og det bliver en egentlig ny start for den måde vi 
samarbejder på. Og som sagt tror vi ikke nødvendigvis, det bliver let, men det er en bunden opga-
ve og vi er klar til at gå 100 procent ind i det. Jeg kan uden tøven sige, at vi kaster alle vores kræfter 
ind i Ny Start for at sikre at det lykkes. Og så må jeg også sige, at det er ret positivt, at vi også har 
en regering, som bakker 100 procent op om Ny Start. Så har vi skabt fundamentet til det, der gerne 
skulle lede os hen til at kunne få et stærkt, godt og forpligtende samarbejde og en god aftale - som 
begge parter kan se sig ind i.  
 
Klapsalve 
 
Og som Anders også nævnte, så er der jo heldigvis mange ting, vi er enige om allerede. Og noget af 
det vi kan sammen, det er at få arbejdet med de her justerede fælles mål. Først har vi sammen med 
de øvrige parter om folkeskolen fundet, synes jeg, der er en god løsning, der forenkler og giver en 
langt større didaktisk og metodisk frihed. Og vi har i de seneste år været ude i en lang række kom-
muner og lærerkredse og prøvet at sætte skub i arbejdet med at så bruge de rammer, der bliver stil-
let til rådighed og sikre, at man bruger det der giver mening og at man dropper og få fjernet det, 
der ikke giver mening. Det er sådan set grundlæggende sund fornuft. Når vi så kan blive enige om 
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det der med, hvad det er der giver mening og der er vi heldigvis nået et godt stykke vej. Det er vo-
res oplevelse, at det er et ret godt fundament til at arbejde videre med og det tror vi på, vi kan få 
endnu mere ud af.  
 
Folkeskolen er et fælles ansvar og derfor skal vi også fortsat arbejde for folkeskolens udvikling. Jeg 
holder noget af folkeskoleelevernes liv i min hånd, som både kommunalpolitikere, som borgme-
ster, som KL formand og som far til tre børn i folkeskolen, så har jeg et ansvar på samme måde, 
som I har et ansvar. Og mine borgmesterkollegaer rundt omkring i landet har et ansvar. Så vi deler 
ansvaret for at kunne videreudvikle en stærk folkeskole, hvor alle børn og unge trives, lærer noget 
og udvikler sig. Og det ansvar må vi tage på os og tage alvorligt og det gør vi i kommunerne, lige-
som I gør det. En af de ting jeg håber, vi kan drøfte i den kommende tid. Det er også, hvordan vi 
skaber den bedst mulige skoledag for alle elever. Ministeren har meldt ud, at den seneste justering 
af folkeskoleloven, så bliver der noget stabilitet, og det tror vi nok, er en god idé, så vi kan få lov at 
arbejde godt med tingene og at der er en, synes vi, positiv afklaring af folkeskolens fremtid.  
Og det skal vi bruge til at lykkes endnu bedre med at skabe en positiv effekt af den åbne skole, af 
bevægelse i folkeskolen og nogle af de andre mange gode ting, som vi ved, kan være med til at 
styrke, ikke mindst de svage elever i folkeskolen. Dem vi har et fælles stærkt ansvar for - et særligt 
ansvar for. Og samtidig så tror vi heller ikke, at der kan være nogen tvivl om, at vi alle steder har 
brug for til stadighed, at arbejde med en varieret og motiverende skoledag for alle elever. Og det er 
der jo mange grunde til. Vi kan nok heller ikke i kommunerne se os fri for fra tid til anden at begå 
nogle fejl, så der skal samles op, bygges videre og justeres. Og det er vi også parate til at gøre i tæt 
samarbejde med jer rundt omkring i landet.  
 
Nu er der lavet en bred politisk aftale om folkeskolen, hvor vi blandt andet sikrer et kvalitetsløft af 
den understøttende undervisning og det tror vi faktisk på kan være en del af vejen til at løse nogle 
af de udfordringer, der er og at vi også gennem Ny Start kan løfte nogle af de ambitioner i den for-
bindelse. Og så håber vi, at det folkeskoleideal, I får lavet, at det samtidig også kan være med til 
både, at løfte ambitionerne endnu højere og give nogle redskaber og en retning til at lykkes med 
det arbejde og det glæder vi os til at drøfte med jer. Det gør vi også, når det handler om at tage en 
god snak om, hvordan vi bedre understøtter vores fælles ansvar sammen med skolebestyrelserne, 
med skoleledelsen gerne når vi skal udarbejde de målsætninger og de rammer, der skal bidrage til at 
praksis i folkeskolen lykkes. Da vi altså er meget optaget af - og det tror jeg sådan set er en fælles 
ambition - at de redskaber, også de dokumentationskrav, der er nødvendige, at de rent faktisk er 
nødvendige og de er meningsfulde og de understøtter lærernes undervisning og elevernes udvikling 
og trivsel. 
Og det der med at det skal give mening. Det kræver en gang imellem, at vi er dygtige til at sætte os 
i hinandens sted, for der er enormt mange interesser på spil i vores folkeskole. Det er jer, lærerne 
der har en meget stor aktie i det, men det er også eleverne, det er forældrene, det er lederne, det er 
kommunalpolitikerne, det er administrationerne, det er også en enkelt folketingspolitiker i ny og 
næ, for hvem det her det skal give mening. Og derfor er det en fælles opgave både at holde antallet 
af dokumentationskrav nede, så alle ikke får nødvendigvis udlevet deres hedeste drømme om lige 
præcis den data og det tal, man ønsker. Men at vi gennem opbygningen af tillid kan have tillid til, at 
vi rent faktisk løser opgaverne hver især og at vi ad den vej kan begrænse, det behov der er for at 
have forskellige typer af dokumentation. Så vi kun har den der er meningsfuld for at vi hver især 
kan løse vores opgaver. Og det handler vel i høj grad om noget af det samme, som vi arbejder med 
hver eneste dag rundt omkring i kommunerne at få opbygget en højere social kapital i det samar-
bejde vi har og får styrket, får styrket tilliden.  
 
Klapsalve 
 
Det er jo ikke et enten eller. Det er et både og i den her sammenhæng. Og en vigtig forudsætning 
for at vi kan have det gode konstruktive samarbejde, der bringer folkeskolen videre. Også her tror 
vi på, at rammen i Ny Start kan være med til og bidrage til det. 
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 Vi har som sagt et fælles ansvar for hele Danmarks folkeskole og folkeskolen er en af de allervig-
tigste samfundsinstitutioner, vi overhovedet har. Det er af fuldstændig vital betydning for vores 
samfunds udvikling. Og folkeskolen er uundværlig, hvis børn og unge skal dannes uddannes, på 
tværs af alt det, der ellers kan skille os i vores samfund. Helt grundlæggende en forudsætning for at 
vi kan forstå hinanden. Folkeskolen er en smeltedige også en social trampolin. Et sted hvor alle 
børn kan mødes med nogen, der ligner dem selv, og med nogle der ikke gør. Og det kræver, at vi i 
fællesskab løfter folkeskolen og i endnu højere grad end i dag, i fællesskab gør folkeskolen til alle 
forældres naturlige førstevalg. Og det handler om, at tage hånd om de udfordringer der er, men og-
så at fortælle om de mange mange gode ting der sker hver eneste dag ude i klasseværelserne. Det er 
min forhåbning og forventning, at den fremtid vi ser ind i, er en fremtid, hvor vi som parter både 
nationalt og lokalt sammen med elever forældre, ledere, og landspolitikere samarbejder om at skabe 
en folkeskole, hvor alle elever trives og lærer. En folkeskole som er med til at skabe et samfund, 
hvor vi løfter i fællesskab. En skole hvor vi hver især påtager os ansvar både for at vække det små - 
en oplagthed, men mest af alt, for at skabe forudsætningerne for at børn og unge kan lykkes i deres 
liv. Det ansvar tager vi på os sammen med jer. Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
Ander Bondo Christensen, formand 
Tak for din hilsen Jacob, jeg sender dig lige oversættelsen af self-efficacy, så kan du øve dig på det 
til næste gang vi mødes. 
Tak for din understregning af at vi skal samarbejde, det er der i den grad brug for. Vi har jo ofte 
snakket om treklangen, som er fundamentet i skolens udvikling. Den består af den viden, der er for 
praktisk erfaring. Det består den viden, der er fra den fælles kvalitative pædagogiske forskning og 
det består af politikernes visioner. Kan vi få den treklang til at fungere, så tror jeg, vi har et rigtig 
rigtig godt udgangspunkt og det er derfor min opfordring er: Lad os nu komme ned i substansen. 
Du sagde her, at nu er der sikret et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Det er sådan 
noget, hvis man hører det ude på lærerværelset, så siger man ”hvad var lige det, det har vi da ikke 
lige set noget til.” Vi skal ned i substansen. Hvad gør vi ved inklusionen? Hvad gør vi ved at lave 
en mere varieret undervisning osv.. Hvad er det, der skal ske ude på de enkelte lærerværelser? Det 
håber jeg på, at vi kan fortsætte samarbejdet om. 
Jeg synes, vi er kommet rigtig godt i gang og i går sendte KL og Danmarks Lærerforening fælles 
henvendelse ud til kredse og kommuner om: mødes nu og se, hvor langt vi er kommet - prøv at 
gøre status, så vi også understøtter det lokale samarbejde. Vi fortsætter, Jacob. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Og så havde jeg af dirigenterne fået lov til at byde velkommen til den næste taler, nemlig Lizette. Vi 
er rigtig glade for, du er her. Jeg roste FH i min tale og det er af et ærligt hjerte. Jeg synes som sagt, 
vi kom rigtig godt fra start og jeg har sat enorm pris på det samarbejde, vi har haft. Jeg er rigtig 
glad for, du er her i dag, Lizette. 
 
Klapsalve 
 
Lizette Riisgaard, formand for FH 
Tusind tak for den velkomst Anders.  
Kære kongres, kære lærere, kære venner. Når man kigger på jer. Når man tænker på folkeskolen. Ja, 
så er der vel ikke ret mange andre institutioner, hvor man kan sige, at den er vigtigere for sammen-
hængskraften, end folkeskolen. For folkeskolen er noget særligt og I kan noget særligt, noget som 
ingen andre samfundsinstitutioner kan. I kan nemlig samle folket. Det er jo, det I gør. På tværs af 
sociale, religiøse og kulturelle skel. Folkeskolen -folkeskolen kan definere et fællesskab, et fælles-
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skab hvor fællesnævneren kan være ellers svær at få øje på. Jo folkeskolen kan samle, for der sker 
noget. Der sker jo noget med både børn og voksne i folkeskolen. Det er her, hvor Ahmed møder 
Anna. Det er her, hvor rengøringsassistenterne og rengøringsassistenternes stemme på forældre-
møde vægter lige så højt og lige så tungt som direktørens. Det er her venskab og fællesskaber ud-
vikles. Det er her, hvor alle hører lige meget til. Hvor alle er lige meget værd. Folkeskolens særlige 
betydning for samfundet, det gør også jer og jeres arbejde særlig betydningsfuldt. Det er jo jer, som 
skal lære vores børn at læse, skrive og regne. Det er jer, som skal sørge for, at de kan begå sig i li-
vet, ikke kun som dygtige medarbejdere på en arbejdsplads engang. Næ - også som demokratiske 
medborgere. Forældrene har også et ansvar. Helt sikkert - naturligvis. Men jeres indsats skal være 
med til at sikre, at det ikke kun er dine forældre og din baggrund, som afgør hvad og hvem du kan 
blive. I er med til at forme fremtidens samfund. For I er med til at forme fremtidens håndværkere, 
skolelærere, politibetjente, politikere, astrofysiker. Ja - dem alle sammen. 
I er med til at forme dem, som skal løse klimakrisen, blandt andet og også konflikterne i hjemme-
ne. Dem, som skal reparere robotter og dem som skal opfinde de nye. Dem som skal tage sig af 
andre og dem som vi skal tage ekstra vare på. I er kort sagt med til at forme og styrke både den en-
kelte elev og fællesskabet. Så kære venner jeres job er ikke bare et hvilket som helst job. Det er jer - 
det er jer, som får folkeskolen til at lykkes. Og tak for det. 
 
Klapsalve 
 
Jeg vil også sige det klart til jer, at uden jeres gåpåmod, jeres gejst og tålmodighed, så er der jo in-
gen folkeskole. I udgør et vigtigt kapitel i hver enkelt fortælling. Hver enkelt elevs fortælling og det 
er et stort ansvar og derfor siger jeg også, at jeres job er så vigtigt. I gør en forskel. Når jeg tænker 
tilbage på min skoletid. og Ja, det er mange år siden, men alligevel. Ja, så mødte jeg jo lærere, som 
troede på mig. Troede og motiverede mig. Lærte mig, at hvis man sætter sig noget for. Ja, så kan 
man. Og jeg husker rigtig mange af mine folkeskolelærere rigtig tydeligt og jeg mindes dem med 
taknemmelighed og med stor respekt. Men jeg vil også sige, mine minder er jo ikke unikke. Jeg kan 
pege på alle dem der sidder hernede på de forreste rækker. De kan jo også godt genkende det. Vi 
kender alle fortællingerne om den dygtige lærer, som får eleverne til at finde glæden ved at lære, 
som får dem til at tro på sig selv og få dem til at vokse. Giver dem tillid. Tillid også til andre. I er 
med til at forme den fortælling. Ikke blot om hvad eleverne bliver til, men også hvem de bliver til. 
Det er det vigtigste. Og hvis I spørger mig, så kan det jo sådan set slet ikke værdisættes. Derfor hå-
ber jeg, at jeres forslag som I har i morgen på det her ideal – folkeskoleideal, at det opnår bred op-
bakning. En god folkeskole, Ja - den har jo så også en pris. Noget af det vi var lidt inde på, det er 
ikke gratis at skabe en skole, hvor alle bliver dygtige, bliver hørt og bliver udfordret og ingen bliver 
tabt. Ingen overset. Nej - kvalitet koster. Og når folkeskolens opgaver den vokser. Der kommer jo 
flere børn i klasserne og flere undervisningstimer og inklusion, som Anders du selv var inde på. Ja 
så er ressourcerne nødt til at følge med. Ellers svækkes kvaliteten, læringsmiljøer og arbejdsmiljøet. 
Det giver sig selv. Så når det kommer til ressourcer, ja - så står Danmark jo overfor en udfordring.  
Den tidligere regering. De lod jo år efter år, bare grønthøsteren køre og skar toppen af velfærden. 
Det er ikke kun folkeskolen, der mangler ressourcer, mere personale, nye redskaber og nyt inven-
tar. Det er også hospitalerne, det er plejehjemmene, det er daginstitutionerne, botilbuddene til de 
mest udsatte. Ja jeg vil gerne stå her og sige i dag, at Danmark trænger til et velfærdsløft. Ja til en 
genopretning.  
 
Klapsalve 
 
Og ja det må I gerne klappe af. 
 
Klapsalve 
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Og derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at jeg kan stå her i dag og sige, at nu er der en ny rege-
ring og lige nu kører det vel i Folketinget med en åbningstale og det er en regering, som vil i en an-
den retning en mere retfærdig retning. 
Og jeg synes i al beskedenhed, at vi i fagbevægelsen skal tillade os at tage lidt af den ære, at dan-
skerne valgte en ny retning. Op til folketingsvalget ja, der beviste vi jo som Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation, at når vi står sammen, så kan vi være med til at sætte den politiske retning for 
Danmark. Det var blandt andet på grund af vores fælles indsats, at politikerne på tværs af partifar-
ve blev nødt til at forholde sig til, at det er ikke alle lønmodtagere, som kan holde til det hårde ar-
bejdspres, der er på arbejdsmarkedet. Der er mange, der bliver slidt ned af deres arbejde - både fy-
sisk og psykisk. Vi satte dagsorden om tilbagetrækning og om arbejdsmiljø. Vi satte dagsorden om 
ulighed om nedskæringer på uddannelse og vi satte også dagsordenen på velfærden. Den velfærd 
som skranter. Og vi fik en regering som vil bekæmpe fattigdom og ulighed som vil sætte velfærden 
først og styrke uddannelserne frem for at skære og sørge for tidligere pension til de slidte. Det er 
rigtig vigtigt, fordi alle skal kunne afslutte arbejdslivet med værdighed i behold. Og det gælder selv-
følgelig også jer. Jeg kan godt forstå, hvis I og nogle af jeres kolleger indimellem måske kan føle sig 
lidt glemt i debatten. Debatten om nedslidning handler mest om de fysisk tunge fag mureren, bro-
læggeren, rengøringsassistenten, social- og sundhedsassistenten. 
Ja der er meget fysisk nedslidning i de brancher, man lever i gennemsnitligt også kortere. Man får 
færre år på pension og det er ikke rimeligt. Men vi skal også huske, at de psykisk hårde job som je-
res. Nogle af jer og igen må jeg sige Anders, du sagde det jo lidt selv, nogle af jer nogle af jeres kol-
leger udsættes for vold, trusler, chikan,e krænkende adfærd ja spyt, slag, spark. Jeg kan jo fortsat til-
råb. Det er skrækkelige historier, som har været fremme i medierne og det er helt og aldeles uac-
ceptabelt  
 
Klapsalve 
 
Og det er i den grad også nedslidende og derfor skal vi også i den grad tage hånd om det . Jeg ved 
ikke med jer, men jeg fornemmer altså, at en ny regering der har viljen til at ville forandre og for-
bedre og det er en god start.  
Og kære venner, når vi snakker om, at viljen ikke mangler, når vi taler om at kæmpe for en hjerte-
sag, ja så leder mine tanker hen på den kamp, vi også har hørt lidt om her. Nemlig kampen for en 
ny arbejdstidsaftale. Det leder mine tanker hen på jeres vilje og jeres vedholdenhed og du Anders, 
du Anders har også i den grad kæmpet for dine medlemmers ret og retfærdighed og det kan du væ-
re stolt af. Det kan I være stolte af. Jeg synes, vi skal give Anders en stor hånd.  
 
Klapsalve 
 
Og nu sidder Anders og tænker, jamen. Lizette vi plejer jo altid at sige, ingen gør noget alene og 
det gør vi heller ikke, for vi gør det i fællesskab. Men der skal være nogen, der stiller sig forrest, når 
uvejret er der. Og I fik en arbejdstidskommission. Det er et skridt på vejen. Det er et nødvendigt 
skridt og jeg håber naturligvis også, at kommissionens anbefalinger bliver starten på nye forhand-
linger og også, at KL vil arbejde for at en arbejdstidsaftale kommer tilbage i overenskomsten og 
der har vi jo allerede hørt, at KL og Jacob, at I også er med.  
Så det er nu engang sådan, jeg tænker, at en arbejdstidsaftale hører til i en overenskomst ikke i lov. 
Og jeg håber, at det lykkes jer, at få forhandlet arbejdstidsaftale tilbage i overenskomsten ved næste 
overenskomst. Det vil være en ny begyndelse.  
 
Klapsalve 
 
Kære alle sammen. Kære lærere. I fortjener hele samfundets opbakning i den vigtige opgave, I hver 
eneste dag udfører. Jeg ønsker jer en rigtig god kongres og så vil jeg sige: Sammen kan vi endnu 
mere. Så tak for jeres opbakning til FH. Vi fortsætter. 
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Klapsalve 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Tusind tak skal du have, Lizette. Vi glæder os også til at udfolde de muligheder, den nye hovedor-
ganisation har. Som du kan høre på min beretning, så er ambitionerne store. Jeg håber, at vi kan 
gøre det i fællesskab. Tusind tak.  
 
Klapsalve 
 
And now it’s a great pleasure for me to introduce, David Edwards, the General Secretary of Edu-
cation International. David was elected General Secretary of Education International during the 
World Congress of Teachers in Bangkok in July this year. Some of you may recall David attended 
our big rally for all school representatives in Odense in 2013. In Odense he expressed EI’s solidari-
ty with the Danish teachers. Education International is the voice of the teachers on a global level. 
Now it is your chance to get a global perspective by listening to his voice. Welcome David.  
 
Klapsalve 
 
David Edwards, General secretary of Education International 
 
Good morning colleagues. It's great to be with you again.  
I just want to say first and foremost on behalf of the 32.5 million teachers in the 400 organizations 
and the 172 countries, we want to send you our solidarity and our best wishes to all of you today 
on your Congress. So they wanted me to tell you that. But they also they also said “if you're going 
to be in Denmark and since you are American” I would like to say that I am currently an asylum 
seeker in Belgium. That's given the curtain current occupant of the White House. But that sort of 
orange glow there that maybe we should bring also in the fact that my my colleagues from from 
the Greenland teachers union are here that there could be. An issue. 
An apology. 
 
Klapsalve 
 
…that that could be made on behalf of all of America's teachers, students, parents, and citizens 
with brains and memories and knowledge of geography and history. Unfortunately the leader of 
that country - I hate to say that - the occupant of the White House in that country is a bit geo-
graphically challenged.  
 
Latter 
 
He remembers back to the good old days where they bought Manhattan from the Native Ameri-
cans for a few shells. Unfortunately he hasn't been been paying attention very much to what hap-
pened since then. And so on behalf of. All of us, humanity: sorry. And. But I also thought that 
maybe we could have a little you know, we could try to figure out a way of playing with his geo-
graphical challenged mind by offering him. 
We're just saying that's Greenland. Leif Eriksson did that. No no. Or maybe we could say, and this 
is - I don't know if there are any Norwegians in the room this is maybe out of taste or we could 
keep going. He won't know. 
So colleagues it is indeed a pleasure to be with you. There's a little blurry picture I think. That's me 
in the front. And what I'd like to say is that it was a formative moment for me being with you all. I 
looked out onto a sea of eyes. “Look me in the eyes”, right? You had the posters all over the coun-
try like am I really going to be more effective and efficacious with less time to collaborate and 
plan?  
At that time it was the new conflict. And now I'm with you again at the beginning of the New 
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Start. And I do wish you all the best, but I will like to say there is something that for the teaching 
profession globally and there's many of us that are in this this fight, who are in these moments, 
when we're fighting for: The tools, the resources. And the time we need and the trust we need. The 
tools, the trust, and the time. That those are three important sides of a triangle that cannot func-
tion without one of the others. So I do hope that you take those forward. Because I do think that 
the Danish Model, and I have worked with DLF for a very long time and particularly in doing de-
velopment cooperation work in developing countries, who talk about the Danish model. And if 
you remember at that time back then in 2013 I said “I want to be able to say it is a model. I want to 
be able to say it does work. I want to be able to say that the trust that tools and the time are that we 
have an ethical standard”. As educators we do no harm in education. And we also knew that and 
you knew at that time that you could not do the best for your students if you did not have the ade-
quate time to prepare and to collaborate and do that work. So I look forward to what comes next. 
We had some conversations yesterday that were very promising with Thomas who was very good. 
And there are some lines and areas for work, but those sorts of fundamentals, I think are very very 
important and the research does bear those out. Anders also talked about Congress where I was 
elected in July. It was a big congress. 1,500 delegates we had from member organizations around 
the world, and to say - I won't give you my progress report which was about as long as Anders' 
progress report I won't do that, because I don't have that much time and I wouldn't do that to you. 
His was much better. But I will give you a glimpse of some of the things. We refer to the Big 
Three. We had three sort of thematic days that we talked about there, given what's happening in 
the world with the rise of authoritarian populism, with Trump and Bolsonaro, and Erdogan and 
Duterte and Orban and so on and so on. We wanted to talk a lot about democracy. We wanted to 
talk about rights. We also wanted to talk about the system, the education system itself. You're talk-
ing about the ideal folkeskole. That's very important to know what you're for. It's very important 
because it's been made the comments been made. We often sort of react constantly to what's hap-
pening to us. So we spent some time at Congress talking about free equitable inclusive democratic 
education for all. Not some. All! Yeah. And yes. 
 
Klapsalve 
 
And we also talked about status, so: system, status, rights, and democracy. Status which refers to all 
of compasses. All that has to do with our profession at this current moment. At a time when cor-
porations and neoliberal governments are trying to convert teachers into simple content delivery 
machines.  
What we do is much more than that. And you've been talking about that. We had 46 resolutions. 
The Congress - it felt for me like it went on for about two months, but I think in total it was about 
six or seven days depending on when you started. The idea for the Congress, we had all the pre 
Congress: The higher education, early childhood, education support personnel. We had the Fran-
cophone group. We had not yet the Lusophone group but we're working on it. We had the Anglo-
phone group, the Commonwealth. We had regions coming together. We had young members. And 
the point was at the beginning of Congress it was fine for all of that. But at the end of Congress 
the idea was that we were united and together with a joint purpose to take forward. And that's ex-
actly, I think what we did and it was very... I want to talk to you about it, just a couple of the things 
that DLF has contributed so so very much to over the years and also thank you, but talk about 
each one of these in turn.  
The first one is the Global Response. I think DLF was an early adapter in our Global Response 
campaign. I should say that. Because the idea of Global Response now there's five trillion dollars in 
education budgets around the world that the private sector would like to monetize, commercialize 
and extract value from. And that's a big concept to get your head around. And so in the Global 
Response we actually started looking at what that looked like - both in the Global North and the 
Global South. And we did what educators do best. We researched it. We investigated it. You see 
the research that we've done. Each one of those pieces of research up there are part of a campaign, 
that we led in a specific country. And I will use the example of Liberia because that's the one 
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where, what you did was: You took your development cooperation programming work there and 
you aligned it with our campaigning work, so that as we were building capacity, we were also build-
ing space for the leadership of the Liberian Teacher Association to have a place at the table to say 
“wait a second. Students deserve free inclusive quality education for all. With a trained well-paid 
teacher that has rights”. What's happening in Liberia was that Pearson working with the World 
Bank and differed in others were putting iPads in the hands of - sometimes secondary graduates 
but not always - where it turning basically people into robots reading off of a tablet in a classroom 
where children were sitting on the floor. And DLF, you worked with us to raise awareness about 
this all around the world. And I think one of the culmination - one of the great ones was when we 
were actually able to sort of do a takeover at the African Union Education Ministerial where all of 
the ministers that came off of the plane, we put a giant billboard there at the airport that says: Stu-
dents Before Profit. You know a student. You did that. 
 
Klapsalve 
 
I was just at the United Nations last week. I missed the encounter between Greta and the orange 
one. But I wanted you to know on your behalf I also brought the issue of the climate crisis and 
what the world's educators are going to do in terms of building space, demanding space. Both in 
terms of training, in terms of our professional development, in terms of time - there's that word 
again - to be able to talk and link up the climate crisis with larger geopolitical things that are hap-
pening. To try to put it into context. We were very supportive of the students we worked with the 
Students Movement. I actually had this sign out of the whole side of Education International dur-
ing the climate strikes, had this sort of sign that said: Teachers across the world are with you. And 
very very proud of you. And I was standing out there. People were coming to do selfies and some-
thing. And this group of students started running towards me in gas masks. Some of you might 
know this story. They were just running right at me and I was like “ARRHH”, you know “what are 
they going to do?” And all of a sudden at the last possible moment, the leader of the Group of the 
students in army fatigues and gas masks ripped off her gas mask and went “Daddy!” 
I don't know if you all remember the first time you encountered your child on the streets in a pro-
test but boy is that pretty great.  
 
Klapsalve 
 
Anders started his speech about democracy and quite frankly friends, if we don't lead in this area, 
nobody else is going to, you know? We're in every community, we’re in every school around the 
world, and we are organized around democratic principles. The trade union movement is one of 
the fundamental pillars of democracy and democracy is sliding. Both in democratic countries and 
under siege all around the world. What we did was at our 25th anniversary you'll see Fred and Su-
san there behind me. That's my predecessor Fred van Leeuwen who just retired last year, stepped 
down. And and Susan we did a, an exercise to think about I don't know if you know the book On 
Tyranny. Do you know the book On Tyranny sort of 10 lessons about how tyranny and how fas-
cism comes up. Timothy Snyder is the author I recommend it to you if you haven't seen it. But he 
wrote the foreword for our book. We went around asking what are the lessons about education 
and democracy. What is it? What is it that matters? What what is it that you want? You think we 
should be able to teach and have the space and the time to teach that. 
And we put those together and the 25 lessons and those will be also part of a education for de-
mocracy campaign that the Congress also approved and we'll be developing and building out but I 
hope it's being translated into lots of languages that the Mexican teachers have made sure that eve-
ryone got it in Mexico. We have it in Polish and Russian and French and Spanish. Probably not yet 
in Danish but you also read English very well it's for free on our on our website. So if you'd like to 
download it there's a poster too. But I wanted to make that available for you on on the EI Execu-
tive Board. We have a man named Raymond Basilio a very good friend of mine and I know maybe 
many of you know about him. Raymond is one of those people that speaks truth to power. He's a 
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teacher trade unionist and he's not scared and he's living in a country where extra judicial killings 
have reached the tens of thousands. President Duterte just kills people who speak up against him 
at or he harasses and he threatens them. Raymond hasn't slept in the same bed for two nights in a 
row for the past year. He is completely underground we've been. I was there twice right before 
Congress and before we let a council of global unions meeting there. I put him up there just be-
cause it's important to remember that what's happening in Hong Kong or what's happening in the 
Philippines or what's happening in Brazil is also happening to us. That's our movement. This is 
something we need to be aware of. We need to take action on one of the only reasons that we were 
able to get France released his his predecessor who was also arrested. Let me say why they were ar-
rested. They were taking. They were taking aid to a group of children and in the Lumet area of 
Mindanao province Indigenous kids. That's an area that the president has carved up for corpora-
tions there and doesn't want any schools or any people there so they arrested they arrested France. 
She won the Arthur Spence an award this year. The trade unions’ Nobel and basically the reason 
that we got her out of jail was because of an urgent action appeal because we wrote hundreds of 
thousands of letters and we need to do that over and over and over again. So urgent action for 
democracy and human rights will be something that fundamentally EI and I know DLF is very 
much dedicated and committed to us needs to go forward. This is the Executive Board. Now. 
Your head will spin on this one so I'm not going to. I'm not going to actually do the wheel. OK. 
The wheel was someone gave me the ideas said How do you represent EI in a single graphic. You 
should try to do this do this for your own organization in a single single representation. But after a 
long time of thinking about it what it became into was a planning tool and it's it's relevant to you 
because where you are right now in taking decisions about your values and the values of your pro-
fession and the folkeskole. This document because right to the center the axis of the wheel are our 
members and our values. Those are the constant. Everything else spins around those. You have 
different levels you have you have the big three that I mentioned but you have are tools you have 
our strategy is you have our sectors you have categories you have people you have places regions, 
right. But. Those things move around those core values those values is what defines us and those 
values of what unites us whether it's here today in Copenhagen or. In right now actually the South 
African teachers are having their congress in Johannesburg or wherever. This is what unites us. 
And I think this is why we get targeted so much. I think this is why whether there's somebody who 
wants to sell clean coal curriculum so for the climate change isn't happening or say that you know 
teachers are indoctrinating young people by teaching them about their rights and democracy. The-
se are the values that that hold the wheels aligned and on the road. And I know these are very im-
portant for you and I know these will be very important for you going forward. But I just wanted 
to commend you for this important work that I think you're doing and look forward to the debates 
around that. 
This is how we use it as a planning tool. I'm not going to get into that too much it was the second 
and we're stuck and that's all right. 
I hope that the next time I come here I hope that the next time I stand in front of you or next to 
you or behind you. The new start. The new deal. 
The new agreement will enshrine those values will enshrine your vision for not only Danish society 
but stand as a new Danish model for all of society's global societies. Thank you very much for eve-
rything you do. We are very very happy to be with you and wish you all the best for the rest of 
your Congress. Thank you. 
 
Klapsalve 
 
Ander Bondo Christensen, formand 
Thank you, David.  
 
DLF is a proud member of Education International. Thank you for our cooperation , thanks for 
solidarity, support. And I’m proud to be able to call you a friend of the Danish Union of Teachers. 
Thank you very much. 
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Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja vi er nået igennem vores gæstetalere, men inden vi skal til frokost, så skal vi jo traditionen tro 
have uddelt Stinus prisen jeg giver ordet til formanden. Ja og inden formanden, så har jeg forstået, 
at vi lige skal se en lille film 
 
Der vises en film – se evt. særskilt fil 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Når vi skulle se Peter Skov-Jakobsen her tale om vores folkeskoleideal, så er det fordi, jeg tror, det 
Peter taler om, er noget, som vores prismodtager kan nikke genkendende til.  
 
Det er mig altid en meget meget stor fornøjelse, mig en meget stor ære at få lov til at uddele Stinus 
prisen. Det er jo til en person, en gang har vi også delt det til en skole, som har på en helt særlig 
både gjort sig bemærket i forhold til at skabe den gode skole, til at have fokus på den gode under-
visning. Det er helt oplagt, synes jeg, at den prismodtager vi har fundet til denne kongres skulle ha-
ve den pris.  
Det er sådan, at jeg sidder nogle gange oppe på mit kontor. Den kan godt blive både ni, halv ti og 
ti. Spændende ting jeg skal forberede. Eksempelvis 345 sider til næste dags bestyrelsesmøde i Læ-
rernes Pension. Kontributionsbekendtgørelser og lignende.  
Ved I hvad? Det kan man godt køre lidt sur i. Og så har jeg faktisk for vane lige at komme op i 
gear igen, og så klikker ind på folkeskolen.dk. og så åbner jeg en helt bestemt blog. Og så læser jeg 
lige et blogindlæg fra dagens prismodtager. Og så får jeg energi igen. Måske ikke lige til kontributi-
onsbekendtgørelsen, men til så meget andet fordi jeg læser noget, som spejler det, der er det helt 
grundlæggende for den skole, vi har, den skole vi står sammen om og den skole, som vi prøver at 
beskrive i det, vi nu kalder folkeskoleidealet, og som vi skal behandle i morgen. 
Nogle af de værdier som Peter Skov-Jakobsen giver udtryk for i hans tale her. Vores prismodtager 
det er en lærer. 
Først og fremmest en lærer, en lærer med rigtig stort L, men det er også en skoleleder, det er også 
en skolebibliotekar, det er også en formand. Jamen det er en alt muligt. Ja, så kan I så høre, det er 
en blogskriver og det er selvfølgelig Jens Raahauge, som skal have årets Stinus Pris.  
 
Klapsalve 
 
Jeg har her skrevet et af dine mange mange blogindlæg ud. Kæft det er ufatteligt, du kan skrive så 
mange: Her går mine kontaktlærere, hedder denne her og den starter sådan her:  
”Sprog skaber virkelighed, siger man. Derfor er det interessant, at se på den glidende institutionali-
sering eller afsjæling, der har fundet sted i skolen. Lige nu er den funktion, der har båret den dan-
ske skoles særkende som et tilbud om at bistå forældrene med pligten til at modtage undervisning, 
til debat. 
Jeg tænker selvfølgelig på klasselæreren. Og så har du nogle overvejelser om betydningen, værdien 
af klasselæreren, som alle burde læse, som alle vil. Den skole som vi nu på forskellig måde har stået 
og rost.  
 
Du rammer så plet i så mange af dine meget korte, præcise beskrivelser af de her grundværdier, jeg 
talte om før. Det er mig en evig inspiration, havde jeg nær sagt, løbende inspiration er nok mere 
korrekt. Jeg har en stor glæde af det i mit daglige arbejde Jens. Og så er du jo så flittig. Jeg ved ikke 
om du kalder dig selv pensionist. Men det er i hvert fald en speciel pensionisttilværelse, vil jeg sige. 
Hvis du kalder det det. Dit brændende engagement for den danske folkeskole er kommet os alle til 
gode. Alle lærere, alle elever og derfor skal du selvfølgelig have Stinus Prisen. Når jeg siger, du først 
og fremmest er lærer, så er du fordi jeg synes, det bærer, alt hvad du laver.  
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Du var skoleleder, men du var samtidig lærere. Jeg tror, hvis du havde været en del af Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse, så havde du kastet dig ind i diskussionen af folkeskoleidealet. Fordi 
det er det, der er båret hele dit virke. Uanset hvilke af de mange funktioner som du har kastet dig 
over, så har det været det brændende engagement for den gode skole. Så jeg synes Jens, at vi i den-
ne her kongres skal give dig et kæmpestort bifald, og så vil jeg bede dig om at komme herop og 
modtage en meget meget fortjent Stinus Pris. Tillykke med det. 
 
Klapsalve 
 
Jens Raahauge, Stinus Prismodtager 
 
Ja, tak tak tak tak.  
Jeg er jo også blevet læringsmålinficerede, så derfor har jeg skrevet en takketale. Og den kan I læse 
på min blog. Hvis I er interesseret i det, for jeg lægger den væk nu.  
 
Fordi jeg har mødt mennesker herude i foyeren, som betyder at læringsmålene fortoner sig i for-
hold til noget væsentligt.  
 
Jeg er selvfølgelig ekstremt glad for at få Stinus Prisen og jeg kan allerede nu indrømme, at han var 
min første formand i Danmarks Lærerforening. Bare lige for at antyde lidt om alderen. Jeg beun-
drer ham ufatteligt meget, fordi han var med til at skabe den demokratiske humanistiske skole, 
hvor han fik forhandlet utrolig mange ting på plads og det der var helt sjældent ved ham, var jo, at 
han vidste, at når man forhandler om skolen, så handler det om hjerne og hjerte og baglomme. 
Han havde altid baglommen med, og han havde selvfølgelig nemmere forhandlingsbetingelser ,end 
man har i dag, fordi han forhandlede faktisk med politikere og embedsfolk, som kendte til skolen 
indefra.  
 
Klapsalve 
 
Der var slet ikke noget fedtlag. Og derfor fik de lavet - både hvis det var forhandlinger, hvor der 
blev skrevet tal ned på servietter og hvis det var mere omfattende ting - så fik de altså lavet en sko-
le, som kom til at fungere, som en virksom ballast for skabelsen af velfærdssamfundet og hvad der 
var endnu sjovere, og gjorde det endnu lettere for ham, det var jo, han arbejdede i en tid, hvor So-
cialdemokratiet havde en kulturpolitik.  
 
Klapsalve  
 
Det afspejler sig i de kursus ejendomme han byggede op. For det første så lå de så satans langt ude 
på landet. Så når man endelig var kommet derud, så var man nødt til at koncentrere sig om, hvor-
for man var der. 
Der var, der var langt til Brande, eller til Assens. 
Så det var den ene ting. Den anden ting var, at der var så fantastisk smuk kunst på væggene og det 
dækker jo også over hans tænkning. Han vidste, hvor væsentligt det var, at der var kunst, men han 
vidste også, det var smart at investere i kunst. Han købte gode kunstnere, mens de var billige. 
Han er faktisk kun overgået af LO-skolen, som købte for øl penge og har Danmarks største private 
kunstsamling. 
Men det jeg hæfter mig ved, det er selvfølgelig. Hvad kan man bruge det til? Fordi for mig er der 
ikke noget, der hedder de gode gamle dage. Der er noget, der hedder erfaring. 
 
Jeg var til møde i UNICEFs rettighedsskolers ekspertudvalg, Gud bedre det, i går og der var Thea 
også med. Hvor er hun henne? Der! Og jeg kunne høre på de unge, navnlig den mest aktivistiske 
del af de unge, at erfaring det var ikke lige det, der stod højeste kurs. 
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Det kommer an på, hvordan man bruger sin erfaring. Man kan jo bruge sin erfaring, sådan som Pe-
ter Poulsen, Danmarks største poet skriver at ”jeg har det som viskelæderet, der venter på, at bly-
anten skal blive opfundet.” Altså at man har en sikkerhed for, at når der kommer noget, så er man 
åben for at kunne tage stilling til det. Og så kan det være, at man skal viske det lidt ud, og det kan 
jo være, at man skal få det understreget. Men det er vigtigt, at erfaring altid er et afsæt for at være 
åben og lydhør.  
Så det er den ene ting, det var det Thea satte i gang for mig, men en af de ting vi skal være lydhøre 
over for, det er, at folkeskolen og udviklingen ikke standser ved lærerne. Den er faktisk centreret 
omkring eleverne. Hernede et eller andet sted der sidder Malene fra Børnehaveklasselederforenin-
gen. Hun er lærer i Næstved. Hende var jeg sammen med for nylig, da vi havde - jeg kan ikke hu-
ske om det var 40, 50 eller 60 års jubilæum for dengang i gik ud af skolen, og havde haft mig som 
klasselærer. Vi kom til Lindebjerg skole i Næstved, som ikke havde ressourcer til at lukke op for os, 
da vi kom til vores jubilæum. Så derfor så løftede vi hinanden op og kiggede ind ad vinduerne. Og 
de var helt fantastisk, ved at kigge ind, var flere af eleverne der sagde, ”Gud, det er de samme bor-
de!”  
 
Latter 
 
Vi kunne faktisk se, at den eneste forskel der var, det var, at der var kommet noget strøm op på 
væggene, men ellers så lignede skolen sig selv. Og derfor så synes jeg faktisk, at når nu vi har snak-
ket så meget mere om arbejdsmiljø, at vi burde faktisk også lige have lidt sans for, at der også skal 
være et arbejdsmiljø for eleverne.  
 
Klapsalve  
 
Det synes jeg, det tror jeg kunne gavne arbejdet i folkeskolen utroligt meget, og jeg kan høre, når 
jeg kommer rundt på de UNICEF-rettighedsskoler, jeg besøger. Det er et af de store løft, ved at 
blive rettighedsskole, det er, at eleverne får et talerør, så de rent faktisk kan gøre opmærksom på 
nogle ting, som gør dem utrygge i dagligdagen og som faktisk er meget nemme at løse. 
Så derfor skal vi lige huske, at det standser altså ikke der.  
 
Så tror jeg på den personlige kontakt. Jeg kan se, der sidder lærere her, som jeg har været skoleleder 
for og som jeg håber, har oplevet, at de har fået en eller anden frihed. Men hold kæft hvor har de 
lært mig meget, fordi de ydede modstand.  
Det vigtigste ved at være lærer, det er at nyde den modstand elever giver. Det vigtigste ved at være 
leder, det er, at nyde den modstand, som lærer giver eller personalet giver. Hvis det ellers er velbe-
grundet. Destruktiv modstand det er ikke til at holde ud, men konstruktiv modstand det er faktisk 
den bedste efteruddannelse, man kan få.  
 
Den bedste omgangstone i skolen den får man faktisk ved at røre ved hinanden. Jeg blev skolele-
der på en skole, som havde et meget meget højt hærværksbudget og som blev kaldt en ghettoskole. 
Vi fik reduceret et hærværksbudget på omkring 100.000 om året, til et budget på 82 kroner et år og 
ellers nul kroner i tre år. Det der kostede et år, det var en pige fra 9., der havde stjålet et af vores 
toiletbrætter, fordi hendes kæreste havde slået op og hun ville gerne ramme ham ind.. Men det som 
det som jeg tror, var hemmeligheden det var, at jeg som skoleleder sagde ”det vigtigste det er sgu 
da ikke den der skærm oppe på kontoret. Det er at stå hver morgen fra klokken kvart i otte til ti 
minutter over otte og giver hver eneste elev, der kommer ind ad døren hånd.” På den måde så læ-
rer man 600 navne. Og på den måde så er det altså svære at være et dumt svin som elev, hvis da-
gens skoleleder har rørt ved en. Jeg kunne da godt foreslå, at Danmarks skoleledere danner espalier 
ved indgangen til skolen, nu er der også så mange ledere på alle skoler.   
 
Klapsalve 
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Så man kunne efterhånden godt komme i gang. Derudover vil jeg bare sige, at verden er altså fuld 
af dilemmaer. Nu snakker vi meget om grøn omstilling. Hvis der er en fysiklærer til stede, så vil jeg 
godt bede vedkommende under ”Eventuelt” på den sidste dag af kongressen gøre op, hvor mange 
jordomrejser med fly... det CO2-udslip, jeres tændte pc’er i tre dage har givet anledning til. Bare for 
at sige, altså. Vi fylder skolerne med digitalisering for at bilde dem ind, at det skal blive nemmere at 
arbejde for grøn omstilling. Samtidig er det jo ikke sikkert, vi lærer meget af det digitale.  
Jeg har lige læst en fantastisk bog, en der hedder…. Nå,det er alderen, men den hedder: Læseren 
der forsvandt. Han fortæller om et forskningsprojekt i USA, som viser, at når man sætter elever til 
at arbejde med digitale medier, læse på computer, så udvikles et eller andet heroppe i frontallappen, 
frontalt goretex, som det hedder - det er ikke noget vandskyende - det udvikles så hurtigt på seks 
timer, så man faktisk bliver en god bruger. Det der er problemet ved det, det er, at det virker som 
markant forstyrrer af koncentrationer og hukommelse. Man ændrer hjernefunktion til at være iden-
tisk med den jæger og samler i stenalderen havde. Hele tiden på jagt efter: Er der noget der kan 
spises? Noget jeg kan bruge? Hele tiden på jagt efter, er der farer, der lurer. Så på en eller anden 
måde er det jo sjovt, at vi har opbygget en skole, som genindfører stenalder hjernen.  
Derfor vil jeg godt sige, jeg går ind for at elever skal bevæge sig, fordi en krop har brug for bevæ-
gelse. Men jeg går godt nok også ind for, at hjernen har brug for fordybelse og stilhed, så derfor 
burde der være 45 minutters stilhed på skolen, hvor man lukker sig inde i en bog, og det synes jeg 
også, I skal gøre på kongressen.  
 
Klapsalve 
 
Så jeg vil altså takke for denne her pris, som jeg synes, det er ufattelig ærefuldt at få. Og min kone 
og jeg går her om lidt og så kan den der synes, vedkommende skal have den til næste år, sætte sig i 
vores stole. 
Men jeg skal bare lige nævne at lærerne betyder noget. I går aftes var der Kender du typen? Der 
sidder en dreng, som har været ved at gå i hundene, i Århus, Flemming Møldrup. Han kom til den 
ottende skole og var ved at blive opgivet, fordi han var, han var godt nok en rod. Og ud over kan-
ten var han. Så fik han en klasselærer, som han satte navn på i går. Hende er jeg gift med. Hun sid-
der lige der.  
 
Klapsalve 
 
Det der var fantastisk, det var, at han ikke blev reddet af grammatik. Han blev ikke reddet af viden 
og færdigheder og kompetencer, det fik han også. Han blev reddet af Michael Strunges: Vi folder 
drømmenes faner ud. Hvis vi bliver ved med i skolen og snyder ungerne for de store kunstneriske 
udtryk. Så er vi fattige. Så lad os få Socialdemokratiets kulturpolitik tilbage i skolen også. 
Tak  
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja vi er færdige med formiddagens program og det er sådan, at vi skal spise frokost og til de delege-
rede lige en gang til, når vi kommer tilbage i eftermiddag, og vi starter klokken 15 . Så starter vi 
først med lidt formalia og lidt praktik. Derefter skal vi debattere formandens beretning, og den 
indbefatter både den skriftlige beretning, den mundtlige beretning og der er også på nuværende 
tidspunkt et forslag til vedtagelse, som vi vender tilbage til, når vi når så langt og det ligger alt 
sammen på Kongresportalen under punktet Beretning. 
Og jeg har også lovet at sige, at der er nogle enkelte fysiske eksemplarer af den mundtlige beret-
ning, de ligger nede ved udgangen, så der kan I tage et eksemplar, hvis I er interesserede i det.  
 
Frokosten for vores gæster, den foregår i Vandsalen, det ligger herude til venstre for jer og til højre 
for os. Der skal vi spise frokost og jeg skal nøjes med at sige velbekomme.  
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Tak for i formiddags og til de delegerede: Vi mødes igen, når klokken er 15.  
 
FROKOST 

John Vagn Nielsen, dirigent 
…kongressen, så I må gerne tage plads alle sammen. 
 
Vi skal om ikke ret lang tid i gang med at debattere beretningen, men vi skal som sagt lige have lidt 
praktik og lidt formalia inden da. Det første vi skal tage stilling til, er en formel godkendelse af den 
dagsorden, der er udsendt. Der er udsendt den endelige dagsorden… Det hedder punkt A.1. Vi 
skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til dagsordenen? 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så betragter jeg det sådan, at dagsordenen er godkendt. Ser vi 
så lige lidt på tidsplanen, så er det som sagt sådan, at vi om et øjeblik går i gang med at debattere 
beretningen. Det vil Helle vende tilbage til om lidt. Vi vil holde en pause midtvejs her hen på ef-
termiddagen og så er det så spørgsmålet. Der står i den oprindelige tidsplan, at vi eventuelt også 
godt kunne finde på, at holde aftenmøde. Det er ikke vores hensigt at gøre det, men vi overvejer, 
hvorvidt vi skal stå eller trække sluttidspunktet fra klokken 18 til klokken 19. Det vil vi først tage 
stilling til, når vi er henne i pausen, så vi lige får en fornemmelse af, hvor langt kommer vi i forbin-
delse med debatten om beretningen. Så muligvis en forlængelse til klokken 19 men ikke noget af-
tenmøde. 
 
I morgen starter vi så klokken 9 og der skal vi så behandle det punkt der hedder Periodeforhand-
lingen og det videre arbejde med Ny Start. Og derudover er det også fastlagt, at når klokken er 11, 
så skal vi i gang med at debattere Folkeskoleidealet, hvor der vil komme nogle oplæg, som der også 
står i noget af det materiale der, er udsendt. Se det var det, jeg ville sige omkring tidsplanen på nu-
værende tidspunkt. Måske også lige for en god ordens skyld at i morgen, der står også i det, der er 
sendt ud, at vi slutter mødet i morgen klokken 18. Vi slutter mødet allerede klokken 17 i morgen 
og det skyldes, at der skal være kongresfest. Den starter klokken 19 og der skal være tid til, at man 
kan omorganisere salen. Så vi er altså færdige i morgen når klokken er 17. Det var det.  
Så skal vi videre til et punkt, der hedder Forslag til Forretningsordenen. Det er det punkt, der hed-
der B.2. og det har også været lagt ud på portalen. Det ligner det, I har set tidligere, jer der har væ-
ret med tidligere og det har de fleste af jer. Jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærk-
ninger til Forretningsordenen? 
Er der nogle, der ønsker afstemning om Forretningsordenen? Ellers så vil jeg tillade mig at betragte 
dem som godkendt. Den er godkendt. 
 
Så skal jeg gøre jer opmærksom på punkt 5 i Forretningsordenen, hvor der står at en tale og første 
indlæg i debatten ikke må overstige 7 minutter og øvrige indlæg under samme punkt må ikke over-
stige 3 minutter. Vi vil af hensyn til afviklingen af kongressen have fokus på, at taletiden overhol-
des og det holdes inden for disse tidsgrænser og det vil vi gøre ved selv at tage tid på vores på vo-
res ure. Jamen så er der her op på talerstolen… der ligger også en telefon, og den kan I så trykke 
”start” på, og så begynder den at tælle for jer. Og der er også stopur, så I ligesom selv når at lægge 
mærke til, hvornår det er, I skal stoppe jeres indlæg, inden vi når at stoppe jer undervejs, ikke? Men 
stadigvæk en opfordring til at holde jer inden for taletiden. 
Hvis vi skal have elektroniske afstemninger, hvad vi skal have. Så vil det ske via Kongresportalen 
og det vil være sådan at, når der skal være en afstemning, så vil den blive tilgængelig under det me-
nupunkt der hedder ”Afstemning”, så det finder I så, når vi når så langt. Og så kan I så stemme 
for, I kan stemme imod eller I kan undlade og så når man har gjort det, så trykker man ”Send”. Vi 
laver sådan en prøveafstemning i morgen tidlig, så I lige kan øve jer lidt og vi regner med i dag og 
klare os, ved håndsoprækning. Det betyder altså også, at når vi skal stemme via vores elektroniske 
device, så er det også en rigtig god idé at huske, at have dem med sig.  
 
Så kan jeg sige om på informationssedlen, der skulle ligge på bordet. Der står også noget om ind-
sendelse af forslag og der er det sådan, at hvis I ønsker ordet, så skal I bede om ordet via Kongres-
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sportalen. Der trykker I på ”Talerliste”, så trykker I på det dagsordenpunkt I vil tale om og så tryk-
ker I på ”bede om ordet” og der skal I så skrive, af hensyn til os g af hensyn til planlægningen, et 
par stikord om hvad er det, I vil sige noget om. Hvis det er sådan, at jeg også har et forslag, så må I 
godt lige, hvis der er plads til det, skrive det men det er det vi skal bruge, for vi skal ligesom prøve 
på at sortere sedlerne, så når vi for eksempel kommer til debat om beretningen, at vi så ser, om vi 
kan få temaerne i nogenlunde ens rækkefølge. Og det er sådan, at selv om I har trykket ”Indsend”, 
så kan I efterfølgende gå ind og fortryde og det gør I så oppe i højre hjørne, kan jeg se. Og I skal 
som sagt først bede om ordet, når det punkt I ønsker ordet til, det bliver åbnet.  
Så kan jeg sige, at den her talerstol kan justeres op og ned, så den passer til jeres højde men lad væ-
re med at røre ved mikrofonen, for så skaber det uro i systemet her. Og så i øvrigt om at bruge 
netforbindelse: Hvis der er nogen, der kan finde på at bruge det til streaming eller til store downlo-
ads, så tænk lige over det, for vi har tidligere oplevet, at der har været så meget drøn på nettet, så vi 
simpelthen ikke kunne få de der afstemninger til at fungere. Så tænk lige på at lytte på de ting, der 
foregår heroppe. Hvis der er noget, så kom op og spørg os. Vi skal nok være opmærksomme på 
pauser også, hvis der er behov for at man ligesom har brug for summe-møder. Men tøv ikke med 
det. Og så til allersidst, vil det være en god ide, at I sætter mobiltelefonerne på lydløs, hvis I ikke al-
lerede har gjort det. 
Det er de praktiske ting vi skulle have med her. Vi går videre til dagsordenen punkt 3 der er Beret-
ningen Værsgo Helle. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak og god eftermiddag og lad os komme i gang med punkt 3 Formandens beretning. Vi har tidli-
gere sagt, nu siger jeg lige for en ordens skyld: Der jo blevet udsendt en skriftlig beretningsdel den 
18. september og den mundtlige afgivende fra i dag, den ligger både på kongresportalen og på 
hjemmesiden. Og der ligger også et forslag under punkt 3 på Kongresportalen, der hedder C 2. Det 
er et forslag til kongresvedtagelse om Danmarks Lærerforenings arbejde for den grønne omstilling 
og det er fremsat af Mads Tudvad. Det vender vi tilbage til. 
 
Her i foreningen har vi jo igennem en del år nu haft for vane, at vi har emneinddelt. Temainddelt 
formandens beretning således at det gav os et bedre overblik, når vi skulle debattere både den 
skriftlige og mundtlige beretning. Det gør vi også i år. Og både på portalen men også bagved. Men 
under punkt 3, der ligger der nu et forslag til opdelingen af dette års beretning - både den skriftlige 
og mundtlige del. Nu er der jo mange måder hvorpå man kan emneopdele sådan en beretning. Vi 
har valgt at gøre det som vi også har for vane at gøre nemlig at tage afsæt i den skriftlige beretning. 
Det er den I har haft udsendt, det er den I har kunnet forberede jer på, og de emner og den opde-
ling der står her. Det er dem der fremgår af den skriftlige beretning så vi foreslår at indlede debat-
ten omkring beretningen med punkt 1. Det dækker både OK18 forløbet på det offentlige område 
og Ny Start og lokale arbejdstidsaftaler. Så har vi et punkt 2 der hedder Lærerprofession og skole 
og folkeskolens udvikling. Under punkt 3 har vi fællesskab og udvikling i fagbevægelsen og ar-
bejdsmiljø. Og så har vi et opsamlende punkt 4, som vi kalder Øvrige forhold, herunder internati-
onale forhold, Klima og fagbladet Folkeskolen og så vil nogle af jer, formentlig de fleste af jer være 
opmærksomme på, at den overskrift i den skriftlige beretning, der hedder Økonomi, har vi ikke ta-
get med. Det har vi jo ikke, fordi det er to selvstændige dagsordenspunkter, som vi skal diskutere 
længere fremme på dagsordenen. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til det her forslag? 
 
Stilhed 
 
Er der nogen, der ønsker afstemning om det? 
 
Stilhed 
 
Det er godt. 
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Tak for det. Så betragter vi forslaget som godkendt og så afvikler vi debatten efter de respektive af-
snit. I vil kunne se, når I lige kigger ned over de her forslag og de her emner også fra den skriftlige 
beretning, at der er jo flere af dem, som også skal behandles de næste dage, altså de næste punkter 
på dagsordenen. Det er punkt fire om et folkeskoleideal, det er punkt 5 Periodeforhandlingen og 
det videre arbejde med Ny Start. Og så er det punkt 6 Er vi gearet til fremtiden? 
Af samme grund, så gør vi det, at vi forsøger og arbejder hen imod at nå i mål med at tage hele de-
batten omkring den afgivende beretning - både den skriftlige og mundtlige del i dag og inden vi går 
herfra hen under aftenen, men vi venter med at tage en samlet afstemning og en godkendelse af 
hele beretningen, til vi også har været igennem punkterne 4 5 og 6, så vi får samtlige bemærkninger 
og debatter med. Det er bare til orientering, så hvis nogen sidder og venter på at vi også laver en 
afstemning og en godkendelse beretningen i dag, så kommer vi ikke til det. Vi venter til vi har fær-
digbehandlet punkt 4, 5 og 6 også. Så vil jeg sige til jer, at lige om lidt, så åbner jeg for debatten og 
vi starter med punkt 1, så hvis nogle af jer allerede nu ønsker ordet og ikke allerede har indtegnet 
jer, så er I velkommen til at gøre det.  
John har lige givet jer en vejledning i hvordan det skal gøres og I må endelig huske, som sagt lige at 
skrive, ”punkt 1” og så et lille stikord til hvad det er for et tema, I gerne vil sige noget om. Så grup-
perer vi jer, akkurat som vi plejer at gøre det, og så tager vi et tema for tema og jeg skal også huske 
at sige til jer, vi foretager heller ikke delafstemninger. Det har vi ikke gjort de sidste mange år på 
kongresserne. Det gør vi heller ikke i år for så vidt angår de respektive afsnit. Så er der ikke andet 
at sige end ”lad os komme i gang” og vi starter med Punkt 1: OK18-forløbet på det offentlige om-
råde og Ny Start og de lokale aftaler.  
 
Tak 
Lige om lidt så skulle I gerne kunne, som I plejer at kunne, dels oppe på bagtæppet, men også her 
kunne følge med i talerlisten. Vi sætter dem op og vi gør John og jeg, som vi plejer det. Hvis det er 
mig der kører den, så plejer jeg lige at nævne navnet på den næste taler og så nævner jeg samtidig 
navnene på de næste to, så man lige hører sit navn og holder sig i gang og den første indtegnede ta-
ler…  
 
 
PAUSE 
 
 
Vi skal lige finde ud af, hvem der er den heldige der får lov til at indlede dette beretningspunkt, Af-
snit 1. Så lykkedes det. Og så får vi navnene op efterfølgende. Den første der får ordet er Henning 
Gebauer fra Egedal Lærerkreds. Værsgo Henning. 
 
Henning Gebauer, Egedal Lærerkreds 
Tak skal du ha’. 
 
Kære kongres.  
Vores formand, Anders han kommer i sin skriftlige beretning ind på gennemgang af forløbet af 
kravopstilling i forbindelse med de sidste OK forhandlinger 18. Og det for os i kreds 33, et godt 
udgangspunkt for os indlæg her på kongressen fordi vi har en udfordring af mange formodentligt. 
Og det er, at vores kolleger der er ude på skolerne, de oppebærer ikke den samme løn, når de er på 
sidste løntrin. Kigger man på de centrale løndele, så kan man konstatere, at der er en forskel på 
slutlønnen for lærere på anciennitetsløn og lærere, der er ansat på grundløn. Faktisk så er forskellen 
i de centrale løndele i gennemsnit 1260 kroner om måneden, hvis man sammenligner en lærer på 
grundløn og lærer på anciennitetsløn. Hvis vi skal denne her ulige ulighed til livs, og det mener vi i 
kreds 33, vi skal, så skal vi kigge på det inden de sidste lærere på anciennitetsløn, er gået på pensi-
on. Sker det ikke, så vil det være svært at påvise den skævhed, der ligger i de centrale løndele for de 
to gruppers slutløn. Hvis man laver sammenligningen for børnehaveklasselederne, er der en forskel 
i de centrale løntillæg på cirka 130 kroner om måneden. Det er også en skævhed, vi skal prøve at få 
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løst. Og lad det være sagt med det samme. Lad det være sagt med det samme. Lærere der tilhører 
gruppen af anciennitetsløn, har gjort og gør et fantastisk stykke arbejde, som mange børn har fået 
glæde af og stadig får glæde af. Derfor er den løn som den gruppe er helt på sin plads og i den grad 
fortjent.  
Det samme kan man sige om de lærere, som er i gruppen ”Grundløn” og som også i mange år har 
været præcis det samme for de børn, som de har haft og har i skolen. Deres slutlønne er bare min-
dre. Udviklingen for dem i de centrale løndele er ikke fulgt med udviklingen i lønnen for gruppen 
med anciennitetsløn. Skævheden har været der meget længe og det er en skævhed, som ikke er ri-
melig.  
I Danmarks Lærerforening så har vi ved sidste overenskomst haft en forståelse for at børnehave-
klasseledernes løn ikke er fulgt med resten af deres kollegaers løn. Derfor fik vi heldigvis indført, at 
denne gruppe skulle have et lønløft ved sidste overenskomst, som det også er beskrevet i den 
skriftlige beretning. Det samme skal vi nu se at få klaret i forhold til forskelle mellem dem på 
grundløn og gruppen anciennitetsløn. Og det skal være snart af tidligere årsager. 
 
En løsning på udfordringen det kunne være en forlængelse af anciennitetsforløbet for lærere på 
grundløn og derfor, så vil vi opfordre hovedstyrelsen til, at have et løsningsforslag på udfordringen 
om skævheden i de centrale løndele med, som en del af hovedstyrelsens forslag til kravopstilling til 
næste forhandlinger. Samtidig vil vi opfordre til, at man får debatteret det ude i kredsene og få sat 
skub i diskussionen, så vi allesammen kan få den samme gode slutløn, for det samme gode arbejde.  
I Egedal Lærerkreds så vil vi se frem til de næste overenskomstforhandlinger og have fokus på 
denne problemstilling. Lige nu der arbejder vi på at få formuleret et overenskomstkrav, som vi kan 
få stemt igennem på kongressen i 20, når vi skal have vedtaget den endelige kravopstilling. Hvis 
altså det skulle smutte ud af listen over forslag til krav om løn for hovedstyrelsen. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Selv tak Henning så har Lars Steen Sørensen fra hovedstyrelsen bedt om ordet, og jeg nåede at se, 
at Lars lige kom på talerlisten. Og der vil I kunne holde øje med, hvem der har bedt om ordet til de 
respektive punkter Lars værsgo’. 
 
Lars Sten Sørensen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak. Og det er sådan en anelse om Ny Start og Ny Start i København. Det var jo rigtig glædeligt 
at høre Jacob Bundsgaard heroppe fra talerstolen sådan give sin store støtte til Ny Start og også til 
et meget, meget tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening. Det har vi rigtig meget brug for. 
Jeg er også glad for at kunne fortælle, at vi også har oplevet forpligtelsen på Ny Start i København. 
Vores overborgmester Frank Jensen er meget stærkt forpligtet af det. Vi har også en borgmester på 
vores Børne- og ungdomsområde, der også er meget stærkt forpligtet af det. Og jeg vil også sige, 
det var en af de væsentlige grunde til, at vi fik lavet en forbedret lokal arbejdstidsaftale her, der så 
startede op til det her skoleår, vi er i gang med. Vi fik med aftalen en prioritering af forberedelses-
tid. Vi fik også en tydelig melding om at - og det var fra vores administrerende direktørs side - at 
forberedelsestiden måtte kannibaliseres på. Og oplevelsen var nemlig, at forberedelsen endte med 
at blive sådan et hjørne i en at voldsomt stort arbejde og at det hjørne så til sidst også blev spist af 
alle mulige andre opgaver der så kom til. Så en stor forpligtelse på forberedelse.  
Samtidig var der også i aftalen en stor forpligtelse på, at der skal være en lokal dialog. Den dialog 
har lederne sådan set altid følt sig forpligtet på, sådan som jeg ser det. Men der har ikke altid været 
tid til det. Og det er altså en dialog, som både forpligter i forhold til op til… at opgaveoversigten 
bliver endelig lagt fast, men også sådan hen ad vejen at kigge på mængden af opgaver og opgaver-
nes kompleksitet.  
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Vi fik også med denne her aftale en forpligtelse på, at der skal ske en prioritering ude lokalt. I Kø-
benhavn er vi ligesom resten af landet presset af, at der år efter år skal spares og vi kan ikke se at 
opgaverne ude på skolerne bliver færre. Der har vi med aftalen fået gjort det meget, meget tydeligt, 
at der lokalt skal ske en prioritering med udgangspunkt i kernen af vores arbejde, altså arbejdet 
med at give børnene det bedst mulige skoletilbud. Men det var altså bare for at kvittere for at den 
Ny Start faktisk virker, og vi kan se, det meget, meget tydeligt virker i København. Og så har vi alt-
så også et behov for at Ny Start kommer til at virke i forhold til elever med særlige behov og i for-
hold til udvikling af folkeskolen sådan mere generelt set i forhold til den styring, der er i folkesko-
len. Men det regner vi altså med kommer. Vi har i hvert fald markeret, at det er områder, vi har 
brug for at forhandle om. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. 
Jeg har ikke flere indtegnede talere under det første punkt Ok18 forløbet på det offentlige område 
og Ny Start af lokale arbejdstidsaftaler. Jeg vil gerne lige høre, om der måtte sidde nogen i salen, 
der sidder og forbereder sig på at sige noget under dette punkt og hvis det ikke er tilfældet, så vil vi 
gå videre til det næste.  
 
Stilhed 
 
Det er ikke tilfældet. Tak for det.  
Så går vi videre til næste del af beretningen, det er punkt to Lærerprofession og skole og Folkesko-
lens udvikling og jeg vil gerne starte med give ordet til Dorte Lange, værsgo’. 
 
Dorte Lange, næstformand 
Tak for det. Jeg vil gerne sige noget om den del af formandens beretning som handler om privati-
sering af uddannelse. 
Vi hørte fra David Edwards om udfordringen internationalt og også om vores støtte fra Danmarks 
Lærerforenings side til det arbejde, som EI laver. Men vi er også nødt til at holde øje med denne 
her tendens herhjemme, fordi problemet med privatisering er ikke først og fremmest at det kan op-
fattes som umoralsk, at der tjenes penge på skolevirksomhed. Problemet er de affødte effekter, 
nemlig i form af dårligere undervisning. Når man skal tjene penge, så er standarder en helt naturlig 
konsekvens og standarder på undervisning, det er ikke hensigtsmæssigt. Og de ting man produce-
rer i det her tilfælde, så er det læring man producerer. Det er nødt til at være let at måle, så man kan 
dokumentere sin succes.  
Som David beskrev, så foregår undervisningen i de private firmaers såkaldte skoler i udviklingslan-
dene. Den foregår ved at en person uden nogen læreruddannelse, læser direkte op fra en iPad hvor, 
der står præcis, hvad man skal gøre minut for minut. Vi ser de samme tendenser herhjemme, selv 
om det selvfølgelig ikke er helt så tydeligt, hvor læreres faglighed spiller en mindre og mindre rolle i 
rigtig mange konkrete sammenhænge. Tag for eksempel undervisningsmidler. Undervisningsmidler har 
altid været en vare, som kommunerne har købt af private forlag, men digitaliseringen af undervis-
ningsmidlerne har ændret billedet. Dels er licenserne dyre, så kommunerne køber ind fælles fra 
skolerne og det sætter i nogen grad lærernes didaktiske valg af materialer ud af spil. Og dels er 
mange af de digitaliserede undervisningsmidler i mere eller mindre grad færdige koncepter, som in-
deholder undervisningsforløb og evaluering i samme system. Se lærerne skal jo ikke bruge de her 
koncepter, men i en hverdag med alt for lidt tid til forberedelse, så er det simpelthen ofte helt nød-
vendigt at gøre det. 
 
Et andet eksempel på uheldige konsekvenser af privatiseringen er målstyring og accountablity, som det 
hedder på engelsk. Accountability betyder noget i retning af at stå til regnskab for, en måde at tale 
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om evaluering på, som er hentet fra den private sektor og hvor man står til regnskab med meget 
lidt målbare elementer. Hele argumentet for at bevare de nationale test - på trods af deres påviste 
uduelighed som måleinstrument og som pædagogisk værktøj - det er netop, at det er en nem måde 
at holde styr på resultaterne på. Læringsplatformene kan også kun fungere, hvis der arbejdes med 
forholdsvis forsimplede mål. 
Disse elementer indgår alle sammen i den verdenstendens, som den finske professor, professor Pa-
si Sahlberg kaldte ”the GERM” på vores kongres her tilbage i 2015. The GERM, det er en forkor-
telse for Global Educational Reform Movement og germ betyder bakterie eller virus. Det er et be-
greb, der har været brugt i kritikken af den uhensigtsmæssige omkalfatring af skolevæsener, vi ser 
over hele verden. Virker de reformer så, som er en del af the GERM? Nej. Det gør de ikke. Heller 
ikke når man måler alene på de resultater, som de succeskriterier der bliver sat op, af dem der hol-
der af den her slags reformer. Fordi et typisk argument fra de tilhængere af reformerne her, som er 
en del af the GERM, det er, at man som land forbedrer sin konkurrenceevne, fordi eleverne bliver 
dygtigere på de målbare parametre vi har i for eksempel PISA. Men det gør de bare ikke.  
Jo mere man tester og jo og jo mere snævre mål man laver, jo dårligere går det også på de paramet-
re, som reformtilhængerne selv sætter op. Og så er vi ikke engang begyndt at tale om, hvor meget 
dårligere det går med elevernes evne til at tænke kreativt, til at være trygge og til at have tillid til fæl-
lesskabet og kunne samarbejde osv. 
Hvorfor gør man det så? Svaret er muligvis så simpelt som ”follow the money”. Der er penge i det. 
Der er en forsker herhjemme, der hedder Lucas Lundby, han har beskrevet hvilke beløb private 
firmaer har trukket ud af kommunerne i 2017. Firmaerne bag læringsplatformene har tjent ca. 60 
millioner kroner, udbydere af digitale undervisningsmidler har tjent ca. 210 millioner kroner og så 
har support af teknologi og software kostet ca. 170 millioner kroner. Igen vil jeg godt sige, at pro-
blemet med det her er ikke først og fremmest, at der bliver tjent penge. Problemet opstår, når 
standardiserede løsninger og snæver målstyring overtager lærernes professionelle vurderinger.  
For afprofessionalisering af lærerne er et kæmpestort problem. Det er det, fordi det forringer kvali-
teten af undervisningen. Det som giver god undervisning, det er, når lærere kan etablere den didak-
tiske treklang mellem sig selv, stof og elever. Fokus på læringsmål og afrapportering trækker lære-
rens opmærksomhed væk fra eleverne. Det er der forskere, der har påvist i nogle meget foruroli-
gende undersøgelser, hvor lærere kommer til at ignorere elever uden at ville det. Men fordi der er 
opstået struktur for arbejdet med et andet fokus end det didaktiske fokus, som lærere er uddannet 
til at have.  
Måden som undervisningen foregår, betyder enormt meget for undervisningens resultat.  
Politikere på Christiansborg har udarbejdet formål for folkeskolen, som de selvfølgelig regner med, 
at vi prøver at nå derude. Men hvis undervisningsform er styret af koncepter og forsimplede mål, 
så bliver resultatet et andet, end det politikerne havde tænkt sig.  
Det er vigtigt, at vi får inddraget det her element i de videre drøftelser om, hvilken skole vi vil ha-
ve. Mange politikere er ikke opmærksomme på den effekt, som kommercialisering har helt ind i 
klasseværelset og hvilken konsekvens den har for resultatet af undervisning. Vi skal prøve at lave 
indsatser, som kan sætte den her debat på dagsordenen. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Så bliver det Inge Margrethe Thomsen, Københavns Lærerforening og derefter Niels Munkholm 
Rasmussen fra Odense Lærerforening. 
 
Inge Margrethe Thomsen, Københavns Lærerforening 
Nu tror jeg, den er der.  
På det kongresforberedende møde i hovedstaden, der var inklusion og specialundervisning et 
punkt, vi mente det er vigtigt, at vi får diskuteret her på kongressen og jeg vil opfordre til, at vi i 
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DLF arbejder for en national handle- og genopretningsplan for inklusion og specialundervisnings-
området. Det er der hårdt brug for.  
 
Nanna hun er mor til Valdemar, som er en elev på en specialskole i København. Hun udtaler til 
KLF- net: ”Besparelser på specialområdet, det er den største trussel for mit barn nu. Bare små for-
ringelser kan vælte læsset for ham.” Valdemar har gået i folkeskolen. Han var enkeltintegreret, men 
der var ikke støtte nok, eller hjælp nok til ham. Før han kom på specialskole der udviklede hans 
psykose, angst skolevægring og han var faktisk hjemme i halvandet år. Bare fordi han var i de for-
kerte rammer.”  
Men det Nanna og Valdemar har oplevet, det er jo ikke et velfærdssamfundet værdigt, men desvær-
re så er deres historie ikke en enlig svale. Masser af forældre og børn med specialundervisningsbe-
hov de har lignende oplevelser. Kommunerne de har alt for stramme budgetter. Og handicapom-
rådet herunder specialområdet det kommer til kort her. Og de sidder jo lige nu og forhandler ude i 
kommunerne og planlægger budgetterne for næste år. Et område der er under stærkt pres. Det er 
specialområdet i hele landet.  
 
I København der har vi de sidste to år visiteret 30 procent flere børn til specialundervisning. Det 
koster 135 millioner ekstra om året og kan de ikke findes i det store kommunale budget, ja så skal 
de 135 millioner kroner jo bare spares på skoleområdet hvert år. Den samme melding hører vi så-
dan set fra mange andre steder i landet, at det er det samme der foregår der. Der budgetteres sim-
pelthen med for få specialskoleelever. Men eleverne er der jo. Og så overskrides budgetterne og 
nye besparelser rulles ud. Og sådan kan det jo ligesom køre i ring. år efter år, indtil skolevæsenet 
det ikke bare er skåret ind til benet, men til benet er savet over.  
Det er faktisk noget af en bombe. Ikke bare under skolerne, men også under kommunernes øko-
nomi. Og det skal der rettes op på nationalt.  
 
Vores nye undervisningsminister, hun udtalte til Folkeskolen i august, at hun varsler et opgør med 
inklusionsreformen, der med hendes ord har været lidt for meget ”økonomisk besparelse for øje”. 
Ja det tør der nok siges. Og hun siger videre, at målsætningen om at flere elever oplever at være en 
del af fællesskabet i almindelige klasser sjældent lykkes. Nu skal flere modtage specialundervisning. 
Og det er jo sådan set glædeligt nok, at hun har øje for at specialreformen, her syv år efter den blev 
vedtaget, ikke virker og hun er parat til at handle. Hun siger også, at det kan være et problem at 
specialpædagogik ikke har været linjefag på læreruddannelsen siden ’13 og at der mangler lærere 
med den viden. Og det kan jeg kun give hende ret i. Det kan da ikke gå for hurtigt med at få speci-
alpædagogik ind som linjefag igen. Men det er slet ikke nok. Der er massivt brug for, at ledere og 
lærere i folkeskolen får efteruddannelse i specialpædagogik. Skal vi lykkes med undervisning af ele-
ver, der har de behov, så er det da en afgørende betydning, at vi har viden inden for området.  
Ministeren siger også, eller hun siger og siger, at hun har en vision om, at det skal være meget 
nemmere for skolerne at tildele en elev specialundervisningen i kortere eller længere tid. Og hun 
giver et eksempel. Citat ”læreren skal kunne gå hen til speciallæreren i frikvarteret og sige: Jeg kan 
mærke, at der virkelig bombet hjemme hos Peter i øjeblikket, fordi Peters far er kvartalsalkoholike-
re.  
For tiden har Peter derfor svært ved at overskue at være i klassen. Kunne han være i specialklassen 
nogle timer om dagen det næste stykke tid, så han får noget ro. Det skal de have lov til. Så er der 
ikke brug for store udredninger og diagnoser.” Citat slut. Det var Pernille der, jeg citerede. Ja, det 
ville nu nok være godt for Peter at være på en skole, hvor der er ressourcer til det, jeg vil kalde om-
sorg, men for elever med specialundervisningsbehov, der er det helt andre ting, der skal til. Der 
skal meget mere til. Her er det vi har brug for en national handleplan. Egentlig er det en genopret-
ningsplan for inklusion af specialundervisningsområdet. Den skal blandt andet indeholde massiv 
efteruddannelse af alle lærere og ledere i specialpædagogik. Vi møder jo allesammen børn, der har 
brug for hjælp. Genindførelse af linjefaget og en økonomi, som sikrer eleverne de rette rammer. Så 
blandt andet Valdemar og hans familie, dem jeg nævnte i starten, ikke skal opleve (at) besparelser, 
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vælter læsset for ham. En økonomi som sikrer, at eleverne der har brug for undervisningstilbud på 
specialskole, at de også får det.  
Det er barnets tarv og ikke økonomien, som skal være omdrejningspunktet. Det bør der være råd 
til i velfærdssamfundet. Derfor opfordrer jeg til, at vi alle sammen i DLF arbejder for sådan en na-
tional handle- og genopretningsplan. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Niels Munkholm, værsgo og derefter bliver det Charlotte Holm fra Hovedstyrelsen. 
 
Niels Munkholm Rasmussen, Odense Lærerkreds 
Tak. Hvor er det man gør det her? 
Nu sker der noget. Jeg tror jeg skal den højt op. Tak. 
 
Tak for ordet.  
Først tak til formanden for en flot, indholdsrig og engageret beretning. Det er en gammel tradition 
- Det var det i hvert fald da jeg startede i Kongressen -at der står en række af velklædte kredsfor-
mænd heroppe. Med rullekrave og tynd rullekravesweater og en jakke og stod parat til at komme 
op og takke formanden for beretningen. Og jeg synes det er en god skik, især hvis den er god og 
det var den her og… 
 
Klapsalve  
 
Og det næste er, at de selvsamme kredsformænd - det var mest kredsformænd - de havde selvføl-
gelig alle de der lovord til formandens beretning, men så var der også lige en mærkesag, der skulle 
brændes af ved samme lejlighed og den tradition vil jeg også følge op på. 
 
I øvrigt. Anders du er simpelt hen fantastisk. Hver gang vi skulle have en ny undervisningsmini-
ster…. I hovedstyrelsen, mens jeg sad der. Du var simpelthen positiv… Der var simpelthen ikke 
det gode, som man kunne forvente af den nye undervisningsminister og nogle gange sad jeg der og 
krummede lidt tæer og tænkte ”går det virkelig?” Men de fleste gange, er det faktisk gået og det vil 
jeg vende lidt tilbage til om lidt fordi det der, det er der meget godt i. Og så er der lige én ting, jeg 
synes jeg manglede lidt i beretningen, det kan du jo tygge lidt på. Der var ikke ret meget om den 
vel underfinansierede lange skoledag. Jeg ved ikke, om det var taktiske hensyn til de mange gode 
socialdemokrater, eller andre der sad her under beretningen, men du kan jo råde bod på det måske.  
 
Og ellers… Det der er mit emne, det er, at Dorte taler om, at der er en glidning, privatiseringer af 
uddannelsessektoren. Jeg synes, der er en anden glidning og det er den, der går på, at skolen på 
nogle områder er i fare for at blive en socialpædagogisk institution. Og det er det det, jeg vil sige 
lidt om fordi Undervisningsministeren kommer her først i morgen og der vil jeg skrue forventnin-
gerne lidt op. Ikke de gode og det er, at der er noget, hun ikke forstår og desværre også mange so-
cialdemokrater. De har fået noget på hatten i dag og jeg vil godt bidrage med lidt mere, fordi de 
forstår simpelthen ikke, at folkeskolen ikke er en socialpædagogisk institution. Og det fremgår for 
eksempel af det brev, vi alle sammen fik, da ministeren hun skrev til os her ved skoleårets start. 
Det hed ”Til skolefolk”. Og det vil jeg lige sige lidt om om lidt. Og Mette Frederiksen, altså vores 
Mette Frederiksen. Den rigtige Mette Frederiksen, hun skrev i folkeskolen.dk, at det var noget med 
en socialpædagogisk politik og det jeg kalder det så en socialpædagogisk institution, men når man 
kigger ned over ministerens brev til os, så står der lidt om, at i skolen skal børnene have et godt og 
helt liv. Og så læste jeg videre nedad. Og jeg kom kun til noget, der havde med sociale og psykolo-
giske problemer i skolen at gøre.  



 

40 

Ikke fordi der er noget galt i det. Det er meget vigtigt, men det er virkelig at køre skolen ud til en 
side henimod en socialpædagogisk institution. Det hele startede med Helle Thorning - også en so-
cialdemokrat. Hun opretter et Børne- og undervisningsministerium, sådan et har vi ikke set før. Og 
for hun siger ”det er jo de samme børn”. Men det er det ikke. Det er de samme mennesker, men 
det er to afgørende forskellige roller. Og det rækker helt tilbage og nu får I den - helt tilbage til i 
1849 der opdelte man ministerierne og Indenrigsministeriet der også havde socialpolitikken den-
gang, de tog sig af noget og Kultusministeriet, det var altså det der var undervisningsministeriet, de 
tog sig af noget andet. Og det er den opdeling i Helle Thorning, hun fjerner og som nu den anden 
Mette Frederiksen nu har indført med et Børne- og undervisningsministerium. Og det der ligger i 
det, det er, at folkeskolen, er – og det kommer vi også tilbage til under Folkeskoleidealet - en kul-
turformidlende og samfundsbevarende dannelsesinstitution. Hvorimod og det kalder vi, når vi har 
med historie at gøre, det kalder vi indoktrinering og det er jo noget om, at der er nogle værdier i 
det danske samfund den danske stat… ligesom når vi kigger ud over hele verden, så er der alle sta-
ter, der har sat nogle ting, de gerne vil have børn når de skal lære i skolen.  
Margrethe Vestager - da hun var undervisningsminister skrev hun Værdier i virkeligheden, der 
skriver hun. ”Skoler og uddannelsessteder er og bliver samfundsbevarende opbyggende institutio-
ner, der blandt meget andet skal give børn unge og voksne en klar fornemmelse af, hvilket værdi-
grundlag vort samfund bygger på.” Citat slut.  
Så når vi er ude i skolen og i undervisningen, så er vi ude over hjemmets domæne, for i hjemmet 
der er det familien og andre der tager sig af børnene, hvorimod vi har elever i skolen, hvor vi tager 
sig af deres dannelse og andre gode ting. Det betyder også, at i for eksempel SFO’en på skolen, ja 
der er vi i hjemmets domæne. Der er vi ikke i undervisningens domæne. Så det er den adskillelse, 
jeg er så interesseret i, at vi er klar på her i Danmarks Lærerforening. Og jeg håber i morgen, at mi-
nisteren kan afkræfte min fortælling om, at hun i virkeligheden tænker socialpolitik og ikke under-
visningspolitik.  
Og i øvrigt: Endnu en gang tak til formanden. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Charlotte Holm fra hovedstyrelsen værsgo’ og derefter blev Sussie Johansen fra Kø-
benhavns Lærerforening. 
 
Charlotte Catarina Holm, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak for det. Jeg vil ikke tale mere om socialdemokrater herfra, men jeg vil derimod tale om un-
dervisning af flygtninge og migrantelever, fordi det jo sådan, at tilbage i 2016 så blev der vedtaget 
en lov vedrørende undervisningen af flygtninge og migrantelever. I Danmarks Lærerforening der 
gjorde vi et stort stykke arbejde for at synliggøre at lovforslaget var grundlovsstridigt, fordi det er 
jo sådan, som også Anders har nævnt i sin beretning, at alle børn der bor i Danmark, har ret til un-
dervisning i folkeskolen. Lovforslaget var ikke kun problematisk i forhold til dansk lovgivning, 
men også i forhold til FN's flygtningekonvention der fastslår, at flygtninge har ret til undervisning i 
grundskolen som statens borgere. Loven betød også at man ude i kommunerne som alternativ til at 
oprette modtageklasser, kunne sende elever direkte ind i almenklasser. Lovens hovedformål var fo-
kus på den kommunale økonomi og ikke på elevernes undervisning. Og selv om antallet af flygt-
ninge slet ikke er noget af det antal, man først havde troet, så var der alligevel blevet drejet kraftigt 
på de økonomiske håndtag. Her kommer et eksempel udefra virkeligheden. En elev med to timers 
ugentlig lektioner sprogstøtte, en iPad med Google oversæt til låns i et år, hvis da ikke iPad'en er i 
restordre plus 50.000 kroner i et år, der stort set aldrig når ud til eleverne. At sende nyankomne 
elever ind i almindelige folkeskoleklasser på den måde, uden et ordentlig indslusningsløb duer ikke 
for langt de fleste elever. 
I en lokal undersøgelse fra en kreds svarer 87 procent af lærerne, der har modtaget nyankomne 
elever direkte i deres klasse, at eleverne ikke har modtaget den rette støtte. Det er altså uansvarligt. 
Vi har brug for at få afdækket undervisningen af flygtninge og migrantelevers undervisningstilbud, 
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og derfor er vi i hovedstyrelsen også gået i gang med at finde ud af, hvordan vi kan afdække områ-
det. 
Ud over det vi allerede gør i Danmarks Lærerforening, så er det værd at huske på det internationale 
samarbejde vi har både i Education International og i ETUCE. Det er et internationalt fællesskab, 
vi er en del af og som er med til at styrke os på nationalt plan. Det er værd at trække på den fælles 
analysekraft for at forstærke vores argumenter over for landets politikere. 
Når vi kigger ud over Danmarks grænser, så er vi altså på ingen måde et af de fremmeste lande i 
EU på det her område. Og da slet ikke i forhold til de muligheder vi rent faktisk har. Eurydice, 
som er en analyseenhed i Europakommissionen, har netop i en ny rapport tydeliggjort denne pro-
blemstilling og her kommer et par eksempler: På trods af europæiske aftaler har mindreårige asyl-
ansøgere i Danmark, Makedonien og Tyrkiet ikke samme rettigheder til uddannelse som andre 
børn.  
Det andet eksempel: I Bulgarien, Danmark, Litauen Ungarn og Makedonien og Tyrkiet står min-
dreårige illegale indvandrere desuden i en endnu mere sårbar position. Og så er det sådan, at denne 
her undersøgelse også viser, at to tredjedele af de undersøgte uddannelsessystemer har nationale til-
tag som allokerer ressourcer til skoler, alt efter hvor mange elever der kræver sproglig støtte. Og 
her kan vi så heller ikke i Danmark bryste os af, at vi er blandt disse lande. Det er derfor tydeligt, at 
vi skal fortsætte kampen, for som vi synger i vores - jeg skulle til at kalde den nationalsang. Det er 
det på en måde også ”… i en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel. Så kan vi vise, at vi 
alle har ansvar for mere end os selv.” Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Sussie Johansen fra Københavns Lærerforening og derefter bliver det som den sidste 
indtegnede Katrine Fylking også for Københavns Lærerforening. 
 
Sussie Johansen, Københavns Lærerforening 
Tak for ordet.  
 
Kære kongres. 
Det er første gang jeg står heroppe, så det er lidt overvældende. Tak til dig og Anders. Du nævner 
nemlig vejlederne og sådan nogle repræsenterer jeg. Og jeg tror nok, jeg er den eneste UU-vejleder 
til stede, så jeg har lige tænkt mig at sige lidt om det. Udsyn i udskolingen fokuserer på vejledning 
og i beretningen - i den skriftlige beretning nævnes også strukturer, nye strukturer, UU-
vejledningen fra 2004 omkalfatres nu ind i det, der hedder KUI og FGU, Forberedende Grundud-
dannelse og Kommunal ungeindsats. Meget spændende alt sammen. Der er fuld kraft på den særli-
ge unge indsats. I København oplever vi besparelser på uddannelsesområdet. 13 procent af vejle-
derne vil spares væk. 33 procent af ledelsen. Man besparer også på STU, så man kan sige, dem med 
særlige behov får også et skud for boven her. Vi har brug for at organisere så mange som muligt i 
forhold til vejledningsfeltet. Vi har brug for at blive bakket op 100 procent, når det blæser med den 
orkanstyrke, vi oplever lige nu i disse strukturer, der ændrer sig meget hurtigt i kraft. Sidste år hav-
de vi to nye implementeringer af lov, vi skulle have gang i indeværende år, så det er en lille smule 
svært nogle gange. 
Fokus på de mindre medlemsgrupper har været mærkbart for os vejledere både med hensyn til ud 
OK18 og der vil jeg gerne sige tak til Gordon og også til Bjørn fra hovedstyrelsen, der er ude og 
have dialoger med os i forhold til ønsker til løn og rammer og vilkår. Det er der blevet lyttet til. Vi 
har nu fået tillæg. Vi var lidt bagud, men nu er vi sådan en lille smule mere med igen, det er vi rigtig 
glade for. 
Der er også oprettet et UU-forum, hvor vi bærer viden med ind, giver feedback i forhold til love-
udspil. Det er vi også glade for. Der er et fagligt netværk i regi af folkeskolebladet. Jeg prøver at 
skrive så meget, som jeg nu kan det i denne lidt travle hverdag, jeg bor i. Og det synes jeg, er rigtig 
dejligt, at have et talerør. Det har betydning for vores evne til at kommunikere om vores område. 
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Så jeg vil egentlig bare gerne anerkende, at vi har fået en plads, vi har fået talerør. Vi bliver hørt og 
lyttet til og vi bliver også nævnt og ikke glemt. Det er rigtig dejligt. Tak for det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz 
Tak for det. Katrine Fylking, Københavns Lærerforening værsgo. 
 
Katrine Ziegler Fylking, Københavns Lærerforening 
Tak for en god beretning Anders.  
 
Jeg er glad for at det i december 2017 lykkedes at få gjort færdigheds- og vidensmålene vejledende. 
Intentionen bag var fra politisk side at give lærerne en øget frihed og styrke deres professionelle 
dømmekraft. Desværre bliver det flere steder ved intentionen. Den overdrevne målstyring er stadig 
det bærende element. I Københavns Kommune der har kommunalpolitikerne vedtaget nogle fo-
kuspunkter, som omhandler implementering af læringsmålstyring. De fokuspunkter de er stadig 
gennemsyrende for hele kommunens arbejde. Der er igangsat en række sammenhængende projek-
ter. Der er Skoleledelsesuddannelsen, der er Læring der ses, der er Mebook og der er Datadrevet 
organisation, som skal ses som nogle sammenhængende projekter med fokus på målstyring og da-
ta. 
København og Aalborg har et samarbejde med Handelshøjskolen BI i Oslo om skoleledelsesud-
dannelsen, hvor det helt centrale i uddannelsen det er datastyring og målstyring. Skolerne de bliver 
målt, kontrolleret og overvåget og der skabes en konkurrence mellem skolerne, som drives på mar-
kedslignende vilkår. I praksis oplever lærerne et øget fokus på afgangsprøvekarakterer karakterer 
nationale test og alle andre former for målbare data. Data skal altid være det solide udgangspunkt 
for vores arbejde.  
Det er dybt problematisk og konsekvenserne ved at udvikle, styre og lede skolen på denne måde, 
er fuldstændig uoverskuelige. Lærernes didaktiske frihed er truet. Jeg er enig med Anders. Vi skal 
have fokus på de private aktører. A.P. Møller Fonden er med til at finansiere en stor del af de her 
projekter og vi er nødt til at have en øget opmærksomhed på, hvem der tegner de store linjer for 
folkeskolen. Fondenes indflydelse og magt er en trussel. Og vi er nødt til at arbejde for en større 
demokratisk kontrol, i forhold til hvilken indflydelse de har på skolen. Tak for ordet 
 
Klapsalve  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. Så er det formanden, værsgo. 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Ja tak.  
 
Der var nogle opfordringer og dem vil vi selvfølgelig også tage med i hovedstyrelsen. Men lige en 
hurtig kommentar til nogle af de indlæg der har været. 
Henning. Vi skal selvfølgelig kigge på det forslag, du kommer med. Jeg synes, det er en rigtig god 
ide, at I arbejder videre ude i Egedal på at komme med et konkret forslag. 
Jeg vil bare, i det arbejde, lige forklare den historiske baggrund for at vi er der hvor vi er. Da vi i sin 
tid vekslede det gamle lønforløb over til et nyt lønforløb, der var det ret afgørende for os - i mod-
sætning til i øvrigt en række andre organisationer, det var da vi kom på Ny løn, som det hed den-
gang - at den værdi der var i det gamle lønforløb, at den kunne genfindes i det nye lønforløb. Altså, 
en lærer der havde gennemløbet det gamle lønforløb og en lærer der gennemløb det nye lønforløb, 
ville have den samme indkomst. 
Jeg tror, at vi fik nået resultat med 58 komma eller vrøvl: 98 komma et eller andet procent. Jeg kan 
ikke huske decimalen, men det var altså meget, meget tæt på hundrede. Og så gik vi ind og sagde 
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”Vi bruger denne her anledning til at få løftet begyndelseslønnen”. Derfor blev slutlønnen lidt 
mindre, men selve livslønsforløbet var altså det samme. Og når det var en rigtig god idé at lave den 
veksling, så var det fordi når vi fik hurtigere… eller når vi fik hævet begyndelseslønnen, så fik vi 
også en hurtigere indbetaling til pensionen. Og det har en kæmpestor betydning. Så det er altså hi-
storisk der fra, den forskel stammer. Om der skal ændres på den, ja det skal vi så diskutere i 2020, 
men bare så har I i hvert fald den med. 
 
Lars giver en historie med fra Ny Start og København. Heldigvis så kan vi se, at der er kommet 
bedre samarbejdsrelationer rigtig mange steder. Nogle steder havde man en god samarbejdsrelation 
i forvejen, men i hvert fald er der forskellige steder på landkortet, som vi i denne her kongresser 
før har omtalt som ”sorte huller”, som rent faktisk er nået frem til et samarbejde, som også nogle 
steder har ført til at der er indgået lokalaftaler vi op på 84 aftaler nu. Den sidste blev indgået sidste 
uge. Jeg kigger lige ned på Gordon, han nikker. I sidste uge og det vil sige, der er stadig en udvik-
ling i det her, så det er da rigtig glædeligt. Det fjerner ikke fokus for den periodeforhandling, vi har 
i foråret, men det synes jeg også fremgik tydeligt af min beretning, at den er helt, helt afgørende. 
 
Dorte er inde på en… ja hvad kan man sige…. En yderligere beskrivelse af den privatisering, der er 
af uddannelse. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i forhold til denne problemstilling, prøver at få 
inddraget nogle andre. Rent faktisk er KL også begyndt at sige ”hvad er det der sker” i forhold til 
den ensliggørelse af undervisningen, som er en konsekvens af, at man indkøber undervisningsma-
teriale centralt til hele skolen. Der er ved at råbe vagt i gevær. Der er flere, der lytter med, på det vi 
siger - og det synes jeg også, at den formulering der stod i den sidste aftale, folkeskole lovsaftale er 
et rigtig godt eksempel på - så lad os prøve at køre den diskussion videre, lad os få andre med så 
det ikke bare os selv der rejser.  
 
Inge du peger på, at vi skal have lavet en national handleplan og genopretningsplan for inklusions- 
skråstregs- specialundervisningsområdet. 
Det er jo noget af det første, ministeren tog fat i. J eg kan fortælle jer, at jeg fik faktisk en opring-
ning fra Pernille Rosenkrantz-Theil i sommerferien, hvor hun bad om at få det materiale, vi lå inde 
med i forhold til de udfordringer, som du peger på. Så det skal vi have gjort og også her vil jeg sige, 
at vi i hvert fald har en minister, som gerne vil, men det afhænger altså også af, at der er nogle res-
sourcer og det bliver vi nødt til at sige… vi bliver nødt til at være ærlige og det er også derfor, jeg 
prøvede at sige min beretning mens Bundsgaard og Gyldal sidder og hører på det:  
Det nytter ikke noget, at vi opstiller på Potemkin kulisser. Vi bliver nødt til at se de udfordringer i 
øjnene, der rent faktisk er. Og vi har nogle store udfordringer på det her område.  
Jeg er enig i, at der er et kæmpe behov for at få efteruddannelse, der er det behov, som du peger på 
Inge, med at vi får speciallæreren-uddannelsen ind på læreruddannelsen igen. Og så har vi en kæm-
pe udfordring i at få nogle cand.pæd.psyk’er. Vi har knoklet for at komme i mål med 
cand.pæd.psyk-uddannelsen op gennem nullerne. Men derefter 2013 så er det ligesom om hele den 
dagsorden, den døde. Nu hører vi, at der er igen en interesse for at få genoprettet cand.pæd.psyk-
uddannelsen. Det er også et af svarene på en national handleplan.  
Men vi bliver nødt til at prøve at få de bevilgende myndigheder til at forstå, at vi kan lave alle de 
planer vi vil. Hvis der ikke følger nogle ressourcer med til co-teaching, som jeg peger på, eller nogle 
af de tiltag, som du peger på Inge, så er det ligegyldigt. Så det her er jo netop et af de områder, vi 
skal prøve at få ind i det forpligtende samarbejde, som vi håber at, Skolemødet kan være et start-
skud på. 
Nu sagde Jacob Bundsgaard omkring aftalen - periodeforhandlingerne og en aftale om en ny ar-
bejdstid: ”Det bliver ikke nemt”. Det tror jeg heller ikke, det gør på det område. Men vi oplever 
bare, at der er en politisk vilje til at prøve at gå ind i et samarbejde og det skal vi selvfølgelig udnyt-
te. 
 
Niels Munkholm… Du sagde, at der manglede sådan noget omkring den underfinansieret skole. 
Jeg synes sådan set, at jeg prøvede at komme ind på, at der er 8.400 færre lærerstillinger, elevernes 
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timetal er steget voldsomt og de andre tal som vi så udmærket kender. Og så peger jeg på, at der er 
tre håndtag. Det ene håndtag det er flere ressourcer. Det andet håndtag det er at kigge på de opga-
ver, skolen har. Det tredje håndtag det er at kigge på en omprioritering af de ressourcer skolen har. 
Og jeg tror, at vi skal forfine det og prøve at blive gode til i -det lokale og centrale arbejde, vi har 
omkring skolen - at prøve at gå ind i maskinrummet og hele tiden prøve at kigge på de tre håndtag. 
Og ét af de håndtag, det der handler omkring de for mange opgaver i forhold til ressourcer, det er i 
høj grad også skoledagens længde. Det kan godt ske at Gyldal han siger ”Nu har vi lukket dét”, 
men hvis man ikke er parat til at levere og lærerstillingerne, så må vi altså kigge på de opgaver, sko-
len skal levere. Og her er den lange skoledag noget af det, der binder fantastisk mange ressourcer. 
Og vi ved med statsgaranti, at hvis man prioriterer kvantiteten på bekostning af kvaliteten, så er det 
ikke til fordel for elevernes udbytte af undervisningen og det er jo den slags viden, vi skal prøve at 
have som et fælles grundlag for at lave nogle prioriteringer. Og så må jeg håbe på, at Gyldal vil væ-
re med til at lytte til den viden og ikke bare blive ved med at sige det, han har sagt i rigtig, rigtig 
lang tid. Vi prøver! Og så synes jeg, du har en pointe i det her med, at skolen bliver en socialpæda-
gogisk institution. Det var også derfor, jeg prøvede med beretningen at understrege, at det vigtigste 
der er i skolen, det er undervisning. Hvis det ikke var det, så kunne vi jo lige så godt lave en anden 
institution.  
Vi har skole, fordi eleverne de skal modtage undervisning og det tror jeg - og tak for det Niels - at 
vi skal blive ved og blive ved med. Men også her synes jeg - det kan godt ske, at ministerens brev 
ikke lige lægger op til det - men i andre sammenhænge, er der i hvert fald nogle signaler i den ret-
ning. 
 
Flygtninge, indvandrerbørnene og deres undervisning. Jeg vil nok sige, at det var noget af en aha-
oplevelse for mig at være i Bangkok. Hvor jeg var inviteret til et arrangement som blev holdt af den 
store amerikanske lærerorganisation, AFT og den store mexicanske lærerorganisation. De fortalte 
om den indsats, de laver ved den mexicanske grænse for de tusind titusindvis af børn, der er samlet 
der. Det er en kæmpestor udfordring. De kommer fra hele Sydamerika. De to lærerorganisationer 
forsøger, alt hvad de kan, at sørge for at de børn får en kvalificeret undervisning. De prøver at ind-
hente undervisningsmaterialer fra de lande, børnene kommer fra, så man respekterer den kulturelle 
baggrund og de undervisningssystemer, som de kender. Det er en kæmpestor indsats og den ind-
sats laver de så samtidig med, at de igen og igen og igen peger på de helt urimelige børn eller de 
helt urimelige vilkår.  
 
Latter  
 
…Vilkår. Som de børn er udsat for. Jeg fik i hvert fald sådan en tanke, da jeg hørte omkring det 
her ”det må vi kunne gøre bedre i Danmark” og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har besluttet os 
for, at nu tager vi det her initiativ og jeg tror igen, at vi skal prøve at gøre det sammen med nogle 
andre. Der er en række andre organisationer i det danske samfund, som også har fokus på at børn - 
alle børn har det godt. Børns Vilkår, Red Barnet og så videre og så må vi prøve at lave en fælles 
indsats på det her område. 
 
Sussie du er oppe og snakke omkring udfordringerne på vejlederområdet. Ja, de er sandelig godt 
nok store og vi har en stor og fælles udfordring for at have fokus på det og tak fordi du siger, at 
der er sket en forbedring på området, det var sandelig også vores må. Men jeg vil stadigvæk gerne 
opfordre jer til, som vejledere, at gøre opmærksom på hvis der er noget I mener, at vi overser. Vi 
vil gøre alt hvad vi kan for at bakke jer op i forhold til de udfordringer.  
 
Og så vil jeg sige. Mange af de ting jeg nævnte i min beretning, det handler om alle de steder, hvor 
vores medlemmer arbejder. Den pressede økonomi, besparelser osv. Det er jo ikke et folkeskole-
fænomen. Det er jo helt generelt, at de meget vigtige funktioner som vores medlemmer varetager 
rundt omkring, er udsat for de vilkår. Så tak fordi du råber højt og du gør opmærksom på jeres ud-
fordringer. 
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Og så var du oppe Katrine og nævne det, som jeg også havde med min beretning. Nemlig at på 
trods af, at vi erklærede den læringsmålstyrede undervisning for stendød, så nogle steder er der ikke 
sket noget som helst. Og det var der, jeg opfordrede til aktiv dødshjælp sammen med KL. Vi skal 
sørge for – og jeg tror faktisk, at vi har medløb i KL til den dagsorden - at komme endnu længere 
ud!  
 
Jeanette har jo været ude sammen med Peter Pannula fra KL og besøge enkelte kommuner også og 
prøve at fortælle, hvad er det dog, de to organisationers dagsorden er på det her område. Og nu 
kigger jeg ned på Jeanette og så lover jeg på vegne: Det kommer vi gerne igen. Så sig til, så kommer 
Peter og Jeanette, ja! Hun nikker. Nej men jeg tror, vi skal ud der og lave den håndholdte indsats 
og ikke bare lave nogle store konferencer, men ud i de enkelte kommuner og prøve at få taget dis-
kussionen fordi der er en indsats, der gør stadigvæk.  
Tak for en række gode indlæg.  
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. 
Og hermed er vi nået videre til det tredje afsnit i beretningsdebatten. Og det er afsnit 3 ”Fællesska-
ber og udvikling i fagbevægelsen og arbejdsmiljø”. Jeg har to indtegnede talere, først så giver ordet 
til Kjell Bergstedt Nilsson fra hovedstyrelsen og derefter bliver det Henrik Steffens, værsgo. 
 
Kjell Bergstedt Nilsson, hovedstyrelsesmedlem 
Ja men tak for ordet. Jeg vil gerne sige noget om Sputnik og tak Anders, fordi du foldede det ud i 
din mundtlige beretning, hvad der foregår med koncernen Sputnik.  
Man kan sige, at det startede jo inde i København lige så stille og roligt, med at der var en dygtig 
specialskoleskolelærer, som oprettede sit eget lille undervisningstilbud. 
Men så er tiden gået og vi har i Københavns Lærerforening i en stilfærdig, insisterende dialog, søgt 
at få dem til at tegne en overenskomst. Det har de afslået år efter år. Nu er den så vokset til en 
uigennemskuelig konglomerat af en privat undervisningskoncern. Og hvordan kan sådan noget 
ske? Ja måske er det også fordi, vi har anlægsloftet, som jo forhindrer kommunen i at bygge nye 
specialskoler, fordi vi må jo ikke bruge nogen penge inde i København på at bygge skoler, fordi der 
er en grænse for, hvor mange penge man offentligt må bruge. Så anlægsloftet fungerer som en mo-
tor, til at privatisere undervisningen.  
 
Så er der et særligt udtryk for sådan nogle konglomerater som det, som sker i Sputnik. Nordmæn-
dene har et ord for det. De kalder det ”velferdsprofitörer” (norsk). Og hvis jeg skulle oversætte det 
til et dansk ord, så vil jeg kalde Sputnik for en velfærdsparasit. En velfærdsparasit, som bider sig 
fast. Og så siger den til kommunen ”vi kan give jer folkeskole specialundervisning. Vi kan give jer 
fair arbejdsforhold”. Og så får de en masse penge af kommunen og de går ud af døren og så er der 
pludselig ikke tale om undervisning mere. Og så vil de ikke ansætte lærere på fair overenskomstvil-
kår. Så de siger, sådan en parasit siger ”vi vil opfylde loven. Vi vil give fair arbejdsforhold.” Ligeså 
snart de har penge i lommen, så vil de ikke give nogen af delene. De har endda fået en dom fra Ar-
bejdsretten om, at vi gerne må tegne en overenskomst med dem. Så har de sagt ”nå, ja. Så sætter vi 
os ned ved et bord og lader som om, vi vil tegne en overenskomst med LC.” Og der sker ingen-
ting.  
Og hvad kan vi så mere gøre? Jamen vi skal hænge dem ud, som Anders Bondo gjorde her fra ta-
lerstolen. Vi skal få politikerne til at forstå, at de køber en falsk vare. Vi må prøve at gøre noget ved 
anlægsloven, så vi kan bygge de skoler, vi har brug for. Og så i et godt samarbejde med Uddannel-
sesforbundet har vi været ude ved Sputnik i dialog med de ansatte om, hvorfor vi har indledt en 
stillingsblokade. I de andre dele af fagbevægelsen, Lizette Risgaard var her, 3F København har et 
lignende problem med arbejdsgivere, der ikke vil tegne overenskomst.  
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Vi må slå os sammen og blive stærke i fællesskab til at hjælpe hinanden med at få de overenskom-
ster, vi skal have. Der er det problem, at de ikke vil tegne overenskomster og som David Edwards 
har sagt: Der er også det problem med, at undervisning bliver privatiseret og jeg føler mig overbe-
vist om, at vi i Danmarks Lærerforening fortsat kan gå frem i kampen for det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak Kjell og tillykke med fødselsdagen. Så bliver det Henrik Steffens.  
 
Henrik Steffens fra Silkeborg Lærerforening og derefter bliver det Anders Liltorp fra hovedstyrel-
sen. Værsgo. 
 
 
Henrik Steffens, Silkeborg Lærerforening 
”Unions have been the only powerful and effective voice working people have ever had in the his-
tory.” Det er Bruce. Og med den tilgang så vil jeg kvittere for Anders’ beretning og han... det kan 
godt være, jeg får en på skrinet nu af dirigenterne, for du skal have en bemærkning uden for punkt 
3. For på side 16 der skriver du noget om, at der i det forgangne år har vist, at kommissionen, læ-
rerkommissionen ikke er en syltekrukke. Det kan du jo ikke vide. Fordi, det er jo først i det øjeblik, 
at vi ser, hvad lærerkommissionen kommer med, at vi kan finde ud af, om det rent faktisk har væ-
ret det, som kommissioner plejer at være – nemlig en syltekrukke og et eller andet man sætter på 
pause, således så man kan modne tiden. Således at dem der ikke fatter en skid, sluger det, de allige-
vel skulle have slugt for to år siden eller allerede i ’13. Så kære Anders, altså inden du prøver at 
stikke en sut i munden på os, der er skeptikere, så synes jeg ikke, du skal til at konkludere, at kom-
missionen ikke er en syltekrukke. Jeg er overbevist om, at de knokler derudaf. Men jeg vil gerne se 
resultatet og det der jo dybest set er frygten, det er, at lærerkommissionen bygger på at anbefale 
noget, som vi ikke kan godtage nemlig Lov 409. For der ligger ikke lærerkommissionen, at de skal 
komme med anbefalinger til ændringer af Lov 409, men derimod anbefalinger til hvordan vi kan 
virke inden for Lov 409. 
Og frygten er jo selvfølgelig for mig som skeptiker. Det er, at vi kommer til, når de fremlægger det, 
dybest set at gøre knæfald for Corydon Lov 409. Og det vil jeg gerne have lov til at have den skep-
tisk… den skeptisme i mig, indtil kommissionen afleverer det. 
Undskyld dirigent. Jeg gik uden for punktet.  
 
Mit ærinde er selvfølgelig. Det kan du jo næsten regne ud, eller ved at du har regnet ud. Det er 
Frelsens Hær: Forenede Hovedorganisation. Og der vil jeg gerne kvittere, at du dog har skrevet 
noget om det. Og jeg vil også gerne kvittere, at du har sagt noget om det. Men jeg synes, at der er 
noget ved Forenet Hovedorganisation, der gør mig bekymret. Hvis jeg kigger…. først mit første 
blik er det organisatoriske, så kommer det måske lidt nærmere kongresdelegerede her, fordi i for-
året ligger Thomas, på vegne af os, jo en plan for hvordan og hvorledes vi skal integrere os - sådan 
som jeg i hvert fald har forstået det - i udmøntningen af den nye organisation under Forenede Ho-
vedorganisation. Og problemet er jo, at jeg skulle jo helst som kredsstyrelsesmedlem anbefale på 
en kommende generalforsamling noget fornuftigt, men jeg aner ikke, hvordan organisationen 
kommer til at se ud. Det får jeg at vide i foråret, men frem for alt, jeg aner ikke, hvad er fortællingen? 
Altså, vi har brugt siden ’18 og hele ’19 nu på nada. Når man så går ind på FH’s side, hvis vi skal 
nærme os selve det politiske og vores eget pastorat, så synes jeg ikke, der er noget særlig godt blik 
på folkeskolen. Jeg vedkender Lizettes nyhedsbrev fra 5. april, at hun... hun problematiserer på 
vegne af fagbevægelsen, at folkeskolen eller eleverne mister 10 timer i gennemsnit om ugen. Men 
ellers så er hele det blik FH står på i forhold til os... det handler om at uddanne børnene til ung-
domsuddannelser og til arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, du gør et stort stykke arbejde for, at I alle 
de policy dokumenter der ligger, at der kommer til at stå et ord om folkeskolen, men det gør der 
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altså ikke. Jeg er klar over, at tiden er ved at løbe. Jeg fik et blik fra dirigenten. Tro mig, det er 
angstfremkaldende.  
 
Men jeg synes, at der er et problem i det uddannelsessyn, FH begynder at arbejde, fordi det bekræf-
ter det, jeg på talerstolen for to år siden prøve at plædere for, nemlig at der er en ideologi, en meget 
snæver ideologi FH bag ved hele tænkning, nemlig employabilitytanken. Det næste i det man jo og-
så kan ligge i det i forhold til FH, og som vi allerede mærker, det er jo, at der kommer til at være - 
inden for det næste stykke tid - nogle kæmpe opgaver om kernen i vores organisering og vores af-
taleret. Ét er aftaleretten, om den skal være lovbestemt eller ikke lovbestemt, men på EU-niveau 
som du har plæderet for, at FH skulle arbejde på, der ligger der nu i i kommissionens arbejde, at 
man skal have et opgør med, om vi skal have aftaleret, eller vi skal have fastsat minimumsrettighe-
der. Det kunne jeg godt tænke mig, at du havde foldet ud. Hvordan forholder vi os til det, fordi vi 
er under lov. Men det er en anden snak. 
Jeg ved godt, man arbejder på, at vi skal - forhåbentlig - få en undtagelsesbestemmelse, men det 
kan vi jo ikke være sikre på. 
 
Det andet…  og det synes jeg faktisk, er endnu vigtigere, det er hele det opgør, der nu ligger i 
kommissionens arbejde som Ursula von Leyen fremlægger inden for de næste hundrede dage. Det 
er nemlig et opgør med fastansættelsen, ”gig employment” og alle de ting, vi allerede begynder at 
se nu på det danske arbejdsmarked. Og vi ser det også i folkeskolen. Færre og færre får fastansæt-
telse. Vi ser flere og flere projektansættelser. Vi ser, inden for vores pastorat, at folk kan blive ansat 
til specielle opgaver og derefter fyret. Der er et opgør med fastansættelsen under opsejling. Det 
kunne jeg godt tænke mig, at du havde foldet ud. Hvordan vil du placere os i det politiske felt, der 
kommer på arbejdsmarkedet inden for de næste fire til otte år? Jeg ville gerne have haft, at du hav-
de fået en fortælling ud. Hvordan vil du styrke kredsene? Hvordan ser du kredsene sætte sig cen-
tralt i det samarbejde, der skal være når vi organisere os inden for FH? Så igen: Det er Danmarks 
Lærerforening, der sætter sig som den afgørende faktor helt ind i maskinrummet på fagbevægelsen. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Anders Liltorp, hovedstyrelsen og derefter bliver det Heidi Rasmussen fra kreds 16.  
 
Ander Liltorp, hovedstyrelsesmedlem 
Hvordan får man den ned igen den her? Jeg skal lige have den ned i mandshøjde.  
Jeg mener, vi har en ganske særlig forpligtelse på sådan en kongres. En forpligtelse som ikke kun 
handler om alle vores plusord og skåltaler, som ikke handler om Ny Start og periodeforhandling og 
lærerkommission. Vi skal også huske nogle af de medlemmer, som måske ikke har ligefrem den 
stærkeste stemme. Det er nogle af de medlemmer, som oplever, at deres arbejdsliv er slået helt ud 
af kurs. Det er måske slået så langt ud af kurs, at vejen tilbage til det arbejdsliv og det længere liv de 
drømte om at udleve, den slet ikke er mulig længere. Og der har vi en særlig forpligtelse også i for-
hold til Fagbevægelsens Hovedorganisation.  
 
I går sagde jeg pænt farvel til et medlem i Rødovre. Desværre også en lidt mere permanent. Ved-
kommende havde været sygemeldt siden november og… Selvom ikke nogen sådan rigtigt kan sæt-
te en finger på, hvad det var, der var galt, andet end et alle havde gjort, som de skulle. Vi havde 
overholdt alle spillereglerne, vi havde overholdt… skolelederen havde været rigtig sød og rar at 
prøve gjort hvad han…. hvad de nu kunne. Det ændrer bare ikke ved de nøgleforhold, som ved-
kommende blev syg af: En fejlslagen inklusion, en manglende oplevelse af at kunne lykkes i sit ar-
bejde og så selvfølgelig en manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer. Og det er ikke rig-
tig nogens skyld, men resultatet det havner hos det her medlem. Det kan vi selvfølgelig ikke være 
bekendt. Så har vi en opgave foran os? Ja det har vi. Og vi har i den grad også brug for, at Fagbe-
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vægelsens Hovedorganisation får gjort noget ved de ressourcer og rammer, som vi har at gøre godt 
med i folkeskolen, for ellers får vi aldrig fat om arbejdsmiljøet og de tendenser, der ødelægger det 
for os - for vores medlemmer. Jeg står her med noget, som vi skal sætte fokus på i Fagbevægelsen 
Hovedorganisation. Det er hele det cirkus, man bliver en del af, når du først er sygemeldt. Det 
medlem jeg sagde pænt farvel til i går, har skrevet otte sider om, hvilke møder og tiltag og undersø-
gelser og hvad ved jeg, vedkommende har været til. Der står otte sider her. Jeg prøver lige at læse 
op, bare fra december:  
”3. december: læge, 7. december samtale, 10. december ambulatoriet, 6. december underretning sy-
gedagpenge, 7. december indkaldelse til statussamtale. 10. december kontrolambulatorier, indkal-
delse til formøde den 12. infomøde, december bevilling sygedagpenge, refusion, 13. december 
fremmøde jobcenter.”  
 
Listen er simpelt hen så uendelig lang og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at når man fuldstæn-
dig uforskyldt er skubbet ud af sit arbejde, at man så bagefter i virkeligheden skal være rask for at 
kunne være syg. Der har vi altså en kæmpe forpligtelse over for vores medlemmer og en opgave i 
forhold til Fagbevægelsens Hovedorganisation. For det her, det handler om det flexicurity system, 
som jo fejler. Og om den lovgivning inden for beskæftigelsesområdet, som er fuldstændig ude i 
hampen. 
 
Tak for ordet.  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak. Og den sidste indtegnet taler under dette delafsnit det er Heidi Rasmussen fra kreds 16, værs-
go. 
 
Heidi Yoma Rasmussen, Kreds 16 
Og tak til Anders for tilpasningen af højden, det var dejligt. 
 
Tak for en fantastisk beretning til Anders. Jeg ved ikke.. hvor er Anders egentlig? Jeg kan jo ikke se 
ham dernedefra, jeg er jo ikke så høj. Nå, fantastisk beretning. Jeg er rigtig glad for at der under ar-
bejdsmiljø er nævnt ”ytringsfrihed” og jeg har såmænd bare lyst til at benytte lejligheden til at sige, 
hvor vigtigt det er for helt konkrete sager ude i den virkelige verden - både på lærerområdet og ga-
ranteret også på mange af de andre områder i fagbevægelsen... at nogle af de her sager bliver taget 
og vundet. Erik Schmidt-sagen har i hvert fald betydet, at vi har kunnet lægge låg på nogle sager 
lokalt. Det betyder rigtig meget og nu kan jeg se, at der er en ny sag med Karen Thestrup Clausen. 
Det at vi går ind i de her sager og får beskrevet dem. Det gør, at man også kan stå derude og kon-
frontere nogle af de chefer, vi møder, som har ledelsesret, loyalitet over for ledelsen langt over ud-
viklingen af arbejdspladser. I forhold til Jens Raahauges bidrage til det i dag ,så sagde han noget i 
retning af ”at den bedste uddannelse for en skoleleder er også at møde lærernes modstand konkret 
eller kvalificeret modstand altså ikke bare brokkeri” og der møder vi efterhånden mange - især fra 
chef- og ledelsesniveau - som overhovedet ikke er modtagelige for det og hvis ikke vi har denne 
her konstruktive kritik, så udvikler vi jo heller ikke vores institutioner i hele Danmark. Så det var 
det jeg ville, tak for ordet. 
 
Klapsalve  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Dermed blev vi færdige med delafsnit 3 om Fællesskab og udvikling i fagbevægelsen 
og arbejdsmiljø. Det bringer os videre til det fjerde og det sidste afsnit, ”Øvrige forhold”, herunder 
Internationale forhold, Klima og fagbladet Folkeskolen. Jeg vil gerne starte med at give ordet til 
Mads Tudvad og derefter bliver det Dorte Lange fra hovedstyrelsen.  
 
Mads Tudvad, Lærerstuderendes Landskreds 
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Tak for ordet. Kære kongres. Kære Danmarks Lærerforening. Kære formand. Tak for en god be-
retning. Mange udfordringer ligger foran os, men heldigvis er vi en stærk og robust fagforening. 
Gang på gang og længe før min tid, har vi i Danmarks Lærerforening vist, at vi kan stå sammen og 
kæmpe bravt, når de store udfordringer melder sig. Jeg vil gerne adressere en af de her store udfor-
dringer.  
Og det handler om rødspætter. Ifølge analyseinstituttet DMA tror 22 procent af de unge danskere, 
at en rødspætte er en fugl. Her har vi om noget at gøre med en udfordring. Problemet er selvfølge-
lig ikke bare manglende kendskab til rødspætter, men et generelt forhold i forhold til miljø, biodi-
versitet og klima. Vi står som verdensborgere, som Danmarks Lærerforening jo også er, over for 
den suverænt største udfordring nogensinde. Vores planet er i krise. Det er vi nødt til at tage seri-
øst og derfor fremsætter jeg kongresvedtagelse C2, hvor jeg argumenterer for, at den grønne om-
stilling i fremtiden bør være en naturlig del af undervisningen i folkeskolen og foreningens arbejde.  
 
Jeg mener, at vi i Danmarks Lærerforening bør danne os en fælles holdning til den grønne omstil-
ling, som kan indgå i principprogrammet Tillad mig at forklare hvorfor. Elever, forskere og fagfor-
eninger verden over har udtrykt det soleklart det sidste år: Der skal handles på klimakrisen i en helt 
anden grad end hidtil. Ifølge IPPCC, FN's klimapanel, har vi 11 år til at finde en ny retning for 
samfundets skib, hvis vi ikke skal støde på grund og tage enorme mængder vand ind. Folkeskolen 
er - og har altid været - en grundsten i et af verdens bedste velfærdssamfund. Det er derfor tid til, 
at vi som repræsentanter for Danmarks lærere, sætter sejl og melder os ind i klimakampen. Politi-
kere nationalt og globalt skal gøre deres. Vi i Danmarks Lærerforening skal også gøre vores. Det er 
fagforeningens opgave at sikre arbejdstagernes vilkår både nu og i fremtiden. Og jeg er derfor utro-
ligt glad for formandens ord om FN's verdensmål Education International kongressen i Bangkok 
og de gode takter i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det er mit håb, at formandens ord og den 
indtrængende appel fra kongressen i Bangkok og den kommende debat, tilsammen kan få alle her i 
salen til at bakke op om min kongresvedtagelse.  
 
Hvis vi skal kunne se vores elever i øjnene og love dem, at vi forbereder dem bedst muligt til frem-
tiden, så skal grøn bæredygtighed tænkes endnu mere ind i folkeskolen, end det er tilfældet i dag. 
Gennem vores engagement i broen til fremtiden er vi allerede gået et stykke af vejen, men vi bør 
også kigge indad og se på landets nok vigtigste institution, når det kommer til at skabe fremtiden, 
nemlig den folkeskole vi alle har kær. I grundlaget for broen til fremtiden, der står, at løsningen på 
klimaudfordringerne kræver nytænkning og samarbejde, der ikke længere er tid til underordnede 
politiske diskussioner og prioriteringer. Der er brug for gennemgribende løsninger, der bygger på 
de styrker, den viden og de erfaringer som et bredt samarbejde kan lykkes med. Tiden er inde til, at 
vi i Danmarks Lærerforening konkretiserer ordene ”gennemgribende løsninger”. Vi skal danne og 
uddanne en grønnere fremtid, skabe fremtidens grønne hænder og hjerner i en tid, hvor udfordrin-
gerne let bliver af uoverskuelig størrelse. Men hvordan? Alle i dette rum har i de små klasser lavet 
en matematik opgave i retning af ”to kroner plus tre kroner giver fem kroner”. Måske fremtidens 
elever skal lære at ”to cigaretskodder plus tre cigaretskodder giver fem cigaretskodder”. Måske 
fremtidens elever skal læse Den grimme ælling, mens de sidder ved en sø med svaner. Og måske 
fremtidens elever, alle som én, skal lære, at en rødspætte ikke kan flyve. 
 
Klimakampen, den kan forhåbentlig redde kloden, men klimakampen kan også noget andet. Som 
delegeret fra Lærerstuderendes Landskreds vil jeg kort fortælle, hvordan det så ud i vores lokalfor-
ening, da vi havde opstartsmøde for nye studerende her efter sommerferien. Til sådan et møde 
kommer en stor del af dem, der interesserer sig for politik og samfund. Og målet er selvfølgelig at 
få dem til at engagere sig for LL og på sigt Danmarks Lærerforening. Til opstillingsmødet tog vi 
den obligatoriske navnerunde og så en runde med ideer til vores politiske arbejde, for det kom-
mende år. Uden opfordring, uden antydning af ord som ”Greta Thunberg” eller ”klimastrejker”, 
der meldte halvdelen af de nye studerende ind med forslag, der alle havde ”den grønne omstilling” 
som overskrift. Uden viden om at vores opstartsmøde i LL vil blive grøn, var vi en gruppe lærer-
studerende, der i foråret startede den danske afdeling af Teachers for Future. Teachers for Future 
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er en bevægelse i mindst 28 lande og vi ligger i umiddelbar forlængelse af Fridays for Future, som 
er de elevstrejker, der i fredags mobiliserede 7,6 millioner mennesker på verdensplan. Vi i Teachers 
for Future fokuserer dog ikke på strejker, men på at få mere grøn bæredygtighed ind i lærergernin-
gen. På et halvt år har vi fået to lokalgrupper i København og én i Aarhus og vi er i løbende dialog 
med Undervisningsministeriet om vores allesammens grønne fremtid. Vi har fået kontakt til lærere 
fra hele landet, der brænder for den grønne omstilling, men de har det til fælles, at de alle sammen 
føler sig alene, når de bringer emnet op på lærerværelset. Det jeg prøver at sige, er: Der er et kæm-
pe mobiliseringspotentiale i at melde sig ind i klimakampen. Jeg tror inderligt på, at Danmarks Læ-
rerforening kan engagere flere til vores politiske mærkesager og dermed være en endnu mere in-
volverende fagforening. Hvis vores politiske mærkesager også peger mod grønne løsninger. Så 
hvordan skal vi som fagforening agere i den grønne omstilling? Også det skal vi finde ud af. Her 
kommer jeg ikke med forslag om skodder eller svaner eller rødspætter. For jeg er meget ny i fag-
foreningspolitik og jeg er overbevist om, at vi i salen her sammen kan finde de gode løsninger, star-
tende med det arbejde min kongresvedtagelse lægger op til. Hvordan den grønne omstilling skal se 
ud i folkeskolen og hvordan den skal se ud som fagforening, det ved jeg ikke, men jeg håber og 
tror på, at vi i fællesskab kan finde ud af det. 
 
Vi i Teachers for Future har en række bud og jeg er sikker på, at både den grønne tænketank Con-
cito og en række grønne dannelsestænkere også gerne vil bidrage. Men igen… Ingen har det ende-
lige svar og vi i Danmarks Lærerforening skal naturligvis finde vores egen retning i og for den 
grønne omstilling. I den proces tror jeg, at vi skal have fat i det, vi måske er allerbedst til: Nemlig at 
være lærere. For det er ikke nemt det her verdenshistoriens vigtigste og sandsynligvis også sværeste 
omstillingsproces, vi fælles skal ud i. Vi skal ud og lære noget nyt. Der hvor selv vi lærere absolut 
ikke har alle svarene. Og netop derfor tror jeg, at vi skal have fat i nogle af de lærerværdier, som vi 
opfordrer eleverne til at følge og som i mine øjne er blandt de allervigtigste. Vi skal være nysgerrige 
sammen. Vi skal være modige sammen. Vi skal turde at fejle sammen. For kun da kan vi lære sam-
men. Og kun hvis vi lærer sammen, så kan vi løse vores opgave sammen. Jeg vil gerne opfordre jer 
allesammen til at deltage i debatten. Både nu og her og på kongressen, med hovedstyrken i fremti-
den, ude i kredsen og især hjemme på lærerværelserne. 
 
Det er også mit og alle andres i Teachers for Future håb, at skabe et netværk af lærere der ønsker at 
gå forrest og gøre en aktiv indsats for en grønnere folkeskole. Jeg vil derfor også opfordre alle her i 
salen til at finde mig eller Teachers for Future i løbet af de næste dage - enten fysisk eller på sociale 
medier - så vi sammen kan skabe et grønt lærernetværk. Forhåbentlig i tæt samarbejde med Dan-
marks Lærerforening.  
 
Og så skal vi selvfølgelig tilbage til de der rødspætter. En sandsynlig forklaring på unges manglende 
kendskab til rødspætterne, er at de unge ikke ved, at de eksisterer. Som biolog Emil Brandtofts ord 
i den digitale avis Zetland: ”Hvis man ikke ved at noget eksisterer, hvordan skal man så kunne for-
holde sig til at det forsvinder?” Folkeskolen og Danmarks Lærerforening har en opgave foran sig 
og sammen der kan vi løse den. På formandens beretning lyder det til, at han er bevidst om nød-
vendigheden af vores handlekraft i kampen for den grønne omstilling. Som jeres kommende kolle-
ga og på vegne af den næste generations lærere håber jeg, at vi i dette rum, sammen kan overbevise 
hinanden om den nødvendighed. Kongresvedtagelse C2 er hermed fremsat.  
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Mads Tudvad fremsatte fra Lærerstuderendes Landskreds Kongresvedtagelse C2. Og vi går 
videre. Jeg har to indtegnede talere. Det er Dorte Lange fra hovedstyrelsen først, værsgo Dorte og 
dernæst bliver det Niels-Jørgen Jensen fra Silkeborg Lærerforening. 
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Dorte Lange, næstformand 
Tak for dit indlæg Mads. 
Jeg er meget enig med Mads i, at fagbevægelsen i Danmark skal gå ind i den her klimakamp og at vi 
også skal være med i den i Danmarks Lærerforening. Fagbevægelsen har haft en afgørende indfly-
delse på at vores samfund har udviklet sig til et demokratisk og forholdsvis lige samfund. Klima-
forandringer kommer til at betyde mere ulighed i verden. Det risikerer vi i hvert fald. Vi risikerer 
også, at de kommer til at underminere demokratiet. Millioner af mennesker kommer til at være på 
flugt på grund af klimaforandringer. FN forudser op mod en milliard flygtninge i 2050. Og så vil 
jeg også sige lidt om fisk. I går talte jeg med Jakob fra Færøerne – vores kollega fra Færøerne - som 
fortæller, at deroppe er de begyndt at kunne fiske sild og makrel og det plejer de ikke, at kunne og 
det er jo godt for jer, at I kan det. Men det er faktisk fordi, at temperaturen i havene stiger. Så sild 
og makrel begynder at vandre nordpå og det er jo fint for Færøerne, men problemet er, at de arter 
der så kommer op til os, fordi vandet bliver varmere, de forlader de varme egne hvor de kommer 
fra og der kommer ikke nogen nye fisk i de områder. Så det er faktisk et af de problemer, man ser 
for sig, det er, at der bliver færre fødevarer tilgængelige. Især i nogle af de egne af verden, hvor 
man så heller ikke kan importere nogen fisk for eksempel fra os. Store landområder kommer til at 
blive ubeboelige. Der kan ikke dyrkes afgrøder og så videre på grund af temperaturstigninger. Plan-
tearter vil uddø og her igen er det ikke os med den købestærke økonomi, der direkte kommer til at 
lide under det - i hvert fald ikke i første omgang.  
 
De problemer jeg lige kort bremset op, det er alt sammen nogle, der vender den tunge ende nedad 
og som også skyldes, at der ikke har været foretaget demokratiske beslutninger i tide, der har kun-
net ændre den udvikling. Men der er heldigvis en demokratisk bevægelse i gang. De unge går for-
rest. Og alene af den grund er der en anledning til for os, som deres læreres fagforening, at tage sa-
gen op. For det er uretfærdigt, at kommende generationer skal vokse op på en mere og mere ube-
boelige klode. Den kommer stadigvæk til at dreje rundt, som der var én der skrev i min Facebook, 
da jeg havde fortalt om Susans Hopgoods tale på EI’s verdenskongres, ”Ja ja rolig nu Dorte Lange. 
Kloden kommer sikkert til at dreje rundt om mange hundrede år stadigvæk.” Det gør den garante-
ret. Den bliver bare ikke særlig rar at være på. Og de flygtningestrømme som vi har oplevet indtil 
nu, de vil være småting. Ved siden af det, vi kommer til at se, så er de ulighedsskabende konse-
kvenser af klimaforandringer, de vil også vise sig i vores del af verden. Den voksende ulighed og 
mistillid til demokratiet er uheldige tendenser, der forstærker hinanden. Der opstår svækkede leve-
forhold på grund af klimaforandringer, der fører til mere ulighed. Det fører til mere mistillid til 
demokratiet, hvilket igen betyder, at beslutningstagere har sværere ved at gribe ind. Det er et de-
mokratisk problem, at det er kommet så vidt. Perspektivet i den globale opvarmning har længe væ-
ret en viden, som magthaverne har haft adgang til. Men man har ikke handlet på det. Og årsagen er 
måske den, at der politisk ikke findes nogen alternativer til vores tilsyneladende afhængighed af 
vækst. Til gengæld vil det, at agere i fællesskab og derigennem få rettet op på måden, vi producerer 
på…. give større tillid til egne kræfter, større tillid til, at det vi kan udrette, hvis vi arbejder sam-
men. Dvs. større tillid til fællesskabet og til demokratiet og når FH’s formand Lizette Risgaard har 
sagt, at vi vil høre mere til i klimakampen, så er det både godt, fordi det styrker bevægelsen imod 
klimaforandringer og det er godt, fordi vi er nødt til at se denne her kamp i en større samfunds-
mæssig sammenhæng.  
 
Hvis ikke de tiltag der skal til for at standse den globale opvarmning, også skal komme til at vende 
den tunge ende nedad. Hvis den eneste tanke man kan have i samfundsøkonomisk forstand er 
vækst og mere vækst, så kan opvarmningen ikke standses. Og hvis man forsøger alligevel, så vil det 
eneste politiske svar man kan finde, være at skære på velfærd og uddannelse. Så vi skal pege på en 
omstilling, der ikke skaber mere ulighed. Derfor er fagbevægelsen, og dermed vores engagement i 
denne problemstilling, helt nødvendig. Så mange tak til Mads fra LL og dit forslag herfra og om-
kring læreres vigtige rolle i det her.  
 
For lige at citere vores verdenspræsident Susanne Hopgood igen, så sagde hun i Bangkok ”Klima-
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retfærdighed skal have en uddannelsesprofil og en stemme fra lærere i hele verden. Uddannelse er 
et stærkt redskab til at rejse opmærksomhed om klimakrisen og til at opdrage nye generationer til at 
tage ansvar.” Og man kunne fristes til at tilføje: Det er faktisk de nye generationer, der beder os om 
at tage ansvar. 
 
Det er ikke kun FH, der er i gang med det her. Det er også fagforeninger, for eksempel fra AC og 
selvfølgelig er der rigtig mange NGO’er, der er i gang så som Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpea-
ce og selvfølgelig de unge i klimabevægelsen. Der er startet denne her tværgående organisering, der 
hedder Broen til fremtiden. Den har jeg fornøjelsen af at repræsentere os i, i den følgegruppe der 
er. Og flere har mulighed for at blande sig. Vi har en første årlig eller halvårlige konference i Kø-
benhavn den 24. oktober. Og så skal vi i gang med det arbejde, som Mads lægger op til med kon-
gresvedtagelsen, som jeg håber I vil tage rigtig godt imod. 
Tak for det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja, tak for det. Niels Jørgen Jensen værsgo. 
 
Niels Jørgen Jensen, Silkeborg Lærerforening 
Jeg vil stå her uden jakke og rullekrave. Men jeg vil også gerne lige takke for og kvittere for for-
mandens skriftlige og mundtlige beretning. Jeg har med interesse læst afsnittet omkring forenin-
gens internationale arbejde… beretningen og kommer lige her med en kommentar også en opfor-
dring.  
 
Formålet det er, at jeg ønsker at understøtte, hvorfor det er vigtigt, at vi som forening engagerer os 
internationalt og samtidig så ønsker jeg også hejse et flag og samtidig udtalt bekymring i forhold til, 
om det vi gør og den måde vi er repræsenteret på, også er tilstrækkelig. I september måned var 
kredsstyrelserne fra Skanderborg, Odder og Silkeborg Lærerforening sammen med tillidsrepræsen-
tanterne taget til Bruxelles. Her blev vi bekræftet i, hvor vigtigt det er, at vi som forening og fagbe-
vægelse holder et vågent øje med den lovgivning og interessevaretagelse, der foregår der. Vi mødte 
danske EU parlamentarikere, partipolitiske sekretariatsfolk, embedsmænd, forskere og repræsen-
tanter for Danmarks Lærerforening og Den Internationale Lærerforening og den europæiske Læ-
rerforening samt FH. For at blive kloge på hvordan lovgivningsarbejdet foregår og fungerer i EU 
og for også at blive klogere på, hvordan det påvirker os selv og hvordan vi også selv som DLF - og 
kan man sige at den europæiske lærerforening - også påvirker det her lovgivningsarbejde. Et lov-
givningsarbejde der ikke kun er påvirket af lærerforeninger og fagforeninger, men som også er på-
virket af stærke kræfter som OECD, arbejdsgiverforeninger og så også kommercielle interesser.  
Vi ved det godt. Vi har hørt det. Og vi har hørt det før. Anders Bondo fik det understrege igen - 
kraftigt i sin beretning, hvordan globale markedskræfter har en klar interesse i at gøre uddannelse 
og skole til et marked, der igen kan gøres til genstand for profit, vækstoptimering og igen produk-
tivitet stigninger. Hvorfor der også er et stort behov for, at en organisation som Education Inter-
national og deres kampagne Global Response er stærk i forhold til kampen mod kommercialisering 
og så også privatisering af skolen. Men hvor langt er denne her diskussion så fra de danske klasse-
værelser? I national sammenhæng der ved vi fra OK18, at der ikke er særlig langt.  
 
En tidligere regering nedsatte en produktivitetskommission, der fremlagde en rapport, med anbefa-
linger til produktivitetsstigninger i det offentlige svarende til 12 milliarder kroner. Et tal der efter-
følgende blev et klart mål for den tidligere regering og som i høj grad var med til at sætte et mar-
kant aftryk på overenskomstforhandlingerne i 2018. I europæisk sammenhæng der hører vi, at både 
OECD og EU Kommissionen, på samme måde som DLF, er optaget af rammerne for lærerpro-
fessionen, mulighederne for og betydningen af kvaliteten af undervisningen, respekten for lærerar-
bejdet og rekrutteringsmuligheder, hvilket er godt at høre. Men samtidig er EU også stærkt optaget 
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af digitalisering og har som målsætning at forøge og forbedre brugen af IT-teknologi i undervis-
ningen og læring. Og hvilken interesse tager denne, eller hvilken retning tager denne interesse så? 
Er det tanker om produktivitetsstigninger eller KL’s samarbejde med konsulentfirmaet Dare Dis-
rupt hvor fremtidsvision er, at undervisningen robotiseres under overskriften som ”alle børn har 
sin helt egen underviser som følger dem 24/7. Børn kan lære, hvad skolen tilbyder via AI-robotter 
og de kan gøre det på den halve tid”. Man kan spørge: Hvilke kræfter vinder det lange løb og hvor 
langt er der i europæiske og international sammenhæng fra politik og lovgivning og så ud til klasse-
værelser og i hvor høj grad er vi i stand til at påvirke det politiske og den lovgivning, der er i EU? 
Blot tænk på den nye ferielovgivningen som jeg ved, har udfordret rigtig mange i forhold til im-
plementeringen overgangsår. Hvor kom den lige fra? Her var der tale om harmonisering og EU-
lovgivning og pludselig - sådan forekommer det - så har vi en ny ferielov og et ferieår, der starter 
den 1. september. 
 
På vores studietur til Bruxelles der mødte vi politisk konsulent ved danske fagbevægelseskontor, 
Rani Bech, der repræsenterede FH. Hun er én ud af tre ansatte, hvoraf den ene er elev. Et fokus-
punkt i hendes arbejde har været diskussioner i EU's beskæftigelsesudvalg, der i det der kaldes den 
social søjle i EU-lovgivningsarbejdet, seriøst har drøftet en lovfastsat mindsteløn i Europa. Det ly-
der jo tilforladeligt og endda pænt og hensynsfuldt adresseret i forhold til de alt for lavt lønnede i 
Europa.  
 
Men kunne vi forestille os, at en sådan lovgivning pludselig var havnet her, på samme måde som 
en ny ferielov -en lovgivning der i den grad udfordrer den danske model og efterfølgende hele vo-
res overenskomstgrundlag. Vi stillede det spørgsmål: Om man kunne forestille sig sådan en euro-
pæisk aftale, mindsteløn, og svaret er faktisk bekymrende. FH’s konsulent i Europa havde tydelig-
vis været i diskussion med beskæftigelsesudvalgsformanden i EU, altså i Parlamentet, der i en af 
diskussionerne havde fejet hende af banen, fordi han - som han udtrykte det - udmærket godt ken-
der til den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Lovgivningsarbejdet førte denne gang ikke til nogen eu-
ropæisk aftale om mindsteløn, men resultatet blev lovkrav om ansættelseskontrakter i EU-landene 
og så kunne man jo sige ”pyha”. Man kunne også tænke, at konklusionen jo faktisk alligevel er, at 
EU begynder at lovgive om forhold der i Danmark er overenskomstdækket. Europæisk lovgiv-
ningsarbejde er derfor ikke langt fra klasseværelset og jeg vil derfor opfordre til at det internationa-
le arbejde, også med en ny hovedstyrelse som vi får til nytår, har vores allerstørste bevågenhed. Og 
jeg bakker derfor også fuldt ud op omkring det engagement, som vores nuværende hovedstyrelse 
har haft på det her område. Og jeg vil desuden opfordre til, at der seriøst tages stilling til FH’s præ-
station i Bruxelles. Er den stærk nok? Har den muskler nok, i forhold til de kræfter vi skal spille op 
imod? Jeg synes, jeg har hørt flere indlæg her, som peger på, at fagbevægelsen og FH i det hele ta-
get skal klare ot stå imod de problemstillinger, som vi oplever. Og jeg tænker, at tre mand i Europa 
det er... og en af dem er elev….det måske er lige lovlig lidt til at løse alle udfordringer for os.  
Tak for ordet.  
 
Klapsalve  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. 
Formanden, værsgo. 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Ja… Kjell du var oppe og give den yderligere kommentar til udfordringerne omkring Sputnik. Jeg 
vil gerne fra Danmarks Lærerforening sige tak til Københavns Lærerforening og i øvrigt også til 
kredsene omkring København for det samarbejde vi har haft i forhold til den indsats. Det kan vi 
kunne løse i fællesskab og jeg synes, at vi har haft et forbilledligt samarbejde. Det betyder ikke, at vi 
er i mål. Det ved vi alle sammen, men vi bliver ved og… for lige at uddybe en lille smule af det du 
sagde, så det sidste kneb der er kommet ind i det, det er, at nu begynder man at sige, at den under-
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visning lærerne laver - altså læreren står inde i klasselokalet og har en undervisningstime - så siger 
man, at 60 procent af det er undervisning og 40 procent det er socialpædagogisk arbejde; det er 
konfliktløsning og sådan noget man gør. Altså det der altid har været en integreret del af at stå inde 
i klasselokalet. Nu begynder man at skille det ud. Det er selvfølgelig helt ude i hampen. Den tager 
vi fat i og det gør vi sammen og vi bliver ved. Vi vil have ordentlige forhold og vi vil bekæmpe pri-
vatiseringen. 
 
Henrik: Vi kan jo definere syltekrukke, som vi vil. Når jeg har skrevet i den skriftlige beretning, at 
det ikke er en syltekrukke, så er det fordi, man kan i hvert fald ikke kan sige, de er ineffektive. De 
har kastet sig over det her med en ildhu og rigtig mange har haft besøg af enten kommissionen el-
ler af Per B. Og når vi nu snakker om ordentlige arbejdsvilkår og ordentlige aflønning, så tror jeg 
ikke, vi skal tale så højt omkring Per B’s aflønning, i forhold til den indsats han har leveret. Han 
har kastet sig ind med engagement i det her. Og hvis der er én ting, jeg med garanti kan sige, så er 
det, at han brænder for, at kommissionen skal komme med noget, der kan løse den udfordring, de 
er sat til. Som han udtalte: ”Jeg er ikke i lommen på KL. Jeg er ikke i lommen på Danmarks Lærer-
forening. Jeg er i lommen på folkeskolen.” Han har et engagement i det her arbejde, som jeg gerne 
vil udtrykke min store respekt for. Om der så kommer noget, om der kommer nogle anbefalinger 
og nogle forslag, vi kan bruge, ja det ser vi den 16. december. Fordi vi får dem den 16. december, 
de anbefalinger og den rapport. Og det synes jeg, er enormt flot. Vi skal forberede os på det. Det 
spørgsmål tager vi fat i i morgen, når vi har det punkt på dagsordenen. 
 
Ja…. Jeg ved godt, at vi har ikke haft helt samme syn på FH, Henrik. Jeg synes, vi er kommet fan-
tastisk godt fra start. Det vil jeg stå ved. Selvfølgelig er der masser af udfordringer. Nogle af de vi-
sioner som jeg har for FH og som jeg omtalte i min beretning, dem har vi ikke fået fat i endnu. 
Men jeg har det bare sådan, at hvis vi vil en ny økonomisk dagsorden, hvis vi vil noget afgørende på 
klima dagsordenen, så har vi et langt, langt, langt bedre grundlag at gøre det. Hvis vi gør det sam-
men med FH, end vi havde med – undskyld jeg siger det - lille FTF. Så kræver det en indsats. Og 
det kræver en indsats af os. Og jeg er helt enig i din kritik af at, det står ikke skarpt på uddannel-
sesområdet. Nej, men vi arbejder hver eneste dag - havde nær sagt - hver eneste gang, vi har mu-
ligheden, så prøver vi at være inde og prøver at være med til at dreje fokus på uddannelsespolitik-
ken. 
Lige nu der arbejdes der med et papir fra FH omkring tiende klasse. Jeg tror godt, jeg kan garante-
re, at det papir bliver langt bedre, end det papir som LO havde at arbejde med i sin tid. Og hvis vi 
så, nå, der sidder du Henrik… Og hvis vi så kan stå sammen omkring med den styrke som FH, så 
har vi en langt større mulighed for indflydelse. Men det kræver benhårdt arbejde. Og det kommer 
det også til at gøre ude lokalt. Nu har jeg det ikke sådan, som du siger, at vi skal sætte os på det, el-
ler være den afgørende faktor ude lokalt. Jeg synes, vi skal have et godt og tillidsfuldt og ligeværdigt 
samarbejde. Og det er faktisk det, jeg hører fra nogle af jer her nede i salen, da vi var rundt på de 
kongresforberedende møder, der var der flere, der sagde ”vi har et fantastisk godt samarbejde ude 
lokalt. Det er blevet langt mere givtigt for os, end det vi havde turde håbe på.” 
 
Så jo jo visionen er der, vi er på vej, men det kræver et kæmpestort stykke arbejde. Anders du er 
inde på de af vores medlemmer, som ja… er i en særlig vanskelig position. Jeg er helt enig. Det er 
også derfor, jeg nævner dem i min beretning. Vi har selvfølgelig et ansvar, ikke bare for de af vores 
medlemmer er i arbejde, men vi har også et ansvar for at hjælpe de medlemmer, der ikke er i arbej-
de. Og det er helt klart, at… jeg nævner også arbejdsmiljøudfordringen… det bedste det er selvføl-
gelig, at vi undgår, at man kommer i en situation, som det medlem du beskriver, men vi skal også 
være parat til at tage hånd om dem og der er det altså igen, der har vi et langt bedre talerør, når vi 
har FH. Jeg er lige nu blevet inviteret ind til at prøve at være med til at formulere en fælles social-
politik i FH. Det kaster vi os selvfølgelig ind i, med de ressourcer vi nu har. Jeg ved, socialrådgi-
verne kaster sig ind i det. Der er en række af de andre faglige organisationer, der kaster sig ind i det, 
netop for at prøve at tage hånd om nogle af de ting som du beskriver. Hermed under også det du 
kalder, var det ”sygdomscirkus”, eller det ord du bruger. Det skal vi have gjort noget ved. Det har 
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vi mærket Majbrit Berlau siddende for bordenden og det er jeg rigtig glad for, at hun sidder på det 
her område. 
 
Heidi, du gav et skulderklap til indsatsen for ytringsfrihed. Tak for det. Vi er jo fuldstændig enige 
omkring det. 
 
Og Mads, tak for dit forslag. Jeg kan fortælle dig, at hovedstyrelsen har nået at kigge på det, og vi 
synes, det er et rigtig godt forslag. Og det jo betyder så, at hvis vi vedtager dit forslag, så er hoved-
styrelsen forpligtet til at komme med det oplæg til, hvordan får vi det her inddraget i vores politik 
på en måde, så det også står i vores principper arbejdsprogram. Det er den bedste måde, vi kan sik-
re, at hele organisationen er forpligtet på det. Og jeg synes, det element du har med, at det her har 
også den mobiliserede effekt, det er også et vigtigt element. 
 
Jeg nævnte i et par omgange den meget indtrængende appel, vi fik på Education Internationals 
kongres - vi må påtage os vores ansvar og det ligger dit forslag rigtig godt op til. Og det var i virke-
ligheden også det, som Dorte hun understøttede ved med sit indlæg. Vi skal prioritere det interna-
tionale arbejde. Det er jeg fuldstændig enig i. Vi må aldrig nogensinde betragte os selv som en iso-
leret ø. Mange af de udfordringer som vi er stødt på i Danmark, de er verdensomspændende. Vi 
ser dem overalt. Global Response, privatisering, kommercialisering men også hele den tankegang 
om Education for Human Capital, som var det, der blev omsat i Danmark til, at vi skal have solda-
ter til konkurrencestaten. Det er jo ikke bare noget opfundet i Danmark. Det er en international 
dagsorden og derfor er det så vigtigt, at vi er til stede internationalt.  
 
Vi har haft vores kontor i Bruxelles i mange år som et af de få fagforeninger i Danmark sammen 
med de andre underviseorganisationer. Vi har haft et tæt samarbejde med Education International i 
det arbejde. Vi har haft et tæt samarbejde med fagbevægelsens repræsentation nede i Bruxelles. Jeg 
er meget indstillet på, at vi skal vurdere, om vi bruger ressourcer nok på det. Men en måde at gøre 
det på, det er i hvert fald at pulje vores styrke, så vi arbejder sammen omkring de fælles udfordrin-
ger, vi har. Jeg kunne rigtig godt håbe på, at vi også breder det samarbejde ud til måske at tænke i 
nordisk regi, fordi vi har mange fælles ting. Nu nævner både du og Henrik problemet med hele den 
danske model, men det er jo den nordiske model, der er udfordret og der er vi meget enige. Kunne 
vi lægge kræfterne sammen, så tror jeg vi kan gøre en bedre indsats. Og så synes jeg i øvrigt, det er 
en kanon god idé, det I har gjort for Silkeborg og Skanderborg og tage en tur til Bruxelles. Vi har 
allerede planlagt, at den nye hovedstyrelse skal til Bruxelles. Vi plejer at være der i det første halve 
år af den nye periode. Der har vi noget andet, vi skal lige have lavet. Så det er planlagt til efteråret, 
fordi det at komme ned præcis som I har gjort og snakke med politikerne. Snakke med nogle af de 
der sidder i kommissionen. Snakke med nogle af dem der har deres daglige gang dernede. Det er 
altså lidt af en øjenåbner for hvor stor betydning det har - også for den situation vi står i Danmark 
og de udfordringer vi kæmper med i Danmark. Så det kan jeg kun anbefale, men tak for opfordring 
af Niels Jørgen til at have fokus på: Gør vi det godt nok. Det er en vigtig opgave for FH og det vil 
jeg tage med i det arbejde også. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Henrik Steffens, værsgo 
 
Henrik Steffen, Silkeborg Lærerforening 
Kære Anders. Vi er ikke allesammen sat i verden for at gøre store ting, men vi kan alle sammen gø-
re små ting med en stor kærlighed. Det er derfor, jeg går på podiet nu og slås for FH - eller mod 
FH. Min pointe er i en replik til dig, det er, at det handler ikke om, at vi skal ud af FH. Vi er med-
lem af FH og jeg vil give dig det, som jeg ikke gav dig for to år siden, at FH har faktisk konturerne 
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af noget, hvor vi som almindelig mennesker får en stemme, der kan gå imod de meget stærke 
strømninger, som du selv har peget på et par gange her allerede nu.  
 
Det der er mit problem med FH og det der er relevant for sagen, det er, at i starten af 2020 der skal 
salen tage stilling til lokalt, hvordan vil man organisere sig ind i FH og hvilket fagligpolitisk arbejde 
skal der være. Jeg har ikke et problem med selve organisationen og samarbejdet. Men hvad er for-
tællingen? Hvad er det, vi skal slås… undskyld udtrykket… men hvad er det, vi skal have igennem? 
Hvor ligger nerven, således at jeg begynder at bløde sammen med en FOA, for de arbejdsvilkår der 
er på vores område? Hvor ligger fortællingen, der kan samle den samlede fagbevægelse således, så 
de strømninger som vi ved gud i himlen er ved at begynde at se, kommer op imod os for fuld 
skrue…. At vi får en fortælling, der gør at vi står sammen. Og det er en replik, som du også har 
hørt, men den måske er mest til Dorte, fordi den samhørighedskraft, som vi tidligere har brystet os 
af, der var i fagbevægelsen... Den samhørighedskraft den kan jeg ikke se i min hverdag og jeg læser 
heller ikke om den, når jeg læser i de forskellige rapporter. Og det er derfor, jeg har brug for en 
fortælling, der giver os en samhørighedskraft inden for FH, således at det ikke bare bliver en top 
down styret organisation. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Status under dette punkt er nu, at er der ikke flere indtegnede talere, vi har et forslag til 
en kongresvedtagelse fra Lærerstuderendes Landskreds, C.2 som vi behandler om lidt…. Det vil 
sige, det gør vi efter en pause, fordi vi har nemlig besluttet at, vi har fuldt program i disse tre dage. 
Der er mange punkter, der skal behandles og der ligger en del forslag undervejs og derfor har vi 
besluttet, at vi fortsætter frem til klokken 18 i dag. Ikke længere. Så de reservationer nogle af jer 
måtte have, dem kan I godt beholde og dem behøver I ikke foretage ændringer i. Men vi tager en 
pause nu og når I kommer tilbage efter den pause, så gør vi behandlingen af beretningspunktet 
færdig med behandling af C.2 og så vender vi os mod dagsordens punkt 7 Vedtægtsændringsfor-
slag og der vil vi kigge på og behandle forslag G.3 og G.4i dag. Det er målet. Men først får i en 
pause og den varer tyve minutter. Vi mødes herinde senest klokken… arh knap og nap kvart over. 
Tak.  
 
 
PAUSE 
 
 

Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Jeg vil gerne bede jer indfinde jer og indtage jeres pladser, så vi fortsætter kongressen. 
 
Vi er i gang med behandlingen af dagsordenens punkt 3, Formandens beretning. Det er den skrift-
lige og den mundtlige del, vi behandler. Vi har debatteret de forskellige emner i henhold til den 
opdeling, som vi godkendte tidligere og det der er tilbage nu, det er behandlingen af Kongresved-
tagelsesforslaget C.2 fra Lærerstuderendes Landskreds. 
 
Jeg skal også bemærke, at jeg har ikke flere indtegnede talere til dette punkt. Så når alle har fundet 
deres pladser og dørene er blevet lukket, så vil jeg sætte forslaget C.2 - Forslaget til Kongresvedta-
gelse om Danmarks Lærerforenings arbejde for den grønne omstilling til afstemning. Det klarer vi 
nu per håndsoprækning.  
 
Senere under kongressen der skal vi have afstemninger elektronisk. Det vender vi tilbage til. Det vil 
John sige lidt om inden vi lukker af for i dag. Men indtil videre så klarer vi det per håndsopræk-
ning. 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for C.2.  
Tak for den. Er der nogen, der ønsker at stemme imod? Ja tak.  
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Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? Tak for det.  
Så er kongresvedtagelsen vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Og hvad angår den endelige samlede godkendelse af hele beretningen, såvel den skriftlige som den 
mundtlige del. Så venter vi med den. Vi udskyder den, til vi har behandlet punkt 4 Folkeskoleidea-
let, punkt 5 om periodeforhandlinger og det videre arbejde med Ny Start og punkt 6 Er vi givet til 
fremtiden? Og det gør vi de næste dage. Og når vi har behandlet de tre punkter, så vender vi tilba-
ge og så afslutter vi med en endelig godkendelse af beretningen under punkt 3. Så varskoede jeg li-
ge før pausen, at vi ville tage fat på behandlingen af forslag under dagsordenen punkt 7 om vedta-
gelse ændringer og det fortsætter vi med nu. 
 

Dagsordenens punkt 7 - Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja og punkt 7 som jo er ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter, der kan I se, at det 
materiale der foreligger, at der er fire forslag til behandling G 1,G 2, G 3 og G 4. Helle nævnt tidli-
gere, at vi ville behandle nu G 3 og G 4. Det standpunkt det har vi ændret lidt. Man har jo lov til at 
skifte mening undervejs. Så derfor gør vi kun lige nu det, at vi behandler det forslag, der hedder G 
4. De øvrige forslag, dem venter vi med til senere dagsorden - altså når vi har behandlet dagsor-
denspunk 4, 5 og 6. Derfor går vi i gang med det punkt, der hedder punkt 4 og det er det, der har 
som overskrift ”En vedtægt omkring en kontingentfritagelse. Det er vedtægternes paragraf 8 og det 
drejer sig om fraktion 4. Vi starter med at få præsenteret forslaget og det gør Thomas. Værsgo 
Thomas 
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak for det. Og det forslag vi skal behandle nu, er et udtryk for en positiv udvikling, nemlig at vi 
lever længere i Danmark. Og jeg skal på hovedstyrelsens vegne fremlægge forslag til ændringer af 
vedtægternes paragraf 8 om kontingentfritagelse. Jeg henviser til de udsendte bilag G.4 og G 4.1.  
I Danmark bliver vi ældre og ældre. Og bevarer samtidig vores tilknytning til arbejdsmarkedet i fle-
re år og dermed heldigvis også vores tilknytning til fagforeningen. Det samme gælder for vores med-
lemmer. Og som I nok er opmærksomme på, så er retten til folkepension løbende blevet ændret og 
det vil den muligvis også blive i årene fremover. Det er derfor vores vurdering i hovedstyrelsen, at 
vi - set med de økonomiske briller - med fordel kan fremtidssikre foreningens bestemmelser, om 
hvornår man bliver kontingentfri.  
 
Vi foreslår derfor, at retten til kontingentfritagelse fremover ikke længere er hægtet op på konkret 
alder, som i dag er 75 år, men i stedet afhænger af, hvornår medlemmerne opnår ret til folkepensi-
on. Konkret foreslår vi, at retten til kontingentfritagelse sker 12 år efter at man har opnået ret til 
folkepension Det betyder en faktisk udskydelse af kontingentfritagelsen på to år. Derfor vil forsla-
get også betyde, at foreningen både centralt og lokalt vil opleve en forøget kontingentindtægt fra 
pensionerede medlemmer. Både på den korte og den lange bane. Og for god ordens skyld vil jeg li-
ge understrege, at både vores nuværende bestemmelser og hovedstyrelsens forslag til ændringer 
gælder for alle medlemmer. Også selv om man er i arbejde, når man opnår retten til kontingentfri-
tagelse. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har vi i arbejdsmiljø og organisationsudvalget drøftet, 
om forslaget ville indebære, at det er jer i kredsene, der får til opgave at holde øje med, hvem der 
nu bliver kontingentfri. Det bliver det ikke. Opgaven håndteres centralt af sekretariatet gennem vo-
res medlemssystem, som jo kender medlemmernes CPR-nummer og dermed hvornår kontingent-
frihed indtræder. Vi foreslår, at ændringen om kontingentfritagelse træder i kraft 1. januar 20 21, 
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altså om godt et år. Og afslutningsvis vil jeg blot fremhæve, at forslaget har været drøftet - sådan er 
vores indtryk i hvert fald i hovedstyrelsen - i fraktion 4 på årsmødet blandt de kongresdelegerede, 
hvor det er blevet positivt modtaget.  
 
Det er en forudsætning for hovedstyrelsens forslag, at det har været positivt modtaget i fraktion 4. 
Ellers havde vi nok ikke fremsat det. Med disse bemærkninger og overlader jeg forslaget til kon-
gressens behandling. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak for det. Der er vedtægtsforslaget i punkt G 4.1 er fremsat og vi skal have de indtegnede og vi 
starter med Jørn Henrik Kokkendorff. Værsgo Jørn. 
 
Jørn Henrik Kokkendorff, fraktion 4 
Ja tak. Og der måske skulle have stået fraktion 4 i stedet for Aarhus Lærerforening. Jeg kommer 
som en overraskelse, fordi jeg vil forsøge at få det her forslag udskudt til en senere behandling og 
det vil jeg gerne lige begrunde. Det organisatoriske arbejde der foregår blandt pensionister i frakti-
on 4, altså det er helt naturligt noget andet, end det som foregår i det som man kunne kalde for-
eningens kerneopgave. Det Jeg vil tale om nu, det er, at jeg faktisk gerne vil have flyttet problem-
stillingen i behandlingen af det punkt, der hedder Er vi gearet til fremtiden? Fordi de problemstil-
linger som skal behandles under det punkt, kan jeg se, da jeg fik bilagene til det punkt, at det ligner 
meget det, som vi arbejder med i fraktionen 4. På vores seneste årsmøde forsøgte vi at lave et for-
slag til en politik for seniorarbejde i Danmarks Lærerforening fordi der er forskellige problemstil-
linger. Vores kontingent – lokalkredskontingent er der meget større forskel på end der på fraktion 
1 og 2’s, altså snakker vi 600 procent i forskel på kontingentstørrelserne. Der er også meget stor 
forskel på, hvor meget aktivitet der foregår rundt om i kredsene for seniorer. Det er helt naturligt, 
for det er en form for frivilligt arbejde, vi laver der. Men på vores seneste årsmøde havde vi sat os 
for, at vi forsøger at lave et udkast til en politik for seniorarbejde, pensionistarbejde i Danmarks 
Lærerforening. For sådan en er der nemlig ikke. Det lykkedes ikke for os, men vi fik formuleret en 
række for en række ønsker og forslag til hvordan foreningen kunne være med til at understøtte 
kredsenes seniorarbejde. Der også nogle ting, der kunne laves centralt i stedet for at vi skulle op-
finde den dybe tallerken alle steder. Og derfor er det så, at jeg syntes, at vi skulle behandle pro-
blemstilling og fraktion 4 under ét og ikke bare kontingentfritagelsen.  
 
Jeg har ikke noget imod at betale kontingent resten af livet. Men jeg synes, at når der nu findes et 
punkt… Og vi kendte ikke rigtigt til det, før vi så bilagene til kongressens behandling af punktet. 
For vi er jo ikke i kredsstyrelsen, så vi har ikke været med til de der konferencer. Men det ligner 
meget det, vi snakker om ,selv om det er lidt nogle andre konkrete opgaver. Men vi vil gerne ind-
drages i Er vi gearet til fremtiden? så derfor så… Selvom det er fraktion 4, der selv har bragt op, så 
synes jeg altså, at vi skulle udsætte behandlingen af kontingentfritagelse og så i stedet for at inddra-
ge problematikken i er vi gearet til fremtiden? 
Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så bliver det Grethe Funch Pedersen. 
 
Grethe Funch Pedersen, fraktion 4 
Først vil jeg gerne sige tak til dig Thomas, fordi du siger vi bliver ældre. Det er jo dejligt at vide, at 
man næsten kan love os at vi bliver gamle. Pt. er det sådan, at vi ti år efter folkepensionen kan et 
kontingentfritagelse. Og når jeg også foreslår, at dette punkt kommer over på Er vi gearet til frem-
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tiden?, så er det fordi, jeg er blevet opmærksom på én ting. Og det er, at når man som overens-
komstansat vælger pension, så kan man vælge en model, der sidder forhøjet pension de første ti år 
og så en lavere livslang pension. Eller man kan vælge en livslang pension. Jeg blev gjort opmærk-
som på det på et af vores sidste møder, hvor vi samlet med pensionisterne. Jeg har så senere un-
dersøgt det i LP og fundet ud af, at procenten for dem, som vælger ti år med høj pension stiger, og 
at det er dem med den svageste pension, som bærer dette. Derfor frygter jeg, at hvis vi vælger et 
andet årstal end 10 - og det kan man jo gøre - at der så er flere, der vil melde sig ud af foreningen, 
fordi de skal betale kontingent to år efter, at de er gået ned i pension. Med den baggrund og de op-
lysninger synes jeg, at vi skal flytte det over i Er vi gearet til fremtiden?, tage det med når vi skal 
diskutere også de andre medlemmers kontingent. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så bliver det Birgit Bruun. 
 
Birgit Bruun, hovedstyrelsesmedlem 
Jeg vil lige gøre rede for det her med hvordan det opstod. Det er faktisk noget, der er kommet 
frem på årsmødet for fraktion 4 og det er kommet frem af to gange. Første gang er det altså for 
nogle år siden og da var vi ikke så lydhøre. Vi tænkte ”Nej altså, fordi der var kommet en tilbage-
trækningsreform, som havde sin fulde styrke engang derhenne i 2000 og nogle af 30, så havde vi 
ikke rigtig lige lyst til det.” Men det kom frem specielt fra de kredse, hvor der er ikke så mange 
medlemmer. Dermed heller ikke så mange pensionister. Det er noget med at det arbejde, der bliver 
gjort gode i de enkelte kredse, det er jo lavet at pensionistudvalg og de får et beløb, som de har af-
talt med kredsen, til at lave de her ting for. Og de stod så med et problem, der viste, at der var ikke 
så mange nye pensionister, der kom til. Men til gengæld dem der var, de nåede frem til at være 75 
plus og dermed kontingentfrie. Det har selvfølgelig noget at gøre med de store årgange fra krigsti-
den og vi kan jo se, at der har været sådan et peak opad med, hvor mange der overhovedet har væ-
ret med i fraktion 4… det er jo nogle tal der stammer fra netop fra den tid. Det vil selvfølgelig 
vende tilbage igen med hvor mange, der er. Men ud fra det med at der var nogle kredse, der havde 
problemer med at få pengene til at slå til, til at lave nogle af de her ting. Ja så kom det op igen på 
årsmødet og det så ud sådan ret alvorligt. Vi kan jo godt se, at der var sket en masse ting omkring 
det her. Derfor fremsatte jeg her et forslag, der gik igennem vores Arbejdsmiljø- og organisations-
udvalg, som Thomas jo netop har gjort rede for. Og der blev det behandlet i flere omgange. Og på 
et tidspunkt så har vi også fået nogle fra sekretariatet fra medlemsafdelingen til at gå ind og se på, 
hvornår det kunne nytte noget. Og der er kommet frem til det der med at det skulle være 12 år. 
Det var sådan lidt pudsigt tal. Men når der blev regnet på, at hvis man havde fastholdt ti år, lige-
som det er nu, jamen så ville man ikke kunne få noget glæde af det, til det der var i bekneb for 
penge. De store kredse de har ikke det samme problem. Der er flere til at løfte end der er i de små 
kredse. Og derfor så blev det så til, at det endte med at være det her med 12 år fra at man nåede 
folkepensionsalderen. Og grunden til at vi hæftede på dén i stedet for et antal år på det enkelte 
medlem, er også selvfølgelig, fordi det sniger sig jo ligeså stille og det ville være lidt fjollet at skulle 
lave det om ad flere gange. Til gengæld har vi jo et håb om, at det måske kan blive sådan ændret, at 
man ikke skal arbejde, til man er et par af 70.  
Og så går der måske den anden vej. Og det vil sige, at så kan vi ikke gøre det, uden at det berører 
Danmarks Lærerforenings vedtægter. Juhu. Men det var forklaringen. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Jeg skal høre om der er flere fra salen, der ønsker at jeg under punktet her. Det er der i hvert fald 
ikke lige nu. Thomas værsgo. 
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Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak for det. Og som mange af jer vil vide, så har jeg sagt mange gange at det med vedtægter i 
Danmarks Lærerforening, det er ikke nemt. Og som jeg sagde i min fremlæggelse, så havde vi det 
indtryk i hovedstyrelsen – og det er også det, Birgit giver udtryk for her – at det var der almindelig 
bred opbakning til i årsmødet blandt fraktionens delegerede og nu kan jeg jo lytte mig til, at der er 
nogle andre overvejelser. Og tak for det. Her på kongressen. Men altså I har også, mange af jer, 
deltaget i kongresforberedende møder, hvor Anders har sagt, nogenlunde som også jeg sagde her i 
min fremlæggelse, altså at der var opbakning til det her i pensionistgrupperne. Og derfor er der nu 
stillet spørgsmålstegn ved det. Og derfor synes jeg egentlig, at der er sådan en lidt ny situation om-
kring hvad baggrunden for forslaget. Og derfor vil jeg i hvert fald anbefale, at vi får lejlighed til lige 
at vende skårene i hovedstyrelsen, inden vi går videre med det her.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Jeg skal høre om der er andre, der på nuværende tidspunkt ønsker ordet til punktet her? 
 
Stilhed 
 
Godt. Så har jeg forstået sådan på Thomas, at vi afbryder punktet. Hovedstyrelsen drøfter det. Og 
så kommer der en tilbagemelding på et senere tidspunkt af kongressen. 
Se vi skal ikke nå mere i dag. Og det er sådan, at om et øjeblik så suspenderer jeg kongressen. Jeg 
har lovet at sige én ting, som jeg også sagde tidligere, at hvis I ikke allerede har det, så skal I huske 
at tage jeres devices - altså iPad eller mobiltelefon, eller I nu bruger - med i morgen, fordi vi skal jo 
stemme elektronisk og vi vil starte i morgen tidlig med at lave en prøve afstemning, så vi lige for 
øvet os lidt på det. Og så er det sådan at vi jo i morgen, som vi også har sagt tidligere i forbindelse 
med programmet, der starter vi med det punkt om Periodeforhandling og derefter skal vi videre 
med idealet. Og det starter vi på når klokken den er 11. Så hermed lukker jeg kongressen for i dag 
og vi starter igen i morgen og klokken den er 9. Ha’ en god aften. 
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Onsdag den 2. oktober 2019 – fra kl. 09.00 – 16.38 

Dagsordenens punkt 5 – Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny 

Start  

 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Og god morgen også fra John og mig. Vi håber, I er friske og klar til i dag. Inden vi går i gang med 
dagens første punkt, det bliver punktet, som Anders lige var inde på, så vil jeg lige kort opridse, 
hvor vi nåede til i går. Lige giver en status på og et overblik over, hvor vi starter og hvad vi står på 
her til morgen. 
 
Vi behandler jo punkt 3 Formandens beretning. Vi fik debatteret hele beretningen, vi fik vedtaget 
kongresvedtagelsen C.2. Men vi har jo udskudt den samlede godkendelse til efter kongressens be-
handling af punkt 4 Folkeskoleideal. Punkt 5 Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny 
Start og punkt 6 Er vi gearet til fremtiden?  
Vi tog også lidt fat på behandlingen af punkt 7 om vedtægtsændringer. Og vi startede med hoved-
styrelsens forslag G.4, som var en ændring af vedtægternes paragraf 8 om kontingentfritagelse for 
fraktion 4. Hovedstyrelsen fik fremsat sit forslag og vi udskød, efter en kort debat, den videre be-
handling af det forslag til senere. 
 
Inden vi går i gang, så vil jeg lige orientere om dagens program. Det er jo kongressens dag to. Nu 
er klokken lidt over ni. Vi starter på punkt 5 Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny 
Start og det behandler vi frem til klokken 10.45. Vi er nødt til at være ret skarpe med tiden i dag af 
mange grunde. Men klokken 10.45 der holder vi pause, så stopper vi med behandling af punkt 5. 
Der kommer en gæstetaler, som Anders lige var inde på. Undervisningsministeren og der kommer 
en række andre tilhørere, og så klokken 11 starter vi behandlingen af punkt fire om et folkeskole-
ideal. Og det gør vi frem til frokosten klokken 12. Og så må vi se om vi stadig har et udestående 
med punkt 5 på det tidspunkt. Det vender vi tilbage til. Det skal vi nok være opmærksomme på. 
Inden vi går i gang med punkt 5, så har sekretariatet og vi fundet det fornødent at vi laver en lille 
testafstemning og sikrer os, at vores elektroniske gear virker, så vi kan gennemføre elektroniske af-
stemninger i dag. Det kommer vi sandsynligvis til at skulle i dag. I hvert fald også i morgen. Så nu 
laver vi… vi gennemfører en hurtigt testafstemning nu. Jeg tænker, at I har jo allerede, det er sådan 
som jeg kan se det her oppe fra, mere eller mindre tændt alt jeres elektroniske grej. I er på kon-
gresportalen tænker jeg, også fordi lige om lidt så skal I jo dykke ned i de bilag, der er udsendt un-
der punkt 5. Og hvis jeg nu siger kodeordet ”afstemning”. Sådan så kommer der en slide og så 
skulle I gerne på jeres devices kunne kun se, hvordan vi går ind og laver denne her afstemning nu. 
Vi trækker lige vejret i to minutter. Så kommer den forhåbentlig op. Jeg sætter ikke noget i gang, 
før vi alle sammen er på.  
Kan I se det punkt der hedder ”vælg afstemninger”. Så prøv lige at trykke ”opdater”.  
 
Summen fra salen 
 
Jeg synes, der er nogen der ryster lidt på hovedet. I kan stadig ikke finde den? 
 
Summen og nej 
 
I kan heller ikke søge den frem?  
 
Summen fra salen  
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Prøv lige at trykke F5, opdatér én gang til. Ellers så venter vi med denne her test. På iPad'en Skal I 
ligesom hive lidt i skærmen. Det ved I godt… når I skal have den opdateret. Ryd skrivebordet. El-
ler hvordan det er med det. Men prøv lige sådan at hive lidt i den, at få liv i den.  
 
Latter og klapsalve 
 
Nu havde jeg for mange år siden i FTF en god kollega der altid sagde, at for den rene er alting rent. 
Vil jeg bare lige sige.  
Virker det? Kan I få det i gang? Ved I hvad, det bruger vi ikke tid på nu. Den der testafstemning… 
Nu skal I høre jeg sagde jo lige før at klokken 10.45, der er vi nødt til at stoppe behandlinger punkt 
5, hvis vi stadig er i gang med det. Så kan vi lige prøve at lave en lille test på det tidspunkt for lige 
nu går vi videre med dagsordenens punkt 5. Vi har mange punkter på vores dagsorden, som vi sta-
dig skal behandle, så nu skal vi videre. Dagsordenens punkt 5 Periodeforhandlingen og det videre 
arbejde med Ny Start. Ind under punkt 5 i Kongresportalen, der ligger alle de bilag, der er blevet 
udsendt til brug for behandling af det her punkt og jeg har kontrolleret, at de er der allesammen. 
Der er udsendt to bilag vedrørende arbejdstid. Det er E.1.1. og E.1.2. og så er der udsendt i alt fire 
bilag vedrørende Ny Start E.1.3., 4,5 og E.1.6. og E.1.6. det er et forslag til en kongresvedtagelse 
om Ny Start. Det behandler vi selvfølgelig alt sammen under det her punkt. Vi har tilrettelagt 
punktet således, at først vil jeg give ordet til formanden og derefter så bliver det Gordon Ørskov. 
Værsgo’. 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Tak for det. Ja overskriften er Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start. Jeg var en 
hel del inde om det i min mundtlige beretning i går. Og hvis man dykker ned i kongresmaterialet 
og kigger på formålet, så står der, at kongressen på baggrund af de hidtidige drøftelser, overordnet 
forpligter sig på hvilke handlinger der skal sættes i gang i kredsene og i hovedstyrken med henblik 
på at skabe det bedst mulige forhandlingsklima og sikre viden om accept af og opbakning blandt 
medlemmerne til foreningens arbejde med periodeforhandlingen. Nu kan I jo så sidde og frygter, 
at nu kommer hovedstyrelsen med en hel række handlinger, som ikke bliver forpligtet på, når I ta-
ger ud af lokalet her. Jeg vil gerne sige med det samme: Bare rolig det er ikke intentionen. Fordi vi 
er i fuld gang. Vi har arbejdet ihærdigt i organisationen igennem lang tid for at prøve at skabe det 
her forhandlingsklima, så det vi gerne vil nu her, det er i virkeligheden at give hinanden et håndtryk 
på at arbejdet, det fortsætter vi. Der er to en halv måned til, at vi får rapporten fra kommissionen 
og vi skal fortsætte det rigtig gode arbejde der er i fuld gang.  
Under det her vil der også være den her kortlægning, eller blive præsenteret kortlægningen af de 
lokale arbejdstidsaftale, det kommer Gordon op og siger noget mere om. 
 
Men jeg ser jo rigtig meget at den her kongres alt sammen er en del af det her med at prøve at ska-
be det bedst mulige forhandlingsklima. Når vi senere på formiddagen begynder at behandle Folke-
skoleidealet, så er det for mig også en del af det at skabe et godt grundlag for at lave en aftale til 
foråret. Fordi det med at få fokus på hvad det er for en skole, vi gerne vil have. Det skulle jo gerne 
være det, der skaber bagtæppet for ”jamen hvad er det så for nogle rammer, der skal være for sko-
len?” Jeg har det jo sådan, at jeg kan godt forstå den logiske tankegang, der var bag vores nuværen-
de regler i lov 409, fordi hvis man virkelig mente den læringsmålstyrede undervisning helt ud i sit 
ekstreme, som nogle gjorde. Ja så var det jo bare for læreren at hente et eller andet undervisnings-
forløb ned fra nettet, gennemføre det og se at få sat hak ved, at nu var det læringsmål nået. Jeg ved 
godt, at det ikke er sådan, ret mange har tænkt det, men jeg har altså mødt nogle, der har tænkt det 
sådan. Og hvis det er det man ville, ja hvorfor søren skulle man så bruge særlig meget tid på at for-
berede undervisningen. Det var den logiske sammenhæng og lige sådan har vi et andet mål med 
skolen. Vi vil noget andet. 
 
Jeg husker også tydeligt, at der blev mange gange sagt derefter ’13 ”lærerne skal ikke arbejde mere, 
de skal bare arbejde på en anden måde.” Ja det skal da lige love for. Derfor bliver vi nødt til også at 
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sige ”hvad er det for en skole vi vil have?” hvis vi begynder at snakke om, hvad det er for en ar-
bejdstidsaftale, vi gerne vil have. Og det er jeg rigtig glad for, nu tager jeg det citat, jeg brugte i min 
beretning i går en gang til, at faktisk et enigt Folketing vedtager en ændring til folkeskoleloven, 
hvori de skriver ”skolen har som sit formål sammen med forældrene at understøtte elevernes fagli-
ge og alsidige udvikling, så de kan blive mennesker der er ansvarlige, vidende, handlende eller 
handlekraftige og dannede” Det var det, de skrev og så skriver de så videre det her med at ”det 
forudsætter, at der er nogle dygtige lærere. Det kræver fagligt dygtige lærere, der er didaktisk frihed 
til at gennemføre undervisning af høj kvalitet” hvis det er bagtæppet for, at vi skal lave en aftale til 
foråret, så er det jo noget helt andet end det bagtæppe, vi havde sidste gang. Så derfor ser jeg det 
her som en del af periodeforhandling, en del af hele Ny Start samarbejde også når vi diskuterer fol-
keskoleidealet. 
 
Vi har også tit sagt til hinanden at det måske allermest afgørende ved en overenskomstforhandling, 
det er det, der foregår mellem forhandlingerne. Og det er jo det, vi har prøvet virkelig at tage hånd 
om og så sige Det er ikke, når jeg sætter mig til forhandlingsbordet med Michael Ziegler, at vi afgør 
det her. Det er i virkeligheden det, der foregår mellem forhandlingerne og det synes jeg, vi skal ha-
ve for øje - også her de sidste to en halv måned Vi valgte jo at samle kongressen, umiddelbart efter 
at OK18-afstemningen var i hus og det var ligesom for at sige ”Nu skal vi prøve at kigge på de mu-
ligheder, der ligger i Ny Start.” Men jeg tror at mange af os var med fremme og sige ”nå ja nu har 
vi lavet en aftale og vi har givet hinanden håndtryk og sådan noget og hvad kan vi bruge det til?” 
Men stille og roligt har vi jo alle sammen hver på vores måde fået fat i det. Og jeg er helt sikker på, 
at den tale vi hørte fra Jacob Bundsgaard i går… det hænger sammen med, at I har været i gang 
derude og vi har fået påvirket tingene i den rigtige retning. Det var en helt anden tale for en for-
mand for KL, end det vi har hørt i mange mange år. Og det er ikke kommet af sig selv. Det er 
kommet med den indsats, som vi har lavet i fællesskab. Og så vil jeg godt sige en gang til: Vi er 
langtfra i mål. Jeg tror, jeg sagde rundt på de kongresforberedende møder ”på en eller anden måde 
så føler vi måske, vi er længere end det vi har turde håbe på.” Men vi er langtfra i mål og derfor har 
vi sat det formål på, at nu skal vi forpligte hinanden på, at vi tager det sidste skridt. 
 
Regeringsgrundlaget har vi særligt fokus på. Det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævnte det to-tre gange i 
min mundtlige beretning. Der står altså noget rigtig vigtigt. Der står at vi skal arbejde sammen om, 
at der er de nødvendige rammer og ressourcer for at lærerne kan give eleverne ordentlig undervis-
ning. Og der står, at regeringen vil bakke op omkring det at samarbejde. Når jeg i går nævnte de tre 
håndtag, altså dels det med flere ressourcer, det med at prøve at kigge på de opgaver, som skolerne 
er blevet pålagt og så kigge på prioriteringen af de ressourcer, så tror jeg, det er de tre ting, vi bliver 
nødt til at få sat i spil, hvis vi skal kunne få enderne til at nå sammen og det skal vi snakke om. Det 
skal jeg snakke med Bundsgaard og Michael Ziegler og Thomas Gyldal om. Men jeg tror også, det 
er vigtigt, at de prøver at få drøftet lige præcis de tre håndtag. Hvordan kan vi bruge dem? Jeg ved, 
I har været i gang, men jeg tror, at hvis vi skal nå i mål, så er det helt afgørende at alle de tre kom-
mer i spil. Altså de her 1800 ekstra lærerstillinger som jeg stadigvæk håber på. Nu kommer der jo et 
finanslovsudspil i dag… det er en hjælp, men det er ikke nok i sig selv.  
 
Så skal vi også være opmærksom på medlemmernes forventninger og det er jo den anden del, af 
det der står i formålet med det her. Det er da klart, at når man som lærer der knokler rundt ude i 
klasselokalet hører ” nøj nu kommer der en hel milliard. Nu må nogle af tingene kunne lykkes.” Vi 
ved jo godt, at den milliard løser ikke det her. Jeg tror også rigtig mange af os, vi går med en ople-
velse af, at det bliver ikke den der nøjagtig den aftale, som vores medlemmer går og forventer. Der 
er brug for nytænkning. Vi skal se, hvad kommissionen kommer med. Vi skal tage positivt imod 
det. Vi skal prøve at tænke ind i, hvad der får nogle anbefalinger og forslag de kommer med, fordi 
så har vi et fælles udgangspunkt. Men jeg tror, at både KL og vi skal regne med, at det bliver ikke 
lige, det som vi havde drømt om. Derfor skal vi også være parat til at kunne nytænke og så sige 
”hvordan kan vi så bruge de anbefalinger på en måde, så det skaber en positiv forandring i med-
lemmernes hverdag?” fordi det skal det gøre. En aftale som bare er for en aftales skyld fordi så fik 
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vi ro… det er ikke noget værd. Fordi vi står med de to store udfordringer, som jeg nævnte i går. Vi 
står med rekrutteringsudfordringen. Vi står med forældrenes manglende eller vigende tilslutning til 
folkeskolen og de to ting skal vi have løst. Og der er en aftale et rigtig godt skridt i den rigtige ret-
ning, hvis vi får en god aftale i hus. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Men jeg har det altså 
også sådan, at hvis vi ikke når i hus med en aftale, så kan det - som jeg plejer beskrive det - være 
som at hive proppen ud af badekarret. Så tror jeg, der er rigtig mange lærere, som vil sige, at det var 
det vi havde håbet på. Hvis vi nu ikke fik det denne her gang. Så breder der sig en modløshed. Og 
det var derfor, jeg i går sagde, at så kan ondt blive værre. Men jeg tror også, at vi skal gøre en fælles 
indsats for at prøve at forberede organisationen på, at det bliver ikke 23 lektioner om ugen. Der er 
ikke noget jeg hellere ville. Det sagde jeg også tilbage i 2018. Der er ikke noget jeg hellere vil end at 
komme med en aftale, hvor der er 23 lektioner som maks. pr. lærer. Men vi kommer til at tænke i 
nye baner. Og det har I, og det har vi og det har tid dels tillidsrepræsentanterne også været igen-
nem den proces, hvor vi har snakket med hinanden om ”hvad søren gør vi?”  Og vi tænker højt 
hele tiden i hovedstyrelsen, i OK-udvalg, i kredsformandsforsamlinger osv.. Men vi skal bare vide, 
at der sidder 50.000 medlemmer, som ikke har været med i de her diskussioner på samme måde. 
Og det er altså vores opgave også at begynde at invitere dem ind i de overvejelser, så de også kan 
se perspektiverne i den aftale, vi forhåbentlig kommer i hus med. 
 
Vi kommer til at have et intensivt forløb fra den 16. i 12. og frem til vi starter nogle forhandlinger i 
gang - midt i marts måned. Der er lige en kongres ind imellem den 5. februar og det er jo her, vi 
skal blive enige om grundlaget for de forhandlinger, der går i gang. Så det vi gør i dag, er ikke, at vi 
går i gang med kravopstillingen. Nej, det er at vi prøver at give et spadestik dybere i ”hvordan får vi 
skabt det her bedste grundlag for de forhandlinger, der skal i gang.” Jacob Bundsgaard nævnte i går 
de fire projekter, som vi er ved at få sat i søen sammen med KL. De ligger også som baggrundsma-
teriale til kongressen. Og det er jo et eksempel på, at vi dels vil prøve at sætte et samarbejde i gang, 
der gerne på sigt skal skabe en positiv forskel i medlemmernes dagligdag. Men det har også det an-
det vigtige formål, at vi arbejder sammen om noget vigtigt, noget konkret og derfor så får vi en 
bedre relation til hinanden. Det har altså en stor værdi i sig selv. Det er den relation, I har været i 
fuld gang med at skabe ude lokalt. Det er derfor, vi blandt andet har 84 aftaler lokalt i dag og så 
kan vi stadigvæk diskutere, hvor gode og hvor dårlige de aftaler er. Men bare det at man har kunnet 
sætte sig sammen ved et forhandlingsbord og nå frem til noget... Det er et skridt på, at vi får skabt 
nogle gode relationer til hinanden.  
 
Der kom et fælles brev fra KL og os ud i mandags, hvor vi lægger op til en lokal proces. Vi sætter 
ikke og lægger op til, at vi skal lave en stor forkromet undersøgelse. Det har vi overladt til kommis-
sionen. Men vi lægger i fællesskab op til, at I skal gå ud sammen med jeres kommuner og drøfte 
nogle af de centrale ting, der indgår i Ny Start, for at I får et fælles retvisende billede af ”hvad er si-
tuationen, er der noget vi kan gøre?” og også give os en tilbagemelding. Og jeg vil virkelig bede jer 
om at være ærlig i de samtaler. Prøv at se, om I kan finde et fælles billede kommuner og kreds og 
så send det ind til os. Jo mere præcist billede vi har situationen ude lokalt. Jo bedre er vi forberedt 
også til de forhandlinger. Hvis I har nogle anbefalinger, mens I sidder og snakker omkring det og 
sige ”uh kunne vi ikke det og det” Har I nogle fælles anbefalinger, så send det for alt i verden ind 
til os. Det kan være et rigtig godt rygstød til de drøftelser, som vi skal have. Og vi skal også fortsæt-
te drøftelserne med KL. Nu i går så nævner Jacob Bundsgaard denne her undersøgelse i A 4, hvor 
han fortæller hvor glade lærerne er for arbejdet. Jeg nævner faktisk noget af det samme i min be-
retning fra EU-rapporten. Jeg har bare det aspekt med: Men der også en bagside af medaljen. 
Nemlig at de her meget, meget glade lærere der er så glade for deres arbejde, mange af dem søger 
væk. Foruroligende mange går og overvejer at søge væk. Det nytter ikke noget kun at kigge på den 
ene side af medaljen. Vi må også kigge på den anden. Jeg vil helt konkret på baggrund af det Jakob 
sagde i går, bede om at vi får et møde, så vi prøver at få et fælles billede. Vi får både forside og 
bagside af medaljen med, fordi hvis vi ikke har hver… Eller hvis vi har hvert vores billede, så bliver 
det altså svært at nå hinanden. Lige sådan håber jeg, at I også er parat til at vende medaljen ude i de 
drøftelser, som I har ude i kommunerne. Jakob han nævnte også det her med, at så havde man sik-
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ret kvaliteten i den understøttende undervisning og det er jo så det, jeg kommenterede, da jeg skul-
le give ham en kommentar tilbage og sige ”Pas på med det der, for det er ikke lige det, man oplever 
ude i klasselokalet.” Vi skal væk fra at tale i nogle overskrifter og hensigter og så videre. Og så skal 
vi blive meget bedre til at tale ud fra den virkelighed, der rent faktisk hersker ude på skolerne. Der-
for er det her begreb et fælles billede. Det kan altså være en rigtig vigtig brik. Og så skal vi selvfølgelig 
erkende, at vi har modstridende interesser. Da vi havde kredsformænd og næstformænd samlet til 
konference, der havde vi Klaus Majgaard til at prøve at fortælle lidt om ”hvad er det her?” og han 
sagde ”prøv nu at huske på, hvad er det, der er arbejdsgivernes interesse? Prøv at have en forståel-
se for det. Og hvis arbejdsgiverne samtidig har en forståelse for, hvad er jeres interesser, så er der 
altså langt bedre mulighed for os at nå hinanden.” Det skal vi have. Men jeg tror, at det der måske 
gør, at vi kommer i mål - forhåbentlig kommer i mål – det er, at vi har også en kæmpe fælles udfor-
dring. Og det er vi jo helt enig med KL om. Jakob står også og siger ”Vi skal have gjort folkeskolen 
til forældrenes førstevalg.” Og de er selvfølgelig også meget opmærksomme på, at der i store dele 
af landet mangler lærere. Vi står med den her brændende platform, som gør at vi skal nå hinanden.  
 
Så synes jeg også, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi har fagbevægelsens opbakning. Det nævnte 
jeg også i min beretning. Jeg har så sent som i sidste uge været til møde over KL. Vi skulle tale om 
arbejdet med den danske model. Det er jo en del af OK18, at vi i fællesskab skulle analysere på, om 
den danske model trænger til en eller anden form for justering - på det offentlige område vel at 
mærke. Og selv i den forbindelse så siger Mona Striib: ”Og så skal jeg lige huske at sige, at det er 
helt afgørende for os alle sammen, at lærerne får en arbejdstidsaftale” Mona og Flemming Vinther 
de siger det hver eneste gang, de kommer af sted med det. Og det er et rigtig godt rygstød. Men vi 
må aldrig nogensinde gøre det rygstød til en sovepude. Det er os der skal lave en aftale og vi skal 
lave den her til foråret. Det her med at tro over ”nååh men hvis vi ikke når et resultat, så har vi jo 
lige en ny chance i 202.” Den dur ikke. Det er her til foråret, vi skal have lavet den aftale. Så tak til 
fagbevægelsen for deres opbakning, som også blev vist med blomster for fra 3F. Jeg tror, det er 
rigtig vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har Lizettes opmærksomhed og opbakning og at hun også 
prøver hele tiden at sende et signalet: Nu skal det her på plads. Men det er os selv, der skal lave af-
talen og det skal vi huske. Så med den indledning så håber jeg, vi får en rigtig god snak om, hvor-
dan vi giver den en skalle her de sidste to en halv måned. Tak skal I ha’. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent  
Ja tak, Gordon Ørskov, værsgo 
 
Gordon Ørskov, hovedstyrelsesmedlem 
Tak Helle. Sekretariatet har over sommeren gennemgået 81 – ja både gennemgået, registreret og 
indkodet. 81 lokale aftaler, som gælder for indeværende skoleår. Det har altså været et særdeles 
spændende og lærerigt stykke arbejde, der er foretaget der. Efterfølgende er der kommet enkelte af-
taler til, sådan at vi nu er oppe på 84 aftaler. Men de tre sidste aftaler der er kommet her efter feri-
en, er ikke med i kortlægningen. Den kortlægning, den viser, at vi som forening er nået rigtig langt 
siden 2013. I skoleåret 2014-15 var der aftaler i 34 kommuner. I har i kredsene gjort et kæmpestort 
stykke arbejde. Det kan vi som fagforening være stolte af og tilfredse med. I er lokalt gået flere for-
skellige veje for at sikre medlemmernes arbejdsforhold. 81 aftaler er ikke kommet af sig selv. Det 
er et resultat af jeres store indsats og så må vi ikke glemme at indsatsen i kredse uden aftale. Ja, der 
er indsatsen mindst lige så stor. Oftest så er der dér meget mere at kæmpe med, meget mere. Der 
skal slåsses for, det kender I. Men det er jer i kredsen, der i den grad har været de initiativrige i 
denne her sammenhæng. I har været udfarende, I har været vedholdende i at nå de mål med at få 
skabt et godt samarbejde med kommunen. På den måde så har vi i hvert fald i høj grad levet op til 
parternes forpligtelse i OK18 om at forbedre samarbejdet mellem parterne på alle niveauer. Resul-
tatet er blandt andet flere og forbedrede lokale aftaler og et værdifuldt bidrag til at styrke det for-
handlingsklima, der er vores fælles mål. De mange aftaler og kortlægningen af dem er et enormt 
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vigtigt aktiv i det videre arbejde og vi kan anvende kortlægningen i sådan to overordnede forhold. 
Det ene er, at kortlægningen er vigtig. Det er en vigtig indsigt i - og overblik over - de lokale aftaler 
og de lokale løsninger, som vi kan trække på i de fremtidige sparringer, vi har med jer i kredsene i 
forbindelse med jeres lokale aftaleforhandlinger. Det andet er, at de helt konkrete aftaleelementer 
vi kan uddrage og de tendenser vi kan uddrage af det her også kan bruges i forhold til inspiration i 
periodeforhandlingen, som vi står overfor om lidt. Og dermed også finde og forfine nogle mulige 
centrale aftaleløsninger. Vi kan med denne her kortlægning ikke sige noget præcist om hvor godt et 
aftaleelement det virker, men vi kan på den baggrund iværksætte nogle videre analyser og vi kan ta-
le med jer i kredsene om, hvordan de egentlig virker hos jer. Og det er vigtig viden. Det er vigtig 
inspiration i det videre arbejde. 
 
Når vi laver en kortlægning på tværs af 81 kommuner lokalaftaler. Så kigger vi på temaer, emner og 
tendenser. Og vi kigger ikke på enkelte aftaler og deres værdi. Og så siger kortlægningen jo så i øv-
rigt heller ikke noget om øvrige værdifulde initiativer, som man har taget hos jer i kredsene sam-
men med kommunerne. Det kommer jo udover de lokale aftaler.  
Nu vil jeg prøve her i det følgende at dykke ned i fire temaer, emner som er en del af kortlægnin-
gen. Det kunne også have været fire andre temaer, men jeg har skullet vælge nogle ud, for jeg vil 
ikke præsentere jer for hele kortlægningen, I kan dykke ned i den selv. Den ligger også som bilag til 
det her punkt. De her nedslag, de er udtryk for tendenser i aftalerne, som er interessante, fordi de 
har et væsentligt omfang, eller fordi de er nye tendenser sådan rent indholdsmæssigt. De knytter an 
til de temaer om arbejdstiden, som vi faktisk har arbejdet med - både i OK-udvalget, i hovedstyrel-
sen og på de kredsstyrelsesmøder vi holdt i januar til februar og på arbejdstidskonferencen i april. 
De seks temaer var fleksibilitet, det var forberedelse, prioritering og retfærdighed, forskellige afta-
leniveauer, belastning og god ledelse. Alle seks temaer som man i de lokale aftaler og de tendenser 
der er i de lokale aftaler, tydeligt kan genfinde som vigtige elementer når man indgår en lokalaftale.  
 
I vores kongresvedtagelse fra 2018 om Ny Start, der står der: ”Foreningen vil på alle niveauer ar-
bejde for at etablere et tillidsfuldt samarbejde”. De lokale aftaler viser, at I i kredsene i kraft af 
samarbejdet med kommunerne, i væsentligt omfang har fundet fælles løsninger. Ikke kun på klassi-
ske arbejdstidsspørgsmål men faktisk også om arbejdsmiljø, hvad der er god undervisning og hvad 
der er god skole. Men lige til de fire nedslag i kortlægningen: Det første nedslag det er: Sikring af 
forberedelsestid. Sikring af - det er noget vi har diskuteret rigtig meget - sikringen af at forberedel-
sen af undervisningen ikke bare bliver det, der er til rest, når alt andet arbejde er udført og er plan-
lagt. Vi kan se, at rigtig mange af aftalerne har elementer, der har til hensigt at sikre lærernes mulig-
hed for at anvende arbejdstiden til den nødvendige relevante forberedelse af undervisningen. Det 
er ikke aftaleelementer, der bare handler om dialog om opgaveoversigten, de har en større grad af 
forpligtelse. 51 af de 81 aftaler har en eller anden form for værn der har til - eller aftaleelement - 
der har til hensigt at sikre forberedelse. I realiteten har flere aftaler en sådan indirekte effekt gen-
nem for eksempel et maksimalt undervisnings timetal. Men ofte så har aftalerne en form for pulje 
til forberedelse. Det er meget forskelligartede puljer. Det kan også være skemalagt eller fastlagt 
forberedelse. Det kan være en forberedelsesfaktor. Det kan være sikrer de opgavesigten - for ek-
sempel i form af et timetal eller en anden form for aftalekonstruktion ud over det. Nogle af dem, 
nogle af aftalerne har flere end et af de her elementer i deres aftale. Det andet element det er, noget 
vi også kan se en meget tydelig tendens til, nemlig processer planlægning og tilrettelæggelse. Be-
stemmelser om det. Det er helt tydeligt at det man leder efter her, det er at skabe et overblik fordi 
overblik skaber et større overskud hos læreren. Aftalerne har et øget fokus på processer. For skole-
års planlægning. Og generelt til tilrettelæggelse og proces for opgaveoversigterne. Ved OK18 de af-
talte KL og LC citat ”forud for skoleåret drøfter ledere og TR, hvordan planlægningen af skoleåret 
foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.” Vi 
kan se en tendens til, at mange har fået sætningen om OK18 ind i deres aftaler og ikke alene sæt-
ningen, nej man har bygget videre på den. Man udfolder den og konkretiserer dens betydning kon-
kret.  



 

67 

Der er 55 aftaler, der indeholder forhold vedrørende skoleårs planlægning, at der skal aftales eller 
følges en proces, en køreplan eller lignende på skolen, eller at der er lavet sådan en på kommunalt 
plan. At TR og skoleledere drøfter skoleårets planlægning, at skolelederen på den enkelte skole skal 
redegøre for ressourceanvendelsen eller prioriteringen på skolen  
58 aftaler har bestemmelser om en proces for arbejdet med opgaveoversigten. Det er typisk, at TR 
og leder drøfter den og også beskriver aftalen direkte processen omkring opgaveoversigten. Også 
58 aftaler har bestemmelser om indhold i opgaveoversigten. Det kan være tid på opgaverne, en 
skabelon for opgaveoversigten, eller opgavebeskrivelse.  
 
Det tredje element, tema det er prioriteringer, ændringer og retfærdighed. Der er hårdt brug for 
prioritering. Det er noget, vi har peget på og I har peget på ofte. Rigtig ofte. Det er en tydelig ten-
dens, at mange af aftalerne indeholder forhold vedrørende prioritering og håndtering af ændringer i 
arbejdsopgaver. Også forhold vedrørende reducering af opgaver eller særlige hensyn som kan bi-
drage til at sikre en retfærdighed og prioritering i opgaverne. Der er 39 aftaler, der rummer forhold 
vedrørende ændringer og beskrivelse af hvordan der ved ændringer skal ske drøftelser mellem le-
delse og den enkelte. Og også hvad konsekvenser af ændringen så er. Derudover er der også 32 af-
taler, der ender for forhold vedrørende reduktion eller hensyntagen til opgavesammensætningen i 
forhold til særlige funktioner og lignende. 
Der er konkrete eksempler på, hvordan kreds af kommuner forsøger at skabe en retfærdig forde-
ling af opgaverne og at hvordan arbejdsopgaverne bliver prioriteret. Det her er et væsentligt tema. 
Det kan vi se i de lokale aftaler og vi kan høre det, når vi snakker med medlemmerne. Prioritering, 
retfærdighed og håndtering af ændringer hænger tæt sammen med et godt arbejdsmiljø. Bevidst 
prioritering kan bidrage til et forbedret arbejdsmiljø, fordi det hjælper til at skabe et større overblik 
og dermed et større overskud hos læreren. 
 
Det fjerde tema jeg vil tage fat i, det er nyuddannede. I formålet der er der mange aftaler der be-
skriver, at parterne ønsker at rekruttere, være bedre til at rekruttere og fastholde lærere. Herudover 
så har flere aftaler et særskilt fokus på nyuddannede lærere og deres forhold. Og det er noget som 
netop kan bidrage til at fastholde dem på skolen og i lærerjobbet. Det ved vi faktisk også noget om. 
Det er der 60 aftaler, eller der er 60 aftaler, der indeholder forhold vedrørende nyuddannede. 60 ud 
af 81. Det er ofte et lavere undervisningstimetal eller et lavere loft over det maksimale undervis-
ningstimetal, hvis man har sådan et og at der skal være en mentorordning, at der skal tages særlige 
hensyn i opgavesammensætningen for nyuddannede, at der skal være introduktionsforløb og at ny-
uddannede skal have mere forberedelsestid end erfarne lærere.  
Aftalerne rummer ofte flere af de nævnte elementer her.  
 
Det var de fire elementer, jeg har valgt at tage frem, men det er vigtigt at få sagt, at der kan der er 
mange andre flere temaer og emner som vi kan trække interessante tendenser og erfaringer ud af. 
Hvordan kan vi så konkret bruge det her? Helt konkret, så kan vi samle op og gå ind og søge på 
hvor mange aftaler har noget om nyuddannede? Vi kan gå ind og konkret finde ud af, hvordan har 
man formuleret sig omkring nyuddannede og mentorordninger lad os nu tage den. Og så kan vi 
konkret gå ind og spørge de enkelte kredse ”Hvordan fungerer det her rent faktisk, er der noget vi 
skal være opmærksom på i den her sammenhæng?” Og det kan vi bruge, både i forhold til den vi-
dere sparring med jer i kredsene og i forhold til den proces vi er på vej ind i. Centralt. 
 
Men der er nogle interessante iagttagelser med denne her kortlægning. Én væsentlig iagttagelse er, 
at der er et enormt behov for en anden regulering af lærernes arbejdstid end Lov409. Det viser 81 
lokalaftaler. Det er da en interessant iagttagelse, vi kan gøre os dermed. Kommuner... Bredt set 
indgår aftaler og indgår aftaler med et indhold, som deres fagforening, som deres arbejdsgiverorga-
nisation hidtil har nægtet at indgå aftale om. Det er da også interessant. Dermed siger kommunerne 
til deres arbejdsgiverorganisation ”Vi har brug for det her”. Det synes jeg, er et meget interessant 
signal, man sender som kommune, som kommuner. Mange steder så er kreds af kommuner enige 
om at give lærerne et ansvar for hele undervisningsopgaven. Herunder at lærerne kan tilrettelægge 
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arbejdet og arbejdstiden og kan løse de opgaver, man får tildelt… ud fra den arbejdstid som ledel-
sen har fastlagt. Det er da en interessant iagttagelse. Man giver faktisk et ansvar til lærerne. Det er 
der ikke meget af i Lov409, synes jeg ikke. Det er også en intention at fremme en arbejdssituation, 
hvor skolen som helhed; lærerteam og den enkelte lærer har klarhed om de forventede opgaver. De 
aftalte modeller for arbejdstid, man har bevæget sig ind i lokalt, er ubureaukratiske i den forstand, 
at de søger at forenkle arbejdssituationen for lærerne for at understøtte fokus på det, der er lærer-
nes kerneopgave. Det er også en interessant iagttagelse.  
Og så bygger aftalerne grundlæggende på nogle intentioner om at understøtte udviklingen af kvali-
teten i undervisningen. Det formulerer aftalerne sig om i vidt omfang. Og med aftalerne så aner-
kender parternes lokalt altså gevinsterne når ledelsesretten udøves i overensstemmelse med de fæl-
les aftalte intentioner og rammer for arbejdssituationen. Det er den danske model i praksis. Det 
kan vi lære noget af på centralt niveau - og det gør vi.  
 
Kortlægningen er et rigtig godt håndtag. Både til at forbedre de lokale aftaler og til at generere vel-
funderede aftaleelementer i en ny central aftale. Derfor vil vi også gå i tættere dialog med jer i kred-
sene om nogle af de aftaleelementer, som vi kan se, er tydelige tendenser og som virker hos jer. 
Men det er en dialog, vi skal have med jer efterfølgende. Vi skal have dem foldet ud. Vi skal have 
dem udviklet. Og vi skal have dem tilpasset en central aftale. Men vi ved også godt, at aftaler kan 
ikke stå alene. Der skal mange andre initiativer til også. Der skal være fokus på andre områder. 
Samlet set så har vi - os der er her i hele Danmarks Lærerforening også inklusiv tillidsrepræsentan-
terne - samlet set så har vi i hele Danmarks Lærerforening taget en række initiativer, som Anders 
også var inde på. Vi har holdt møder med borgmestre. Vi har etableret stærkere kontakter til politi-
kere og partierne lokalt. Vi har taget initiativ til at holde lokale møder om god skole, hvorfor holder 
vi skole osv. Vi har inviteret forældre, skolefolk, politikere, skoleforskere osv. Vi har holdt møder 
med en lang række af de andre fagforeninger - både centralt og lokalt - for at få og opretholde de-
res støtte og det arbejde det fortsætter kontinuerligt. Vi har involveret FH. Vi har kontinuerligt 
drøftet og vendt folkeskolens situation med de politiske ordførere og partiledere. Hvis vi tager ini-
tiativet til skolemødet. Hvis vi vedtager folkeskoleidealet, så kan det blive store aktiver for os i det 
videre arbejde. Vi har brug for at sætte fokus på budgetlægningerne i kommunerne folkeskolens 
økonomi, investeringer i undervisning er helt nødvendig. Vi skal have styrket lærerprofession også 
gennem efteruddannelse og efteruddannelse kan godt blive et tema, vi kan rejse og få anledning til 
at rejse i de kommende forhandlinger. Vi skal have udviklet de gode elementer, vi kan drage ud af 
de lokale aftaler, så vi kan bruge dem i den centrale proces. Det betyder også at næste skridt, eller 
et af de næste skridt der ligger foran os, det er, at vi jo skal have udarbejdet en indstilling i hoved-
styrelsen, som vi bærer med til kongressen, til den ekstraordinære kongres den 5. februar. Det er 
dér vi lægger rammerne for de forhandlinger, vi skal i gang med i marts.  
Vi er godt i gang. Vi fortsætter. Og der er fortsat meget at tage fat på i vores bestræbelser på at få 
stav, eller på at stå stærkest muligt og skabe det bedst mulige forhandlingsklima. For vi skal i mål 
med en ny central arbejdstidsaftale. 
Tak 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Nu har henholdsvis formanden og Gordon sat rammen for behandling af dette punkt og 
foldet ud hvad det er, der skal diskuteres under dette punkt. Der skal ikke vedtages noget under 
dette punkt. Det er et rent debat punkt og den kongresvedtagelse der er udsendt, blev vedtaget på 
kongressen sidste år i oktober måned, så der er ikke udsendt noget forslag til kongresvedtagelsen. 
Men nu åbner jeg for debatten og jeg har foreløbig en række indtegnede talere. Jeg giver først ordet 
til Niels Lynnerup fra hovedstyrelsen og derefter bliver det Kresten Andersen fra Roskilde Lærer-
forening. Værsgo. 
 
Niels Lykke Lynnerup, hovedstyrelsesmedlem 
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Ja tak for det. Der er jo ingen tvivl om, at vi som organisation ser meget spændt frem mod de her 
anbefalinger, der kommer og den kommende periodeforhandling. Det er der også rigtig mange af 
vores medlemmer, der gør. Og de har jo også en forventning om, at der kommer til at ske noget, at 
der kommer noget ud af det. Jeg tror, at her i de kommende måneder. At vi som organisation har 
en meget stor opgave i at finde balancen mellem de helt berettigede forventninger, som måske også 
er skruet yderligere i vejret med den nye regerings meget positive opbakning til, at parterne skal nå 
i mål. Og så det faktum at der stadig sidder en moderniseringsstyrelsen, som ikke har til sinde, at 
lukke kassen op og bevilge de milliarder, der skal til for at sikre en central aftale. Nu kan man selv-
følgelig håbe på, at flytningen af Moderniseringsstyrelsen fra Finansministeriet til Skatteministeriet, 
kunne åbne kassen lidt mere. Det har det ministerium der i hvert fald har for vane i de senere år. 
Men så nemt går det nok ikke. Lokalt så er der også, som både Gordon og Anders har været inde 
på, at i hele landet der har været gjort en kæmpe indsats for at styrke og forbedre forhandlingskli-
maet, hvilket også lykkedes i meget udstrakt grad. Der hersker en helt anden stemning end for år 
tilbage. Men det står også helt klart, at der er kommuner, som stadig ikke vil forhandle aftalte vilkår 
om arbejdstid. Netop i de kommuner følger såvel organisation som medlemmer formentlig med 
ekstra stor spænding periodeforhandlingen. Og jeg er ret sikker på, at en af forventningerne til det 
centrale niveau er, at det som minimum sikres at ingen kommuner skal kunne undslå sig at for-
handle om lokal arbejdstid. Eller i hvert fald elementer heri. Der er ingen tvivl om, at man her er 
meget følsomme over for centrale aftaler og formuleringer, som ikke tydeligt forpligter de lokale 
parter. Der er simpelthen en forventning om, at nu skal vi have alle med. I de områder som jeg til 
daglig bevæger mig i, der er der også gjort en meget stor kredsindsats for at skabe det bedst mulige 
forhandlingsklima. Det er lykkedes. Men det er altså ikke altid nok. Der er behov for sikring og 
håndtag om man vil, hvis vi skal have alle med. 
Det kan måske bedst illustreres med et eksempel fra Vestjysk Lærerforening. Hvor der i kredsens 
tre kommuner er opnået vidt forskellige resultater. I Struer er der enighed om en arbejdstidsaftale 
med et fornuftigt maksimalt timetal. I Holstebro forhandlede man længe, men kom ikke helt i mål i 
denne omgang hovedsageligt pga. ressourcegrundlaget. Og så er der Lemvig som overhovedet ikke 
- i hvert fald ikke indtil nu - har ønsket at drøfte arbejdstid med kredsen. Dygtigt lokalt kredsarbej-
de. Der bliver tænkt nyt mange steder og det bærer langt, men det rækker ikke overfor de kommu-
ner som formentlig af stærkt ideologiske årsager, ikke vil forhandle arbejdstid. Der er heldigvis ikke 
så mange tilbage af dem. Men netop derfor er det også vigtigt, at vi denne gang får alle med. 
I det nyligt indgåede budgetforlig i Herning der står følgende – og når jeg siger ”nyligt”, så er det 
fra den dag af – ”I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev en kommission ned-
sat, som skal se nærmere på lærernes arbejdstidsforhold. Kommissionen afsluttede sit arbejde ulti-
mo 2019. Forligspartierne vil med interesse og med henblik på en yderligere styrkelse af folkesko-
len læse kommissionens anbefalinger og overveje hvilke initiativer det måtte give anledning til. Så 
har man ikke sagt for meget i hvert fald. Så skal det siges, at vi i Hernings Egns lærerforening, der 
roser vi de her partier, som rent faktisk har båret det her ind. I Ikast-Brande der deltog kredsen i et 
møde med udvalget. Og her blev det klart, at hverken direktør eller udvalg tilsyneladende anerken-
der Ny Start. Nu er jeg sådan af natur optimistisk anlagt. Men jeg er også erfaringsramt og jeg tror 
også, at forsamlingen godt kan høre, at det er rent faktisk en nødvendighed at kommissionens an-
befalinger og den efterfølgende periodeforhandling, de giver nogle mere håndfaste mandater til at 
forhandle arbejdstid. Og misforstå det nu ikke. Der er jo ikke tale om, at man i de her kommuner 
har et dårligt samarbejde. Der samarbejdes om mange andre ting. Der er faktisk et ganske godt 
klima. Der er bare ikke tale om forhandlingsklima. Ja faktisk så har man nogle steder været så ar-
bejdstidsforskrækket, at det tog temmelig lang tid at få forklaret at Ny Start initiativerne kunne 
handle om andet end arbejdstidsaftaler.  
 
Betyder det så, at de her kommuner kører straight efter Lov 409? Jeg tænker næsten, I kender sva-
ret. Nej det fraviger man i stor stil har gjort det i flere år. Faktisk i så lang tid at flere af vores tillids-
repræsentanter ofte bruger vendingen ”ude hos os har vi den aftale at” og så videre. Men der er jo 
netop ikke tale om aftaler. Det er det som vi er nu engang på jysk kalder ”ordninger” (meget jysk 
dialekt). Altså bestemmelse som er ledelsesdikteret og i flere tilfælde kan de egentlig være fornufti-
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ge nok. Men det ændrer jo ikke på det faktum, at der hersker en vilkårlighed, hvor der på ingen 
måde er sikret bare nogenlunde ensartede vilkår for vores medlemmer. Der kan være, og er, 
enormt store forskelle skolerne imellem.  
For fire år siden deltog jeg i en EI’s kongres i Ottawa og ved den lejlighed der havde vi lejlighed til 
at mødes med den Canadiske Lærerforening, som tilbage i starten af 0’erne faktisk havde nogen-
lunde samme udgangspunkt, som vi havde efter 2013.  
Dengang var beskeden til os..ja de sagde, de havde en god og en dårlig nyhed til os. Den gode den 
var ”I skal nok komme tilbage og få indflydelse på både skolereform og arbejdstid. Lærere og bør-
nehaveklasseledere og deres organisations medvirken og indflydelse, den kan ikke undvære. Den 
dårlige nyhed er, at det kan tage 10 år, inden I er tilbage.” Jeg synes godt, at vi kan ranke ryggen og 
være stolte over, at for os har det ikke taget 10 år. Vi er kommet et rigtig godt stykke hen ad vejen. 
Nu skal vi nå det sidste stykke og vi skal også have alle med. 
Tak for det 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Kresten Andersen, værsgo og derefter bliver det Lars Holmboe. 
 
Kresten Andersen, Roskilde Lærerforening 
God formiddag. Der er noget i luften og jeg ved præcis hvad det er og det gør I også. Det er for-
nemmelsen af 300 mennesker, der bør tage en ubehagelig diskussion, fordi vi skal vælge mellem to 
gode kandidater til en vigtig post med et bagtæppe af usagte uenigheder afledte konsekvenser af 
valget. Hvorfor er det relevant i forhold til periodeforhandlingerne, kunne man spørge. Svaret på 
det er, i min optik, det er relevant, fordi det valg afgør reelt, hvem der sidder i stolen, når de skal 
gennemføres og dermed også hvilken linje DLF  vil have. Og i sidste ende hvilket resultat vi vil 
opnå for medlemmerne. Det er ikke ligegyldigt. Jeg er her for at repræsentere medlemmerne i Ros-
kilde og hvis jeg skal være en lille smule provokerende - og det skal man jo gerne for at få folk i 
gang - så er de væsentligt mere interesserede i hvordan, det kommer til at gå med periodeforhand-
lingerne om en arbejdstidsaftale end i hvem der er næstformand. Og - som afledt konsekvens deraf 
- formand i Lærerforeningen. De og jeg med dem ønsker en god aftale, som kan sikre bedre for-
hold og bedre muligheder for at lykkes qua Anders Liltorps indlæg i går om de udsatte medlem-
mer. Derfor ønsker jeg at stemme på den formandskandidat og den næstformandskandidat, som 
jeg tror, kan sikre det bedste resultat for medlemmerne i forhandlingen med KL. Og her tænker jeg 
ikke primært på Bundsgaard, men nok snarere på de to Kristian’er: Heunicke og Wendelboe, som 
absolut ikke er nået frem til Bundsgaards erkendelse af, at KL og DLF bør arbejde sammen mod et 
fælles mål. Jeg vil derfor opfordre alle til, at vi i denne debat får nogle bud fra de mulige formænd, 
fra på fredag, på hvad de vil bringe ind i forhandlingerne, som DLF’s vinkel på det kommissionen 
fremlægger den 16. december. I Danmarks Lærerforening der skal vi turde at være uenige. Vi skal 
turde at tage diskussionen, fordi det er den måde, man bevæger sig videre på, når stemmerne er talt 
og kursen er sat. Då lad os tage diskussionen nu og huske, at vi alle har samme mål, selvom kursen 
derhen godt kan være forskellig. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Lars Holmboe værsgo’ og derefter bliver det Christian Borch. 
 
Lars Søltoft Buur Holmboe, Vejle Lærerkreds 
Kære alle sammen. Vi står foran en periodeforhandlingerne nu og det varer ikke længe før vi tager 
hul på Lærerkommissionens anbefalinger. Det er jeg en del af og det vil jeg selvfølgelig gerne tage 
muligheden og fortælle jer en masse om i dag. Alle anbefalingerne får I nu herude i foyeren bagef-
ter, I kan bare komme og sige til. Men nej selvfølgelig. Jeg tror, jeg bliver lynchet, hvis jeg gjorde 
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det. Én af de ting som vi kommer til at opleve, når vi går ind i det her rum omkring periodefor-
handlingerne, det er her, vi kommer til at gå ind i et rum fyldt med konflikt. Et rum som vi har væ-
ret i mange gange før og som har budt på nærmest ingenting, men forhåbentlig er der noget der 
bliver anderledes denne her gang. Jeg tror, der er en chance. Jeg tror, der er meget der kan være 
anderledes. En af de ting jeg gerne vil fokusere på, der kan være anderledes denne her gang, er at vi 
står med et folkeskoleideal bag os. Vi har haft et langt og grundigt og involverende forarbejde til 
folkeskoleidealet. Det er så blevet et ideal, vi har taget til os som vores eller - vi er i hvert fald ved 
at tage til os som vores. Det er ikke politikernes, Det er ikke forældrenes. Det er vores ideal. Og så 
har jeg undervejs været nødt til at stille mig selv det spørgsmål mange gange, om det i virkelighe-
den giver ægte værdi ude hos det enkelte. Den enkelte lærer. Og det mener jeg faktisk, at det gør.  
 
Vi skal godt nok debattere folkeskoleidealet senere. Men lige nu under det her punkt omkring Ny 
Start, der synes jeg, at det er vigtigt for det med, at der hvor det virkelig kan give værdi, det er i Ny 
Start samarbejdet. Det er som et politisk papir, at folkeskoleidealet skal vise sit værd. I Ny Start 
samarbejde er det tydeligt, at parterne har brug for at mødes som noget, der er større end bare den 
konfliktvirkelighed, som vil have været i. I det faglige arbejde hvor jeg har haft ansvar, der har fol-
keskoleidealet allerede nu - selv om det ikke er vedtaget – spillet en stor rolle og været en faktor. 
Det har været en faktor, som har givet legitimitet til de elementer i lærernes arbejde, vi ved, giver 
en bedre folkeskole. Og dermed også et bedre arbejdsliv. Jeg er sikker på, at den rolle som folke-
skoleidealet kan få i Ny Start, vil blive udfoldet yderligere, når det bliver en del af både lærernes og 
andres aktørers fortsatte arbejde mod en bedre folkeskole. Det er tydeligt for mig, at vi gennem 
idealet sætter vores umiddelbare interesser som fagforening får vores medlemmer ind i en større 
sammenhæng, som vi hidtil ikke har været i stand til helt at gøre på troværdig vis. I hvert fald i om-
verdenens øjne. Jeg ved godt, at folkeskoleidealet ikke løser de udfordringer, vi har som interesse-
organisation, med at legitimere alt det vi ønsker. Men i Ny Start sammenhæng giver det os noget at 
være fælles om, noget som det er svært for vores modpart at være uenige. Det er i min optik den 
bedste vej ind i et samarbejde, der virkelig kan skabe værdi for vores medlemmer. Det er faktisk 
med folkeskoleidealer, at vi tager servereretten. Det er i folkeskoleidealet, vi ikke længere står som 
reaktive på de ting, som sker omkring os. Vi har i alt for mange år af forskellige grunde og helt 
nødvendigt været nødt til at reagere på en omverden, som så har til tider nærmest fjendtligt indstil-
let overfor os. Men det er ikke nok altid bare at reagere. David Edwards han sagde det så fint i går 
”it’s very important to know what you are for” og her er noget, vi kan være for. For en gangs skyld 
er noget, vi kan tage ja-hatten på til. Og det er vel også en slags Ny start. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Christian Borch værsgo. Og derefter bliver det Morten Kvist Refskov.  
 
Christian Borch, Københavns Lærerforening  
Det ser ud til, der er kommet et helt naurligt leje på den her, det er meget godt. Jeg havde frygtet 
det. 
Jah aftaler det er vigtigt. Det kan der vist ikke være nogen, der skal... Der skal ikke herske tvivl om. 
Og lad dem blive gældende for alle i Danmarks Lærerforening. Og med det så vil jeg sige det stats-
lige område. Det er jo en mindre mellemgrupper, der sidder sandsynligvis ikke rigtig nogen herin-
de. Et par stykker måske som er organiseret under en statslig overenskomst. Jeg kan konstatere, at 
når det drejer sig om OK forhandlinger, så har koblingsprocenter, reguleringsordninger og andre 
håndtag ikke været i stand til at udviske den skævhed, der har været i løn og ansættelsesvilkår for 
lærere med en statslig overenskomst. Lærere på SOSU-skoler, Frie fagskole, Røde Kors skoler, pri-
vate gymnasiers grundskoler og det nye barn i klassen Steiner gymnasiers grundskoler, de lever alle 
med en lønmæssig ulighed. 
 
Og nu må jeg lige nævne nogle ting her. Det handler om løn det her ikke? En større del af løn-
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summen den er udlagt til decentral løn, der skal forhandles på de enkelte skoler og i øvrigt er der 
ikke nogen udmøntningsgaranti. Der er en manglende graduering i, hvornår man stiger i undervis-
nings. Det betyder, at en deltidsansat lærer ikke, ligesom i folkeskolen, bliver gradueret efter den, 
når de når op på 750 timer for eksempel en 80 procents lærer ville jo i folkeskolen komme op på et 
højere tillæg ved 600 timer. Det sker ikke på det statslige område. Konsekvensen af det? Ja det bli-
ver meget attraktivt at ansætte deltidsansatte lærere på det statslige område, hvilket betyder at man 
faktisk lige kan vride noget ekstra arbejde og nogle ekstra kroner ud af den enkelte person. Særlig 
feriegodtgørelse 2,15 procent på det kommunale område 1,5 procent i staten. Hvorfor det? Bar-
selsfratrædelse den er otte uger før barsel eller forventet barsel på det kommunale område 6 uger i 
staten. Hvorfor det? Det er de samme børn der kommer ud, er det ikke?  
 
Pension 18,3 procent. Det er altså med fritvalgsordningen på det kommunale område. Den er 17,6 
procent i staten. Der er ikke nogen fritvalgsordning. Seniordage dem er der ikke nogen af. I Kø-
benhavn er det sådan at, skifter man fra folkeskolen til for eksempel en privat gymnasie grundsko-
le, så skal man også samtidig sige ja tak til en markant lønnedgang 1000 til 2000 kroner om måne-
den og det er – tolker jeg i hvert fald - på grund af dårlige overenskomster på det statslige område. 
Derfor opfordrer jeg til at man med de kommunale, eller de kommende periodeforhandlinger og 
OK20, får lukket - eller i hvert fald mindsket det løngabet og udvisket de uligheder. 
Tak 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Morten Refskov, værsgo. Og derefter bliver det Peter Lund Andersen.  
 
Morten Refskov, hovedstyrelsesmedlem 
Kære kongres.  
Jeg kan forstå, at jeg med mine indlæg på sidste års kongres har gjort visse delegerede unødigt uro-
lige for, om jeg da ikke, som alle andre tillidsvalgte, deler ambitionen om en central ressourcebin-
dende aftaler. På næstformandsvalgturneen der er jeg er blevet tillagt holdninger, der ikke er mine. 
Eftersom jeg øjensynlig skulle være repræsentant for en linje der i mindre grad baserer sig på fæl-
lesskab og solidaritet, når det kommer til aftaleforhold. Kommunikation er en vanskelig metier. Jeg 
skal være den første til at beklage, hvis jeg har udtrykt mig uklart. Det vil jeg nu forsøge at råde bod 
på. Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening ønsker en central ressourcebindende arbejdstids-
aftale. Det gør jeg også. Hvilken interesse skulle jeg have i at ønske noget andet. Ambitionen er da 
også indskrevet i foreningens principprogram. Som jeg selv bidrog til at skærpe i 2015. I en artikel 
på Folkeskolen.dk kan man læse, ”Ballerup Lærerforenings formand Morten Refskov stillede sig 
kritisk over for en række formuleringer, som han kalder det gummiagtige og fik til sidst ændret før-
ste linje i afsnit om arbejdstid på side 14 i programmet fra ”Vi tilstræber at indgå kollektive arbejds-
tidsaftaler”, til ”vi arbejder for at indgå kollektiv arbejdstidsaftale.”” Hvis situationen ikke var så til-
spidset, så kunne jeg næsten synes, at udlægningen af mine holdninger var lidt morsom. Det er imid-
lertid fuldstændig korrekt forstået, at jeg mener, at det selv på ryggen af lærerkommissionens anbe-
falinger fortsat bliver ganske vanskeligt at opnå en tilstrækkelig binding af ressourcer centralt. Der-
for skylder vi hinanden at tage det faktum alvorligt og sammen gennemtænke så mange scenarier 
som overhovedet muligt i så god tid, at det giver os de bedste forudsætninger for at handle klogest. 
Jeg har derfor plæderet for, at vi forholder os direkte til hvilke strategiske træk, der på den korte 
bane kan bringe os i den rigtige retning. Herunder en drøftelse af hvad der realistisk set kan lade sig 
gøre og give mening på henholdsvis det centrale, det kommunale og det lokale niveau.  
 
Det er for mig at se et udtryk for en stærk ansvarsfølelse over for vores medlemmer, som står ude i 
den skinbarlige virkelighed hver eneste dag og som for en dels vedkommende, skriger på vilkårs-
forbedringer. Vi bør være påpasselige med at ride den principielle kæphest så hårdt, at det kommer 
til at stå i vejen for at bringe os videre, levere resultater og finde de bedste fælles løsninger. Af den 
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årsag er det heller ikke kontroversielt for mig, når jeg internt i foreningen tillader mig at reflektere 
over og åbent spørge om vores eneste bud på en ensartet, fællesskabsfunderet og retfærdig arbejds-
tidsplanlægning er en centralt aftalt ressourcebindende detailorienteret arbejdstidsaftale. Naturligvis 
formulerede jeg mig provokatorisk. Skal fastlåste positioner anskues og rystes, må man fra tid til 
anden udtrykke sig i markante vendinger. Det er også en del af det ansvar vi alle sammen har for at 
udvise politisk mod og lederskab. Jeg agiterer fortsat for, at Danmarks Lærerforenings indflydelse 
til aftaleret skal være landsdækkende. At vi dyrker det store fællesskab og solidariteten og modsæt-
ter os øget individualisering. Samtidig må vi erkende, at kommunalisering af folkeskolen i 1993 har 
haft enorm betydning. Også under de centrale aftaler UFØ, A05 og A08 varder betragtelige ni-
veauforskelle på arbejdsvilkårene i kommunerne. Det med Lov 409 kørte helt af sporet og kom-
missionsarbejde kan forhåbentlig anvise, hvordan vi får landet en aftale, der indeholder en rimelig 
balance mellem regler på det centrale, kommunale og lokale niveau.  
 
På vores kongresforberedende kursus i Hovedstaden Øst og Vest i fredags forsøgte jeg i et indlæg, 
at visualisere, hvorfor jeg er så forhippet på at drøfte arbejdstidsparadokser, aftaleniveauer og afta-
leelementer i en særdeles konkret form. Når alt kommer til alt, så handler det om, at jeg ønsker, at 
vi alle sammen er så oplyste om de faktiske forhold i jernindustrien og i foreningens strategiske af-
vejninger at flest muligt kan bidrage konkret. Det er min tilgang til inddragelse. Sat på spidsen: 
Hvad gør vi, hvis vi i periodeforhandlingen ikke kan nå til enighed om en ressourcebindende aftale 
af en sådan kvalitet, at vi kan se os selv i den. Det er et sandsynligt scenarium uagtet, at vi ikke bry-
der os om tanken. Kan og vil vi så indgå en central aftale med elementer og forpligtelser uden res-
sourcebinding, der skal stå deres prøve lokalt, kommunalt? Eller går vi hellere hele vejen til OK21 i 
en kamp for i det mindste at forsøge at sikre overenskomstens værdi med såkaldte rettigheder, der 
modsvarer andre lønmodtageres. De scenarier har jeg inviteret til en tættere og tidligere drøftelse 
af. Det må ikke opfattes som et svigt af vores idealer og principper, men som et forsøg på at stille 
os bedst muligt til at kunne indfri dem. På den korte som på den længere bane.  
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak Peter Lund Andersen værsgo. Og derefter bliver det Johnny Nielsen.  
 
Peter Lund Andersen, Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn 
Ja tak. Lige et par kommentarer. I forhold til periodebehandlingerne og i forhold til at opnå et godt 
resultat, så er det afgørende, at vi har den øvrige fagbevægelses opbakning og det kan vi selvfølgelig 
også forstå, at det har vi, men jeg tænker, det er noget, der skal blive ved med at blive fodret, vi bli-
ver nødt til at blive ved med at arbejde på det. Derfor tror jeg, vi skal bruge de muligheder, der er, 
for at vise solidaritet og opbakning til de andre, når de har brug for det. Jeg tænker for eksempel på 
den sag, som 3F er ude nu ude i Kastrup, hvor de har nogle folk, der har dummet sig og været ude 
og true andre kolleger. Det har rejst en regulær shitstorm mod 3F og har medført rigtig mange 
grimme og grove kommentarer på de sociale medier, ligesom at borgerlige meningsdannere og po-
litikere og andre har benyttet lejligheden til at rakke ned, hakke på 3F og hakke på hele fagbevægel-
sen. Det er endda kommet så vidt, at der er nogen, der har troet Per B eller Per Christensen, altså 
forbundsformanden, altså truet ham på livet og det tænker jeg ”er det noget, vi vil finde os i, som 
en del af fagbevægelsen, at der nogen der gør det?” Eller skulle vi sende en hilsen her fra kongres-
sen og bakke op om 3F? Altså, det er måske nu, de havde brug for klap på skulderen…. Det kunne 
være, at det var noget, der var. 
 
Klapsalve 
 
Så når vi skriver og siger. Når vi skriver og siger vielen dank für die blumen (tysk), så kan det være, 
at vi skulle skrive lidt mere. 
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Latter  
 
Lokalt så er der også masser af den slags muligheder for at støtte de andre. For eksempel i Faa-
borg-Midtfyn Kommune havde de fået den idé, at vi ville de sætte dagplejemødrenes løn ned som 
en del af budgetforhandlingerne. Fuldstændig uacceptabelt fordi det jo er af midler, der er der jo er 
udlagt fra de centrale overenskomster. Men det syntes Faaborg-Midtfyns kommune, at det kan 
man godt gøre. Det kæmpede FOA lidt med. Og så i sommerferien havde jeg ikke andet at lave, så 
jeg tænkte ”nu skriver jeg lige et læserbrev, bare lige for at bakke op om det. Ganske banalt og det 
tog en halv time, men utrolig mange positive tilkendegivelser jeg har fået den anden vej. Det behø-
ver ikke at være særlig opfindsomt, men det er bare et eksempel på, at det bliver taget imod med 
utrolig stor taknemmelighed, fordi nogle andre faktisk går ind og ser dem og ser deres problem og 
bakker op om det. Det tror jeg bare, vi skal… hver gang vi har en chance for at bakke op om vores 
kolleger i fagbevægelsen lokalt, så skal vi bruge den mulighed, fordi vi får brug for deres opbakning 
om lidt. 
 
Sådan en helt anden ting det er, at i forhold til vores samarbejde med kommunerne, så går det jo 
rigtig godt med Ny Start. I de tre kommuner jeg arbejder i, der prøver vi at gøre os umage med at 
være én som kommunerne henvender sig til, når de gerne vil lykkes med deres opgave. Altså vi skal 
være en vigtig aktør. En som kommunerne faktisk kan se, de har brug for få for at nå deres mål og 
resultater.  
For eksempel så skrev skolechefen i Nyborg Kommune til mig i fredags. Han var blevet chokeret 
over at læse hvordan eleverne i Nyborg Kommune havde klaret sig i afgangsprøverne. Det viste 
sig, at det var faktisk nærmest det ringeste resultat i Danmark. For en skolechef er det nærmest ka-
tastrofalt, for så ved man jo godt at han skal have på hattepulden – både af pressen og måske af 
politikerne. Så kunne han jo godt have sagt, ”ja men det er jo også på grund af de uduelige lærere vi 
har ansat”. Det kunne han aldrig finde på, men altså, sat på spidsen, ikke? Men det gjorde han ikke. 
Han henvendte sig til os og sagde” Jamen skal vi ikke, som et led i vores samarbejde om professio-
nel kapital, tage det her element med ind? Kigge på at lave et partnerskab om hvordan vi sørger for 
at flere elever i Nyborg Kommune opnår karakterer, så de kan komme videre i ungdomsuddannel-
se og så videre.” Og det sagde vi selvfølgelig ”ja” til. Og det er et sted, vi er blevet bragt hen igen-
nem vores projekt med professionel kapital. Og derfor tror jeg, vi skal huske at prøve at have det 
med også i vores tankegang. Det åbner virkelig døre og nu havde vi Carsten Freundt ude flere gan-
ge i Nyborg Kommune og den tilgang han har og den åbenhed og den fokus på kerneopgaven, 
som han lægger for dagen. Det er virkelig noget, som jeg oplever åbne døre og som viser, at Dan-
marks Lærerforening er altså nogle der gerne vil skolen og vi går op i hvordan vi lykkes med vores 
kerneopgave. Jeg tror, at det er et sted, hvor det er vigtigt, at kommunerne kan se os som en med-
spiller og det tænker jeg også kan være med i det her. Så ja, det det var det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Johnny Nielsen, Aalborg Lærerforening og derefter bliver det Henrik Steffens fra Sil-
keborg Lærerforening 
 
Johnny Nielsen, Aalborg Lærerforening 
Jamen tak for det. Og tak for at fint analysenotat og fremlægges her Gordon. Jeg er for det meste 
et nysgerrigt menneske, så derfor lige et lille spørgsmål. Kan du Gordon her på kongressen blive 
lidt mere konkret, mere konkret på, hvordan I tænker at inddrage lokale kredse i forbindelse med 
en periodeforhandlingen og arbejde med Ny Start? 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
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Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Henrik Steffens, værsgo og derefter blev det Johan Elkjær fra Københavns Lærerforening.  
 
Henrik Steffens, Silkeborg Lærerforening 
It’s my duty as a human being to be pissed off. Det er vel dybest set det, vi har ret til at være som 
en pligt ift. Lov 409. Fordi vi har et aftalesystem, som er blevet krænket, ved at det nu er lov. Det 
er en banalitet Vi har levet med siden ’13. Det der glæder mig, Anders, det er at blikket og dit blik 
er på det enkelte medlem, der går på gulvet. Jeg har skabt en figur jeg kalder Anna. Anna er en gan-
ske almindelig lærer, der har været ved lågen. Har lagt sig ned på knæ. Rakt hænderne i vejret og 
sagt ”Nu kan jeg ikke mere.” Hun har lagt sig ned, fordi hun de sidste tre år har været inde og sige, 
at den opgavemængde i forhold til de krav der er og den ressource der er. Det er ikke i orden. Og 
Anna har været ved lågen og fortælle, at hun kan ikke undervise 25 til 28 alene, når der sidder seks 
til syv forskellige diagnosebørn. Og hun er blevet mødt med happy go lucky retorik fra KL af om, 
at så må man jo se at finde sin indre robusthed. Eller man kan rekvirere en eller anden vejleder, 
som man i øvrigt ikke har råd til ,fordi det er noget skolen skal betale inden for forvaltning af. Så 
Anna har været ved teamet. De har snakket sammen. De har været på kontoret. De har været rundt 
om det og alle er mega anerkendende. Men der sker ikke noget i Annas virkelighed igennem tre år. 
Andet end at ledelsen – og jeg vil gerne understrege, at det ikke er leder bashing - men ledelsen har 
ikke bestilt andet end at tage en perlerække af små dårlige beslutninger, således så Annas hverdag 
blev en lille smule lettere. Og når Anna lægger sig på knæ, så det er hendes egen skyld. Og til rund-
bordssamtalen, så vil Anna blive spurgt til hvordan hun ser sig i stand til at komme tilbage til mere 
af det samme.  
Det ville jeg egentlig gerne have, at man som tema adresserer under en ordentlighedsdiskurs i peri-
odeforhandling. For det er ikke ordentligt. Og det er den uordentlighed. Og den måde at se på et 
menneske fra at være et værdifuldt menneske til kun at være en cost benefit analyse af værdi og om 
det kan betale sig og fortsat tro på Anna. Det er simpelthen uanstændigt og det synes jeg ikke vi 
kan være bekendt. 
 
Klapsalve 
 
Og det er det, jeg gerne vil have, at I adresserer og det er uanset hvem det er der så kommer til at 
sidde som formand. Det er den centralisering af magten, Lov409 bygger på. Med en decentralise-
ring af ansvar og konsekvens. Jeg vil gerne have, at det tydeliggøres at lederne har et ansvar og de 
bærer konsekvensen sammen med medarbejderne. Og det sker ikke når man er en sygemelding og 
26 dage fra et ressourceforløb og en leder fortsætter lige så stille og roligt med at slide sine medar-
bejdere op. Det er ikke i orden. Det der også er.. jeg gerne vil have, at man måske skulle til at over-
veje. Det har du sikkert gjort Anders på en konference med CEVEA sidste år eller forrige år. Hvor 
du drøftede- hvor vi drøftede og med Pernille blandt andet også: Har vi brug for KL mere? For 
hvis KL ikke leverer denne her gang, så synes jeg, vi ærlig talt skal begynde at diskutere som fag-
forening, om vi kan bruge KL. Eller om vi skal til at lave et system, hvor dem der bestiller varen 
også er dem, der betaler for skidtet og vi aftaler direkte med dem. Det synes jeg, at vi bør diskutere. 
Fordi det dybest set er jo min frygt - og det udtrykte jeg også i går, Anders - det er at periodefor-
handlingerne bliver et de facto knæfald for Corydon og Lov409. Med mindre vi begynder virkelig 
at slås. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
For det Johan Elkjær. Og derefter bliver det Rasmus Holme Nielsen fra hovedstyrelsen. 
 
Johan Elkjær, Københavns Lærerforening 



 

76 

Tak for ordet. Jeg vil gerne tale lidt medvind. Det er en ret ny oplevelse for os og derfor skal vi 
måske overveje hvad medvind betyder. Det første jeg vil sige, det er, at vi har i stort omfang selv 
skabt os medvind man kan pege på virkelig mange tiltag som vores fagforening og forbund har ta-
get. Jeg mener helt grundlæggende, det er, at man har taget en ny position - grundlæggende en ny 
position i forhold til resten af fagbevægelsen. Stor ros til formandskabet ikke alene for den analyse, 
men også for det benarbejde, der ligger i det.  
Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man skal altid være ydmyg. Ydmyg og saglig og vedholdende og 
der kan man jo også sige, det er vores formandskab jo i den grad. Men måske kan man også blive 
for juryydmyg. Altså jeg tænker lidt på, at der har været en del om Morten og hans milliard og jeg 
tænker to ting: 
For det første så siger han jo ”det forudsætter, at der indgås en aftale” og så tænker jeg ”taler man-
den med sig selv?” Det andet er, at en milliard selvfølgelig er dejligt. Især hvis det kombineres med 
at man ser på det timetal, eleverne skal gå i skole, men jeg synes faktisk, vi skal gå skridtet videre. 
Jeg synes faktisk, vi skal sige rent ud på nuværende tidspunkt ”der, er brug for en ny folkeskolere-
form. ”Den vi har, den er noget bras.  
En anden vinkel på det her det er, at i København der har vi en overborgmester, Frank Jensen, 
som tilsyneladende skiftede holdning i en ret omfattende grad på et eller andet tidspunkt, måske i 
maj. I 2013 der sad han som bekendt i KL's bestyrelse. I juni 2019 der var det imidlertid sådan, at 
man i Københavns Kommune satte underskrifter på en arbejdstidsaftale som indeholdt... Jeg kan 
ikke vurdere den i forhold til alle mulige andre arbejdstidsaftaler der er indgået og hvad de betyder, 
det skal man regne og læse analyser og så videre for. Og jeg synes ikke engang, man helt kan læse 
det i den analyse der nu er lavet…. Men den indeholder i hvert fald tre ting som er, i mine øjne, 
ualmindelig principielle ting. For det første er der en forberedelsesfaktor knyttet til hver enkelt lek-
tion. Det havde vi jo en gang. Det var måske en fejl, at vi slap det frivilligt. Nummer to den deler 
arbejdet i tre kategorier nemlig: Undervisning, forberedelse og øvrige opgaver. Nytænkning kan jo 
godt virke bekendt.  
 
Let latter 
 
Arbejdet med de øvrige opgaver må, som forvaltnings direktøren sagde med egne ord ”ikke kanni-
balisere forberedelsen.” Det er skarpere udtryk fra en kommunaldirektør, end jeg faktisk har hørt 
nogen i vores rækker udtrykke det - i hvert fald fra en talerstol. Det havde jeg faktisk ikke troet var 
muligt i 2019. Den aftale er i hvert fald, principielt set bedre end jeg havde forestillet mig. Jeg må 
konstatere, at jeg har undervurderet medvinden og det kan selvfølgelig skyldes at min arbejdsgiver 
faktisk tog sig tid til, eller følte sig presset til ,at tage ud på nogle lærerværelset og lytte til lærerne. 
Jeg tror også, det skyldes, at Lars og Inge utrætteligt dokumenterede og argumenterede for at det 
skulle være anderledes. Det har selvfølgelig også gjort en stor forskel, men jeg har en eller anden… 
der er en eller anden ting i mit baghoved, der siger, at Frank Jensen kan godt læse det politiske 
landskab. Det er ikke bare København. Nu skal det ikke blive noget københavneri, men han må 
have tænkt, hvordan det her havner i diskussionen om en Ny Start. Og han må have tænkt på om 
Per B. Christensen mon hører det her. Det kan ikke være helt løsrevet fra alting. Jeg tænker i hvert 
fald, at der ligger et signal der om, hvad der er muligt. Jeg har sejlet engang og derfor ved jeg, at når 
man har medvind, det lyder måske mærkeligt, men når man har medvind, så kan man faktisk sejle 
et sejlskib med en hastighed, der er højere end vindens. Det er vigtigt at vide faktisk, ikke? Det 
handler om vinkler. Det handler også om nogle andre ting, men det handler i høj grad om vinkler. 
Man skaber simpelthen sin egen vind. Og det tænker jeg, er vigtigt, at vi har i baghovedet. Jeg tror 
at vi har usædvanligt gode muligheder for at få en central arbejdstidsaftale.  
Det vil være en kæmpesejr, ikke blot for os, men for hele fagbevægelsen. Måske kan Anders og 
Dorte endda sætte deres underskrift på en aftale, som er bedre, end vi turde at have forestillet os. 
Vi skal i hvert fald ikke udelukke muligheden. Der er imidlertid også den mulighed at KL ikke 
kommer op med noget, som medlemmerne kan stemme ja til. Så må vi ud igen og forklare det til 
de andre fagforeninger. Så må vi sikre os, at de forstår, at vi stadigvæk har en interesse i at stå 
sammen, som vi i øvrigt altid har. Jeg prøver bare at sige” verden stopper ikke i 2020. Den fortsæt-
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ter. Kampen fortsætter også. Jeg siger nok grundlæggende: ”Vi skal lære af tiden fra ’13 til ’18. Men 
vi må ikke lade skyggerne begrænse os. Der er ikke længere nogle elefanter i rummet. Giv plads til 
håbet. Tak. 
 
Klapsalve  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent  
Tak for det. Rasmus Nielsen værsgo. Og derefter bliver det Kjell Bergstedt Nilsson, også hovedsty-
relsen. 
 
Rasmus Holme Nielsen, hovedstyrelsesmedlem 
Hej.  
60 ud af 81, Gordon, laver et timetal, laver loft over max. timetal, mentorordning, særlige hensyn, 
mere forberedelsestid. 60 ud af de 81 aftaler indeholder de her ting for jeres fremtidige kollegaer og 
de nyuddannede lærere. Jeg bliver som forpersonen for Lærerstuderendes Landskreds tit ringet op 
af pressen og journalister. Det de spørger allermest til, det er ”Rasmus hvad fanden gør vi ved, at 
en tredjedel af de lærerstuderende falder fra i løbet ad deres studie? Og hvad gør vi ved, at dem der 
er tilbage, der falder der gud hjælpe mig endnu en tredjedel, eller 20 procent fra i løbet af de år, de 
er ude i skolen? Hvad gør vi ved det?” Mit svar er jo ikke overraskende. Det handler selvfølgelig 
også om mere praktik. Det handler om timetal. Det handler om studieintensitet. Det handler om 
studiemiljø. Det handler om alle mulige ting, der foregår på læreruddannelsen. Og de bliver tit 
overraskede, når jeg fortsætter, fordi det jeg så svarer, det er ”det handler også om lavere timetal. 
Det handler også om mentorordning. Det handler også om andre særlige hensyn og det handler også 
om mere forberedelsestid.” for ingen læreruddannelse - og særligt ikke den læreruddannelse vi har i 
dag - hverken kan eller skal kunne sende færdigbagte lærere ud i den skolevirkelighed, der findes 
ude på folkeskolerne den dag i dag. Derfor står jeg her for på vegne af Lærerstuderendes Lands-
kreds. På vegne af de lærerstuderende. På vegne af jeres kommende kollegaer, for at sige jer en 
kæmpe tak for at I arbejder med det her ude i kredsene, fordi det bidrager helt uden tvivl til, at der 
er flere ligesom mig og mine venner, som kan se sig selv arbejde i den suverænt vigtigste samfunds-
institution, folkeskolen. 
Tak 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak. Kjell Bergstedt Nilsson, hovedstyrelsen. Værsgo. Og derefter bliver det Peter Steen Jensen fra 
Københavns Lærerforening. 
 
Kjell Bergstedt Nilsson, hovedstyrelsesmedlem 
Ja men mange tak. Jeg vil gerne komme med mit bud på strategiudviklingen, sådan som vi er blevet 
bedt om i punkt E.1 Ny Start for det videre arbejde. Jeg vil tage udgangspunkt i foreningens grund-
fortælling, som jo indeholder tre elementer ”En god arbejdstidsaftale skabes i samarbejde” er det 
første element. Ja det vil jeg gerne sige, det kan vi jo sætte check ved arbejdstidsaftalen for 08. Det 
andet punkt er, ”samarbejde skaber løbende forbedringer” og det må vi også sige ja til. Gordon har 
summeret det op, hvordan der er kommet løbende forbedringer igennem de seneste par år her. Og 
Gordon udfoldede også elementerne i forbedringerne. Så er der det tredje valg ”fravalg af konflikt 
på trods af opbakning”. Ja det vil jeg så også sige lidt om, for det må i hvert fald også siges at være 
rigtigt. Fordi hvis vi tager udgangspunkt i overenskomsten 18, så havde vi jo befolkningens opbak-
ning. De har forståelse for offentligt ansatte, de skulle have betalt frokost De havde faktisk også 
forståelse for, at lærere arbejdede hårdt og vi skulle have en arbejdstidsaftale. Vi havde ikke så me-
get opbakning fra regeringen. De havde jo sendt Sophie Løhde, men det var trods alt en svag rege-
ring og vi havde Mette Frederiksen stående og vente på et valg og mon hun ville have sat sin signa-
tur under en genfornyet Lov 409? Jeg tror det ikke. Men hvem havde vi så opbakning fra? Vi hav-
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de opbakning fra fagbevægelsen, som vi har talt om flere gange. Og de stod jo skulder ved skulder 
ved os helt ind i Forligsinstitutionen. Første udsættelse. Anden udsættelse. Så er det at fra valg af 
konflikt kommer ind, fordi så står vi jo så lørdag den 21. april og en samlet hovedstyrelse siger 
”hvis et opgør med Lov 409 skal indebære konflikt, så bliver det ikke nu. Så tager vi kommissions-
vejen.” Og der vil jeg så sige, den del af fortællingen ”fravalg af konflikt på trods opbakning”, den 
synes jeg vi skal diskutere nu her, når vi skal forny vores strategi.  
Jeg havde personligt gerne set Michael Ziegler stille sig frem foran TV 2 News og fortælle at han 
ville sætte hele det kommunale system i stå. Så… Det var dengang. Og hvad gør vi så nu? Skal vi 
fortsætte med den strategi? Skal vi fortsætte med den fortælling? Punktet spørger også til ”hvad 
kan vi bruge den nye regering til?” Den nye regering har udformet et papir, der hedder Retfærdig 
retning for Danmark. Og hvad sker der så i den? Ja, man kan sige fra 2009 og frem til nu så har 
Danmark bevæget sig med store faste skridt hver eneste år på vej mod minimalstat. Folkeskolen er 
pillet fra hinanden skridt for skridt, nedskæring har afløst nedskæring som har afløst nedskæring. 
Det den nye regering så gør, det er den siger ”Okay vi fortsætter mod minimalstat. Vi tager bare et 
lille skridt.” Vores kollegaer kommer jo til at opleve forringelser i det nye år igen. Så skal man altså 
vide, at en retfærdig retning, når der kommer flere elever ind i ens klasse, når man får mindre hjælp 
til inklusion, når man selv bliver fyret eller måske ens kollega bliver fyret, det er så en retfærdig ret-
ning, fordi man går langsommere mod minimalstat. En lille trøst kan måske være, at de siger ”ja ja, 
men næste år, der vil vi ikke bevæge os længere mod minimalstaten. Der stopper vi. Der bliver in-
gen nedskæringer. Og som to år kan vi så bevæge os i en retning der hedder en forstærket folke-
skole. En forstærket offentlig sektor. Der vil vi investere.” Hvis det er den samme melodi.  
Hvis det er det samme tempo, regeringen har på, når de så taler om rammer for folkeskolen - altså 
ressourcerne, det går godt nok den forkerte vej og langsomt - hvad så med rammerne? Hvis de har 
samme tempo på med rammerne, så ser det jo sort ud for vores timing for vores periodeforhand-
linger allerede næste år. Så kan jeg godt frygte, at de siger ”Ja, der behøver ikke at ske noget næste 
år fordi vi skal lige vente ét år og så går vi i den rigtige retning.” Så det er en situation der både på 
den ene side er rigtig god, som vi har talt om, og på den anden side kan den også være sådan lidt 
scary.  
Og i Kommunernes Landsforening der har vi jo Jacob Bundsgaard som jo også var formand i 
2018 og han holder en fin tale her, men Michael Ziegler sad der også. Han har stemt imod kom-
munalaftalen, for han har sagt ”der er ikke råd til at indfri løfter og forventninger i den nye kom-
munalaftale.” Han har stemt imod. Han har også vist, hvad han vil. Han har ikke indgået nogen lo-
kalaftale i sin egen kreds. Han har ikke indledt noget Ny Start. Så ham ved man ligesom, hvor vi 
har. Så er Anders Bondo oppe for at sige ”jamen hvad kan vi så gøre med strategien.” Anders du 
siger ”en aftale der skaber ro, er ikke noget værd.” Så siger du ”en god aftale er et godt skridt frem-
ad og vi kunne løse mange ting.” Og så til sidst siger du ”ingen aftale vil hive proppen ud af sko-
len.” Og det er her, jeg lidt er inde på det her med, fravalg af konflikt trods opbakning. Fordi 
kommer vi til at køre i ring ved periodeforhandlingen og sige ”nå, men nej hvis vi ikke får den go-
de aftale, så må vi vente på at vi får en god aftale.” Men så har vi jo ingen aftale og hvad sker der 
så? Så har Morten Refskov været på talerstolen og spurgt ”kan og vil vi indgå en aftale med værdi.” 
Ja det vil jeg gerne, indgå en aftale med værdi. Jeg vil også sige det på den måde: Jeg vil gerne indgå 
en aftale, som har værdi og som sætter tillidsrepræsentanten frem i sædet som en tillidsrepræsen-
tant for et aftalesystem og ikke kun som en behagelig samarbejdspart i et MEDsystem. Så jeg synes 
altså, at når vi i punkt E.1 taler om vores strategi, så synes jeg at vi skal alvorligt overveje, om vi 
skal fortsætte med den del af strategien der hedder fravalg af konflikt trods opbakning. Jeg synes, vi 
skal sige, at det er tid nu til at få en central aftale. Og så må vi bare gøre den så god som vi overho-
vedet kan. Og den skal have værdi. Men det kører i ring, hvis vi så siger den ”nåh den blev ikke 
helt perfekt. Så skal vi ikke have nogen aftale.” Det vil være min opfordring, At vi nytænker vores 
strategi på det punkt. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve  
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Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Peter Jensen, Københavns Lærerforening værsgo.  
 
 
Peter Jensen, København Lærerforening 
Jeg har en kort bemærkning, men jeg synes, det er vigtigt, at erkende at vi præcis står på et historisk 
tidspunkt. Jeg har selv været meget skeptisk overfor sådanne samarbejdspolitik, i mange sammen-
hænge og syntes selv, lederne fik for gode vilkår på den måde. Jeg stemte nej i ’15 og jeg var meget 
betænkelig ved OK18. Jeg synes den linje, der blev lagt, faktisk blev en slags kompromis i virke-
ligheden. Derfor har jeg været bakket op om den og det gør jeg også nu.  
 
Der er en international udvikling, hvor man faktisk gerne vil afskaffe det faglige system. Vi havde 
en Moderniseringsstyrelse, der så det som sin hovedopgave at rydde op i aftaler og modernisere. Så 
derfor er det principielt vigtigt, at vi holder fast i aftaler retten. Og det handler ikke for mig om 
hvad Morten siger nu. Det handler principielt om, hvad det er for en situation, vi står i. Alle an-
strengelserne. Kommission Ny Start. De mange lokale periodeforhandlinger og så videre, de skal 
ende med en central aftale, hvor man understøtter det lokale. Derfor var jeg rigtig glad for det der 
stod i beretningen. Lige på det her punkt, at ”det er positivt” jeg citerer. ”Det er positivt og et 
skridt i den (rigtige red.) retning, at flere og flere kommuner indgår lokale arbejdstidsaftaler eller 
fælles forståelser, der forbereder den enkelte lærers arbejdsliv. Men det er ikke nok. Det afgørende 
er, at der opnås en central arbejdstidsaftale for lærerne som for alle andre”. Ja og selvfølgelig er det 
alene heller ikke nok. De to ting skal gå hånd i hånd. Og selvfølgelig skal man også diskutere de 
flere niveauer. Men lige nu står vi faktisk i den situation, at det handler om at få en central aftale. 
Derfor er spørgsmålet super vigtigt og jeg er helt enig med Johan i, at vi har medvind og forvent-
ningen blandt medlemmerne er, at der kommer en central aftale, det der overbeviste om. Chancer-
ne har ikke været større for det siden 2013 end nu. Den nye regering og den nye politiske situation 
er til vores fordel. Der er et politisk ønske om at lave en aftale. Vi står med en styrket fagbevægelse 
efter OK18. Og efter min mening har vi faktisk siden ’18 yderligere fået understreget, hvad vores 
behov for aftaler er…. Eller man har fået udbredt en større forståelse. Og den forståelse er også tit 
principiel, men vigtig. For eksempel var der adskillige 3F’er der udtrykte ”jeg forstår overhovedet 
ikke lærernes aftaler, eller hvad I snakker om. Jeg ved bare, at I skal have en aftale.” Super vigtigt. 
Lovindgrebet sin tid og fratagelsen af forhandlingsretten var en trussel for hele og fagbevægelsen. 
Det tror jeg, man har erkendt nu. Og med den fornyede styrke, så er det nu, vi skal have den cen-
trale aftale. Til sidst vil bare sige, at jeg synes vi skylder hinanden at stå sammen om det nu. Og 
derfor vil jeg selvfølgelig støtte formandskabet i de bestræbelser.  
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak Peter. Og nej det bliver desværre ikke nu. Men du kommer på senere, for du er indtegnet. For 
tiden løber og det er en spændende debat. Men vi har en stram tidsplan. Vi skal holde pause her 
klokken 10.45, for vi skal være klar klokken 11, præcis, her inde i salen, til at tage fat på behandling 
af punkt fire om folkeskoleidealet. Og selvom jeg har to indtegnede talere, så har jeg også forvente-
ligt et par replikker fra henholdsvis formanden og formentlig også Gordon på de indlæg der har 
været. Dem skal vi have senere, men vi skubber dem. Vi skubber færdiggørelsen af det her punkt 
til senere efter frokost, formentlig engang i eftermiddag, håber vi at vi kan finde tid til at gøre det 
her punkt færdigt. Så nu suspenderer vi behandlingen af punkt 5. Og vi får en pause som varer cir-
ka et kvarters tid frem til klokken 11.00, hvor vi fortsætter sagen med behandlingen af punkt 4 fol-
keskoleidealet. 
 
 
PAUSE 
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Dagsordenens punkt 4 – Folkeskoleideal 

 
John Vagn Nielsen, Dirigent 
… kongressen. 
 
Samtaler og uro i salen 
 
Godt så genoptager vi kongressen og vi skal jo i gang med punkt 4, Folkeskoleidealet. Og det der 
kommer til at ske her i starten af folkeskoleidealet, det er, at vi skal have præsenteret dem. Det 
kommer til at foregå på den måde, at først så rammesætter Anders punktet. Så vil Alexander von 
Oettingen holde et indlæg om hans rejse med Danmarks Lærerforening i denne sammenhæng.  
Og derefter så vil Jeanette fremlægge det ideal, som er sendt ud til jer til behandling her senere på 
kongressen. Og vi vil først komme til at debattere det, når vi når hen på den anden side af frokost, 
hvor vi altså har to ting. Vi har dels afslutningen af det vi lige har været igennem om periodefor-
handlingen, og så skal vi i gang mere og debattere selve idealet.  
 
Så er det sådan, at vi også inden frokost skal have en gæstetaler. Vi får besøg af Pernille Rosen-
krantz-Theil der jo er jeres nye minister på området og Pernille skal holde en tale til jer. Det er også 
sådan, at jeg har forstået det sådan, at der vil være mulighed for at stille enkelte spørgsmål til mini-
steren og det er det ikke sådan… vi kan jo ikke have ti indlæg, så skrider vores tidsplan fuldstæn-
dig. Men hvis der sidder nogen, der har lyst er at stille et spørgsmål, så må I meget gerne komme 
op og sige det til os, så vi lige kan registrere jeres navne. Så må vi se, hvor mange. vi synes vi kan 
nå, så vi ikke spiser hele frokosten.  
 
Der er jo et pænt program her i den næste times tid. Så vi går straks i gang. Vi skal have rammesat 
folkeskoleidealet.  
Værsgo Anders. 
 
Ander Bondo Christense, formanden 
Ja, tak for det og tak fordi du er her Pernille. Det synes jeg er så dejligt, at vores nye minister er til 
stede. Og tak til repræsentanterne for Undervisningsudvalget. Det er vi også rigtig glade for at I er. 
Så er ministeriet repræsenteret og KL er repræsenteret og det er jeg super glad for. Vi har nogle rig-
tig, rigtig vigtige punkter på den her kongres, men det vi skal i gang med nu, det synes jeg er det al-
lervigtigste. Det er også tre års arbejde intens spændende arbejde, vi skal præsentere og jeg tror, at 
det her det kan være med til at få en rigtig stor betydning for os i Danmarks Lærerforening selvføl-
gelig, men jeg tror også det kan jeg få hele folkeskolen og derfor er det et rigtig vigtigt punkt. Så tu-
sind tak fordi I er her i dag. 
 
Vi skal i gang med folkeskolen i landet og som dirigenten lige har sagt, så kommer Jeanette senere 
op og giver nogle ord med på de enkelte punkter. Som den opmærksomme lytter i går lagde mærke 
til, så brugte jeg folkeskoleidealet adskillige gange i min beretning. Der var flettet fuldstændig cita-
ter ind i min beretning. Og det synes jeg i sig selv, er et godt vidnesbyrd om at, det folkeskoleideal 
vi nu skal drøfte og behandle, kan bruges til noget.  
Vi har været igennem en lang fantastisk proces, synes jeg. Og nogle har sagt ”jamen er i virkelighe-
den den spændende medlemsdebat, de spændende timer vi har haft i kredsstyrelse i hovedstyrelsen 
og så videre er det dét, der er det vigtigste overhovedet?” Det har været vigtigt og det har været 
værdifuldt, men jeg tror også på, at idealet kan have en kæmpestor værdi. Vi har allerede, her fra 
kongressens talerstol hørt om, hvordan idealet er blevet brugt, selv om vi ikke har vedtaget det 
endnu, ude i nogle af de lokale diskussioner der har været med til at føre frem til et rigtig godt lo-
kalt samarbejde.  
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Som jeg sagde i min beretning i går, hvis vi vedtager folkeskoleidealet, så vil det ligesom danne 
rammen om det Skolemøde, som vi vil invitere til, eller som vi kommer med et forslag til en invita-
tion til, hvor KL's børne- og ungeudvalg og undervisningsudvalget i Folketinget vil blive inviteret, 
fordi vi synes det kan være en god ramme om hele diskussionen. Hvorfor holder vi møde. Bunds-
gaard har allerede kvitteret kunne vi høre. Han vil gerne komme til det Skolemøde, så nu må vi hå-
be han også bliver inviteret.  
 
Jeg ser at folkeskoleidealet kan blive et kæmpestort aktiv på læreruddannelsen. Det at alle lærerstu-
derende, alle kommende lærere i den danske folkeskole får taget denne her grundlæggende samtale, 
diskussion med deres lærere, med hinanden - altså de studerende imellem - om hvorfor holder vi 
skole? Det tror jeg, kan være med til at kvalificere og læreruddannelsen. Jeg håber, at folkeskoleide-
alet kan være med til at genoplive den pædagogiske debat ude på skolerne. Vi hører fra mange af 
vores medlemmer, vores kollegaer, at man savner at komme i dybden med nogle pædagogiske de-
batter. Jeg synes, folkeskoleidealet er helt oplagt i den forbindelse. Jeg håber, at det kan blive et 
fundament for os, når vi mødes af nye initiativer. Rigtig mange lærere er frustrerede over at der 
kommer det ene initiativ… det ene koncept efter det andet. Kan folkeskoleidealet vel være et fun-
dament, som vi kan bruge, når vi skal diskutere ”skal vi overhovedet gå denne her vej.” Så kan det 
blive et stort aktiv. Og så har jeg flere gange brugt begrebet at folkeskoleidealet forhåbentlig kan 
være med til at skabe en fælles kompasretning, når vi snakker om hvad vi vil med folkeskolen. Og 
derfor sker endnu en gang understreger - måske især af hensyn til vores gæster - at for os, er folke-
skoleidealet ikke en facitliste, at sådan skal skolen være. Nej det er professionens bud på, hvordan 
synes vi, de grundlæggende værdier i skolen kan beskrives. Og det vil vi gerne invitere til en diskus-
sion med alle mulige andre om. Det kan være Dansk Industri har deres bud på, hvordan folkesko-
len skal være. Det kan være hvert af jeres partier har et bud på, hvordan folkeskolen skal være. Men 
nu har professionen i hvert fald et afsæt og det skal gerne være med til at kvalificere den debat. Jeg 
håber, at det kan bruges i de diskussioner vi skal have sammen. Politikerne på Christiansborg, poli-
tikerne i KL's børne- og ungeudvalget, men jeg håber også, at det kan bruges ude lokalt. At kom-
munalbestyrelsen, at de som kredsene kan bruge det, når nu Børne- og ungeudvalget i kommunen 
skal diskutere hvad vil vi med skolen og helt ude på den enkelte skole, når bestyrelsen på skolen 
skal have diskussionen af hvad vil vi med vores skole. Så derfor er det mit store håb, min store 
drøm at det ikke bare er processen vi har været igennem, der har været vigtig, men at det faktisk 
bliver et rigtig stort aktiv i debatten omkring skolen. Folkeskoleidealet har haft en god medvind, al-
lerede inden det blev vedtaget. Jakob og Marianne der sidder på forreste række, de var med til et 
arrangement over på Folkemødet, hvor vi havde inviteret politikere fra kommuner politikere på 
Christiansborg, hvor vi tog fat i en diskussion med udgangspunkt i det folkeskoleideal, der lå på det 
tidspunkt. 
 
Vi havde en fantastisk hyggelig morgen synes jeg og en god snak. Og det skabte en inspirerende 
diskussion omkring, hvad det er, vi vil med skolen. Og sådan har I som sagt også brugt det ude lo-
kalt. Jeg har lige hørt, at øh.. jeg hørte jo desværre ikke statsministerens åbningstale, men i hvert 
fald taler statsministeren om et opgør med hele new public management tankegangen. Det er jo 
netop også det, vi prøver med vores skoleideal. Vi vil en anden skole. Der er nogle andre funda-
mentale værdier, i den måde vi holder skole på end denne her styringsdagsordenen, debatten har 
været præget af indtil nu. Og så vil jeg også godt sige, hvad idealet ikke er. For idealet er ikke et 
svar på de helt konkrete udfordringer, vi står og slås med her og nu. Vi forholder os ikke til om 
teknologiforståelse skal være et fag i folkeskolen. Nu talte jeg varmt om begrebet co-teachin, når vi 
snakker om løsninger på inklusion. Der står ikke et ord om co-teaching i vores folkeskoleideal, for 
det er et helt andet niveau, vi gerne vil diskutere folkeskolen på. Det er ikke løsningen af aktuelle 
problemer, men det er et overordnet værdigrundlag for skolen. Så kan vi bruge det som afsæt, når 
vi skal til at i gang med de konkrete løsninger. Det er det der er hele tankegangen. Og når jeg un-
derstreger det, så er det fordi, vi faktisk også prøvede folkeskoleidealet af en dag på uddannelses-
debatten i Nørre Nissum, uddannelsens Folkemøde. Det var helt tydeligt, at nogle af dem der var 
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kommet til den debat, de havde en forventning om at vi gav svarene på de her konkrete udfordrin-
ger. Så sagt med det samme og igen også til jer på forreste række, det er ikke det, vi vil med det her. 
Det er de grundlæggende værdier, som skolen bygger på, har bygget på og skal bygge på. Jeg håber, 
at vi får en rigtig spændende debat. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak for det. Så vil jeg give ordet til Alexander von Oettingen. Værsgo’. 
 
Alexander von Oettingen, Prorektor på UC Syd 
Ja… Jeg har spurtet Gordon her i pausen, om jeg skulle tage højde for noget, når nu ministeren er 
her, så sagde han ”Næ, næ. Du skal bare være dig selv og give den gas.” Så det prøver jeg så.  
Det er virkelig med stor glæde, at jeg kan stå her igen. Jeg tror, det er tredje gang. Tredje gang er 
lykkens gang. Nu må I tage jer sammen, få den i kassen. Og så af sted med det ideal. Jeg skal ikke 
komme ind på selve idealet. Det gør Jeanette, men jeg skal prøve at sige noget om hvordan det var 
at rejse med Danmarks Lærerforening igennem det her. Og det betyder jo, at jeg nu kan tale ud. 
 
Latter  
 
På rejsen der var jeg jo skribent og kritisk ven, så skal man altid overveje ”er det nu godt at sige 
det.” Nu er jeg fri. Nu kan jeg sige, hvad jeg egentlig synes. Nu bliver de helt nervøse dernede. Nej 
og det vil jeg gøre. Jeg vil prøve at sige det og det kan jeg ikke sige meget kort. Det har været en 
fantastisk rejse sammen med fantastisk dygtige mennesker. Se, når man kommer som mig udefra, 
så bliver man en lille smule nervøs, når man møder Danmarks Lærerforening. Sikken en forening. 
Når man skal møde formanden, så skal man først igennem et sikkerhedstjek. Så skal man op på 
femte eller sjette sal. Når man skal tale med hovedstyrelsen, så sidder de rundt ved et bord – et 
langt bord. De trykker på en mikrofon hver gang de skal sige noget. Se det er den virkelighed, man 
møder, når man nu skal snakke om et folkeskole ideal. Og så tænkte jeg ”Hvordan skal det dog 
gå?” men det gik fantastisk. 
Gode diskussioner. Mange drøftelser. Mange forskellige. Enorm energi. Her er en forening, der vil 
noget. Der kan noget. Det var en fantastisk rejse og det vil jeg prøve at sige lidt om. Se at formule-
re et folkeskoleideal er ikke nemt. Et af de helt store problemer er, hvor skal man begynde? Hvor 
skal man gå hen og hvor skal man tage fat? Begynder man.. Hvordan starter man? Går man til Vi-
denskaben, Politikken? Går man til kirken eller KL eller historien? Der er noget paradoksalt ved 
skolen. Og det er, vi kender den alle sammen. Vi har gået i den på godt og ondt. Vi skal leve med 
dem resten af livet. På godt og ondt. Så vi kender den, men når vi skal begynde at beskrive den, så 
begynder vi at få vanskeligheder. For hvordan gør vi det?  
Folkeskolen er ikke jeres alene. Det er i naturens sag folkets skole. Det gør det vanskeligt. Så derfor 
er det vanskeligt at gøre det. Det er dristigt at gøre det og det er et modigt projekt I har lavet. Alle 
har en mening om den sag. Alle kan kritisere den. Sådan må det være. Det er fint. Men lige netop 
derfor… fordi den er kendt af os alle sammen, bliver vi nødt til at beskrive den, som vi har gjort. 
Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Anders siger, det er ikke den beskrivelse af folkeskolen, det er je-
res beskrivelse af et ideal om folkeskolen. Vi lever faktisk i en tid, hvor vi har brug for at der er flere 
der byder ind, hvad de forstår ved folkeskolen, end vi gør. Fordi vi lever i en tid, hvor vi kan 
glemme, at vi har en folkeskole. Den bliver bundet i dag til så mange særinteresser, at det almene 
forsvinder. Så jeres folkeskoleideal er ikke tilfældigt konstruktion.  
Når I bagefter, eller I har sikkert læst områderne og tænker, ”kunne det ikke også godt være det el-
ler det?” Nej det kunne det ikke. Det er en samlet helhed. Man kan ikke bare tage noget ud, så fal-
der de andre ting. De hænger sammen. Og grundtanken er at jeres syn på folkeskolen, det er, at 
den er en dannelsesinstitution for barnet. Uden denne institution ville barnets opvækst ikke være så 
heldig.  
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Det er derfor heller ikke bare en velfærdsinstitution. Det er derfor heller ikke bare en demokratisk 
institution. Den er slet ikke verdens eller samfundets vigtigste institution. Hvis I spørger mig.  
Det er en pædagogisk institution, er gennem undervisning og samvær og nærvær skaber dannelses-
processer for børn, unge mennesker i en bred forstand. Hold fast i den grundtanke, når I nu bagef-
ter diskuterer de forskellige elementer. Se når det har været en spændende rejse, så skyldes det jo, at 
det er fantastisk dygtige mennesker, man kommer sammen med. Man drøfter noget med. Men det 
er også spændende, fordi hvilke begreber skal man bruge og hvilke skal man helst undgå. Vi har 
været langt omkring i diskussionerne. Vi har mødt jævnligt i en ad hoc gruppe… ad hoc gruppe. 
Dem siger vi også farvel til, når I nu lukker ned. Bare I ved det. Så er de væk.  
 
Vi var rundt i kredsene, vi har været på seminar. Først med dygtige medlemmer der sidder her og 
så også med hovedstyrelsen. Det var også okay.  
 
Latter 
 
Så blev der endda holdt forskermiddag med masser af rødvin og gode idéer. Og jeg har fået det på 
skrift. Jeg måtte desværre ikke være med. Gud ske lov. Desto mere rødvin de fik, desto bedre blev 
ideerne. De trykprøvede hele idealet, om det nu også er forskningsmæssigt evident. Der findes ord 
og begreber, I har let ved at leve med. Det klinger godt. Vi elsker dem: ”Dannelse”, ”faglighed”, 
”demokrati”, ”Vi lærer for livet” ”verdensborgeren”, ”køn og lighed”, ”Det hele menneske” det 
glider ned for jer. Det er dér, at I synes ”her taler vi de store ting”, men der er begreber, som I 
helst slet ikke vil tale om: ”Sortering”, ”Den åbne skole”, ”OECD test” eller ”allokering” det kan I 
slet ikke lide. Endda begrebet ”læring” har I problemer med. Vi nævner ingen navne Anders. Spro-
get er vanskeligt. Det er der ikke noget at sige til. I kommer med jeres sprogdragt. I giver beskrivel-
se af virkeligheden med jeres sprogdragt. Det giver jer forståelse og sammenhæng. Det kan ikke 
være anderledes. Netop de diskussioner om sproget, om formuleringer vil jeg håbe på, I kan tage 
med i foreningerne, give jer tid til det. Jeg kommer til at savne dem. De er nemlig anderledes, end 
det man kan lave på de sociale medier. Der har tid. Der er forståelse. Det var spændende. Jeg kan 
huske flere hovedstyrelsesmedlemmer, der kæmpede om teksten og formuleringerne. Jeg gjorde 
mig umage og stod bagerst og skrev et lille tekstprotokol. Det gør man jo, når man er Danmarks 
Lærerforening. Tekstprotokol.  
Her kommer et udsagn være en tekst protokol: Der er et hovedstyrelsesmedlem, der udbryder ”Jeg 
fik et ”som” ind i går i teksten og nu er det helt væk. Hvor er det?” En anden siger ”ordet ”skal” er 
væk. Hvor blev det af?” En tredje: ”Skal vi ikke også sætte komma og punktum?” En fjerde: ”Vi 
skriver ikke ”læring” lige der.” En anden: ”Sådan kan man ikke sige. Det er ikke dansk.” Det er 
nok noget, jeg havde skrevet. ”Nu er det en fuldstændig forvrøvlet sætning” og en anden blev glad 
”jeg fik ”kroppen” ind og et ”som” ud.” Og så var der også en der sagde ”det gode børneliv, klinger 
det ikke ret BUPLsk?”. 
 
Latter og klapsalve 
 
Et folkeskoleideal er ikke en forhandlingstekst Det er ikke et kampskrift. Og det er heller ikke alt 
godt fra havet. Det er en pædagogisk kunsttekst. Den bliver langsomt til. Den kræver tid, nærvær. 
Den kræver, at man for en stund bare smider den politiske kampretorik og det har I gjort og det er 
fantastisk. 
 
Kan den så ikke bruges politisk? Jo det skal den i høj grad. Bare brug den løs. Bare knald til. Så 
meget den kan, fordi det skal den selvfølgelig bruges til. Men den er i sin natur ikke et politisk 
kampskrift. Det er en kunst- pædagogisk kunsttekst - som beskriver jeres syn på det, I synes der er 
vigtigt for en folkeskole. Og det har I beskrevet fantastisk. Så nu skal den så leve. Nu skal den ud. 
Jeg håber, den vil blive diskuteret i kredsene, på lærerværelset. Jeg håber også på, at den bliver dis-
kuteret på læreruddannelsen. Jeg skal i hvert fald gøre meget til, for at den gør det hos os.  
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Man kan altid diskutere begreberne. Man kan altid diskutere områderne. I kan diskutere formule-
ringerne og det skal I gøre, men se idealet i sin helhed. Lad vær med at tro, at man bare kan erstatte 
det ene med det andet. Tingene hænger sammen. Det er en helhed og det er det, der er så smukt 
ved det her. Den her kunsttekst. Fasthold blikket på helheden ikke fortab jer i små detaljer.  
Til sidst vil jeg sige tak til jer, Danmarks Lærerforening. Én ting jeg har erfaret, er, at I er ganske 
fedtede med at rose jer selv ”uha ikke fejre succeserne. Nej nej nej nej.” Det skal vi blive bedre til. 
Jeg vil sige tak. Det er en fantastisk rejse og ikke mindst til en fantastisk ad hoc gruppe, som gik he-
le vejen og var engagerede og meget dedikeret. Tak til Jeanette Regitze, Thomas, Bjørn og Anders 
og Jesper. Jesper Støier kom til sidst. Jeg tror han kom, fordi man blev bange for, at der gik for 
meget Thylejr i det. Jeg ved det ikke, men han kom i hvert fald med. Den allersidste jeg vil sige tak 
til, det går til mine to flittige damer fra maskinværket (sagt på tysk). Jeg siger det ene navn altid for-
kert Judith og Bolette. To… ja der må I gerne klappe 
 
Klapsalve 
 
To dejlige piger. Den ene er sød. Den anden er sur.  
 
Latter 
 
Uden deres hjælp ville vi ikke have stået her. Held og lykke med det. Og tak for samarbejdet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak til Alexander. Og så skal vi have præsenteret det papir, der foreligger til jeres behandling. Det 
hedder i øvrigt D.1.1., altså et forslag til folkeskoleidealet. Værsgo Jeanette. 
 
Jeanette Sjøberg, hovedstyrelsesmedlem 
Tusind tak Alexander. Om ikke for det hele og din store hjælp, så også den afsluttende bemærk-
ning. Den er vi nogle, der nok vil komme til at nævne et par gange i den kommende tid. Bare fordi, 
at det er jo også godt. Folkeskoleidealet er…. Skal jeg sige en del om og jeg skal både sige noget 
omkring formålet og hvad er det for et perspektiv, vi har arbejdet ud fra. Hvad er intentionerne og 
indholdet i hver eneste af idealerne og så er der også lige det praktisk i forhold til, at have taget hul 
på debatten i dag efter frokost. Så det er det, som jeg skal nå igennem. 
Dansk skoletradition er under forandring. Derfor må vi også give vores bud på, hvordan skole og 
undervisning fungerer og skal udvikles. Vi ser nemlig skolen som en vigtig samfundsinstitution og 
en vigtig sammenhængskraft. Vores folkeskoleideal beskriver netop sammenhængen med, hvorfor 
vi holder skole. Hvilket fundament er det, vi bygger skolen på og hvordan skolens vigtige opgaver 
skal varetages. I 2016 da vi startede denne her proces, så skrev vi i vores kongresvedtagelse: 
”Danmark skal have en god folkeskole, der til enhver tid er befolkningens første valg af skole. De-
batten om udviklingen af folkeskolen og det danske uddannelsessystem skal kvalificeres. En afgø-
rende forudsætning for det er, at lærere og skoleledere styrker deres indflydelse på skolens udvik-
ling, centralt som lokalt. Drøftelserne og formuleringerne af et folkeskoleideal skal være med til at 
forstærke den vigtige dialog blandt medlemmerne om pædagogikken, fagligheden og skolepolitik-
ken og styrke lærernes argumentation for didaktiske valg.”  
Sådan skrev vi i 2016, da det hele begyndte. Det har været en vigtig ledetråd, som vi har brugt i sel-
ve arbejdet med idealet. Men vi har faktisk også brugt disse formål og ledetråde i rigtig mange an-
dre af vores indsatser i de senere år. For eksempel har vi styrket lærernes argumentation for didak-
tiske valg i hele arbejdet med fælles mål og lærings platforme og revidering af nye læseplaner og he-
le indsatsen for en højere grad af lokal og didaktisk frihed.  
For dialogen om et skoleideal skal også bidrage til at styrke den professionelle stemme i debatten 
om skolens udvikling. Og på den måde kan man sige, folkeskoleidealet har allerede bidraget - om 
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ikke andet så for os selv - og det er sådan set før det overhovedet er blevet færdiggjort, eller vi har 
fået sat sidste punktum. Eller det er blevet vedtaget her på kongressen. Alexander du gav os nogle 
rigtig gode råd, da vi startede det her op i 2016. Der sagde du til os ”Vær nu lige lidt skarpe.” Det 
har du sagt mange gange siden, men på det tidspunkt der sagde du ”Sørg nu for, hvis I vil udarbej-
de et folkeskoleideal, at I så ikke går politikernes vej, at I ikke går filosoffernes vej, at I ikke går 
forældrenes vej. Og så videre. Gå lærernes vej. Formuler lærernes bud på professionens bud på 
hvad folkeskolen er og hvad der er skolens opgave.” Og det ideal som nu ligger klar til at blive ved-
taget. Det er lærernes stemme om skolen. Og ja, det er dyrebart blod for os og vi har diskuteret 
hvert eneste ord ned til mindste detalje.  
 
Skulle der nu sidde en enkelt i salen og tænke ”Hvorfor er de så optaget af det folkeskoleideal og 
hvorfor er det så vigtigt?” Ja så er det af mange forskellige årsager, men det især fordi vi kunne se 
og kan se, at folkeskolen er udfordret. Og det er en tikkende bombe for samfundet, at stadig flere 
vælger folkeskolen fra. Jo færre der tager direkte ansvar for folkeskolen, des mere ser det ud til, at 
elever og forældre vælger folkeskolen fra. Vi er ved at miste kompasretningen og det er et tegn på, 
at der skal værnes om folkeskolen. Og det er nu, der er brug for at skolens fundament - skolens 
ideer og værdier  bliver reformuleret i et helhedssyn perspektiv. Ikke kun dele og elementer og et 
enkelte tiltag. Men i et helhedssyn perspektiv. Så vi har prøvet at beskrive en dansk skoletradition i 
en nutidig kontekst med respekt for de værdier som oplysningstiden og store pædagogiske tænkere 
sådan set har bygget folkeskolen på igennem tiderne.  
 
Vi har involveret hele foreningen. Vi har lyttet til lærernes tanker og forståelse for skolen og dermed 
kommet frem til det bud, der ligger nu. Og det her arbejde, det passer faktisk også som fod i hose 
med de politiske visioner og missioner, som den tidligere hovedstyrelse satte i 2014 om, at DLF 
skal være en respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør i 2019. En forening der agerer som 
elevernes, lærernes og ledernes talerør i uddannelsesspørgsmål. Det må man sige, at folkeskole ide-
alet er. Det taler netop på lærernes vegne, på elevernes vegne og på ledernes vegne.  
Vi skal bruge folkeskoleidealet til at tage debatten med alle de der har en mening om folkeskolen. 
Nu kigger jeg hele vejen hen over første række. Jeg håber at I kan se det.  
Og nu vil jeg sige lidt om de 10 idealer. I kan godt selv læse, hvad der står på jeres kongresportal og 
gæsterne har sådan set også fået det, men jeg vil udfolde dem lidt alligevel. Og så vil jeg bede dem 
bede jer om at lytte til de ti idealer og prøve at se dem i et helhedsperspektiv eller på en eller anden 
cirkulær måde. Hvordan jeres hjerne nu fungerer. Det skal jeg jo helst ikke blande mig alt for me-
get i, men prøv nu at danne et helt billede.  
 
Det første ideal siger noget om at i folkeskolen der undervises der med udgangspunkt i et skolefag, 
som repræsenterer en fælles viden. Altså fag og fagrække udgør en helhedsforståelse og det er fol-
keskolen, der bidrager til elevernes dannelse igennem undervisning i fagene. Ergo giver vi på den 
måde eleverne mulighed for at handle på baggrund af kundskaber, færdigheder og kritisk dømme-
kraft.  
 
Ideal nummer 2. I folkeskolen styrkes samfundets sociale sammenhængskraft ved at alle elever - 
uanset deres baggrund og forudsætninger - mødes. Folkeskolen bidrager også til at bryde den nega-
tive sociale arv igennem gode rammer for undervisning. Skolen alene bryder ikke den sociale arv, 
men den er med til at bryde den sociale arv og alle elever har ret til og krav på at modtage den rette 
undervisning, fordi det er det, der giver dem de bedste muligheder i livet.  
 
Ideal nummer 3. I folkeskolen der indføres eleverne i samfundets demokratiske principper. Det 
sker gennem undervisning og aktiv deltagelse. Demokratiet kommer til udtryk igennem samværs- 
og samtaleform. Eleverne lærer altså at medvirke til at deltage i den demokratiske udvikling i både 
ord og handling.  
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Ideal nummer 4 handler om at folkeskolen er et kulturelt mødested. Der indføres eleverne i sam-
fundets kulturer og værdier og det er her de møder den kulturelle mangfoldighed i bærende fælles-
skaber. Forpligtende fællesskaber. Og det skal forstås som at folkeskolens fællesskab det er med til 
at skabe kulturel forståelse. Både gennem tiden og mellem generationer.  
 
Ideal nummer 5. Folkeskolen har en vigtig opgave når det handler om at eleverne også gennem un-
dervisningen skal opnå forståelse for verdenssamfundet. Skolens undervisnings- og uddannelses-
kultur indeholder et universelt perspektiv. Folkeskolen har et globalt udsyn og det er her, hvor ele-
ver de erfarer og lærer, at vi alle er en del af et internationalt samfund og at vi alle har medansvar 
for løsninger på de globale udfordringer og perspektiver, som vi ser rundt omkring os. Og fagene 
er med til at åbne vinduerne ud til verden.  
 
Ideal nummer 6. Her står der, at alle elever skal mødes af ligeværd og retfærdighed. De har deres 
eget værd. Folkeskolen forbereder eleverne til at kunne indgå i samfundet, til at kunne tænke frit, til 
at vælge hvilket liv de vil leve, og til at kunne fortsætte i videre uddannelsesforløb. I folkeskolen er 
elevernes muligheder… de er ikke forudbestemt eller begrænset af køn, etnicitet, social baggrund 
eller kultur. Her står der også noget om bedømmelse og det var et af de ord som Alexander var in-
de på. Fordi vi har været igennem ”Ja skolen har også nogle samfundsopgaver og nogle opgaver, vi 
bliver pålagt af samfundet.” Og ”nej vi kan ikke lide det her sortering. At folkeskolen har en sorte-
ringsopgave i udskolingen.” Vi kan heller ikke lide, at man kalder det for en allokeringsopgave, 
men ordet ”bedømmelse”, der tænker vi ”ja det er den opgave vi har i udskolingen, fordi at vi som 
lærere kan komme med en retfærdig bedømmelse af eleverne på et gennemsigtigt og velkendt 
grundlag.” Så det er det, der skal forstås i ordet bedømmelse. 
 
Ideal nummer 7 handler om – da da da da da (fanfare) - det gode børneliv. Ja og det er jo her, at 
det er vigtigt at sige, at eleverne i deres skoletid der skal de opleve, at de har værdi i sig selv. Folke-
skolen favner børn og unge og hele deres liv og vi anerkender at barndom og ungdom, det har en 
værdi i sig selv. Man går ikke kun i skole for at blive en brik på et arbejdsmarked senere i livet. 
Ideal nummer 8. I folkeskolen møder eleverne en mangfoldig undervisning og samværsform. Ja, vi 
har altid blik for elevernes udvikling og det er rigtig vigtigt, at der er plads til mange forskellige un-
dervisningsformer, som understøtter elevernes alsidige udvikling, fordi elever lærer forskelligt. Det 
kan ikke standardiseres, hvordan man lærer eleverne noget Derfor er varieret undervisningstilgan-
ge, didaktik, metodik og arbejdsformer ret afgørende.  
 
Ideal nummer 10. Ja lærerne har jo på baggrund af deres faglighed og professionelle dømmekraft 
ansvaret for skolens undervisning og dannelsesopgave. Det siger næsten sig selv, med alt vi har væ-
ret igennem de senere år. Dømmekraften må have frihed til at virke. Og det er udgangspunktet for 
god undervisning, at dømmekraften og viden om undervisning på den måde også bliver inddraget i 
beslutningerne. Og det sker selvfølgelig i et samarbejde med alle de andre, der også er på skolen. 
Vores kolleger, ledere, forældre og andre faggrupper og så videre. Og i den ideelle verden så udvik-
les folkeskolen i et samarbejde mellem lærere og ledere og politikere og skoleforskere. Så sætter vi 
os sammen og finder ud af hvordan vi vil udvikle skolen. 
 
Og ideal nummer 10 det er sådan set lidt grundlaget for de øvrige idealer. I folkeskolen er der en 
gensidig respekt mellem politikernes ansvar for at fastlægge skolens formål og de fagprofessionelle 
råderum til at beslutte hvordan opgaverne skal udføres. Lige præcis den her ligning er ret vigtig. Vi 
anerkender, at politikerne har en legitim ret til at fastsætte rammerne og formålet. Til gengæld be-
der vi så os om - og mener at vi har en legitim ret til at sige - at det er os, som fagprofessionelle der 
bedst ved, hvordan vi lever op til lovgivningen og formål og de rammer. Ja, alle beslutninger om 
skolens organisering og undervisning skal træffes på et fagprofessionelt grundlag. Selvfølgelig så 
tæt på praksis som muligt. 
Afslutningsvis vil jeg sige, vi har arbejdet med det her i 3-4 år faktisk og vi har virkelig været kon-
centreret om indholdet og faktisk kun om indholdet. Fra start til slut. Der er diskuteret skole, sko-
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lens formål og funktion, den pædagogiske opgave, den samfundsmæssige opgave, dannelsesmæssi-
ge opgav, menneskesyn, børnesyn, samarbejde osv. Alt er diskuteret med stor passion som Ale-
xander sagde. I ad hocgruppe, hovedstyrelse, interessegruppe, kredsstyrelser, forpligtigende kreds-
samarbejder, med TR’er, med vores AMR’er, meningsdannere og så videre og så videre og så vide-
re. Og det har gjort os klogere. Jeg tør godt sige det. Det har gjort os klogere. Vi er blevet skarpere 
på, hvad det er for en skole vi gerne vil have. Og så har vi arbejdet med direkte involvering på alle 
niveauer. Det vil jeg ikke sige så meget om, for det er sådan set blev nævnt. Og det har været en 
fornøjelse at få lov til at denne her opgave, har også defineret, hvordan vi skal arbejde. Vi har kun-
net involvere alle og inddrage på alle mulige måder og vi har fået alle muligheder for at tænke ud af 
boksen og det har medført en fantastisk proces, som vi godt kan være stolte af.  
Så kommer der lidt praktisk om, når vi skal til at behandle det efter frokost. Det siger jeg ikke nu. 
Det springer bare over. Jeg vil bare sige til allersidst: Nu glæder vi os til, at vi forhåbentlig får ved-
taget det her folkeskoleideal. Fordi den her måde at arbejde på, det er så konstruktivt. Det er så 
fedt på denne her måde at udvikle politiske visioner i den her ånd, som vi har arbejdet i. Med den 
her nerve og med den her store involvering og med tid til fordybelse.  
 
Nu står vi her... Jeg skulle til at sige ”så mange år efter”. Det er måske bare mig der føler, det har 
taget lidt tid. Nu står vi her og vi har masser af engagerede ambassadører i hele foreningen der alle 
forhåbentlig vil gøre deres til, at det kommer ud og leve. Vores ideal skal ud og leve. Og ikke mindst 
skal de få skolen til at leve igen. 
Tak. 
 
Klapsalve 
 
Til allersidst så er det sådan, at vi bad Alexander om at være en kritisk ven. Vi tænkte, at det var 
nok meget godt med en udefra, der kunne styre os lidt. Man skulle tro, vi kendte os selv… Men 
Alexander det har været en fornøjelse og en stor hjælp. Og vi var aldrig kommet her til, tror jeg, 
hvis ikke du havde været der. Du har sagt det der skulle siges. Nogle gange også meget mere. Det 
har sådan nogen som vi godt af, vil jeg sige. Din tålmodighed… Du har skrevet og skrevet og skre-
vet og du har skrevet om og vi har smidt det hele væk og startet forfra og vi har alt muligt. Men det 
korte af det lange er, at vi er fantastisk glade for din hjælp. Det har været en stor befrielse og du 
bliver også en af de bedste ambassadører for vores folkeskoleideal, selv om du siger ”Nu har du 
fri”. Det ved jeg. Tusind tak for hjælpen. Og vil du lige komme herop. Bare lige at få den her bu-
ket.  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
I har nu fået præsenteret forslaget til folkeskoleidealet. Og det skal vi så debattere efter frokost. 
Næste punkt på dagsordenen det er, er at vi skal have en gæstetaler. Formanden, værsgo.  
 
Latter  
 

Gæstetaler, Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsmi-

nister 
 
Anders Bondo Christensen, formanden 
Du kan godt begynde at rejse dig, Pernille. Jamen jeg har budt velkommen Pernille og vi glæder os 
til at høre din tale og jeg synes det er så fint, at du har sagt ”kan jeg ikke også få nogle spørgsmål, 
fordi jeg vil gerne dialogen.” Det har du også allerede taget initiativ til. Jeg tror, det var, da jeg gik 
rundt til verdenskongressen i Bangkok, der tikkede en sms ind fra dig, der siger ”Anders skal vi ik-
ke ud og besøge kredsene sammen?” Så fandt du ud af, at der var måske lige rigeligt med kredse til 
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at besøge dem alle sammen. Men vi har jo lagt et program, hvor vi skulle besøge kredsene. Vi glæ-
der os til at høre din tale. Tak fordi du er her Pernille. 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsminister 
Og tak for det. Det var fuldstændig komplet umuligt at skulle holde sommerferie, så jeg beklager at 
jeg fik rodet Bangkok ind i miseren omkring lærerkredsene. Jeg glæder mig til at høre hvad I har si-
ge.  
 
Kære lærere. Det er faktisk en ret stor ære for mig. Danmarks Lærerforening var den første fagfor-
ening jeg kunne navnet på som barn. Så kære Anders og kære Danmarks Lærerforening jeg er utro-
lig glad for og stolt af at stå på lige præcis denne talerstol i folkeskolens allerinderste hjerte og ma-
skinrum. Folkeskolen står mit hjerte nær og det ved jeg, at den gør for jer og man bliver faktisk helt 
rørt, når man har hørt og fulgt med i debatten om folkeskoleidealet, at nu er i ved at være i mål 
med - efter min mening - en af de allervigtigste debatter. I er skolens DNA. Det er jo jeres faglig-
hed, det er jeres arbejdsglæde, det er jeres engagement, som er det vigtigste, vi overhovedet har for 
en fremragende folkeskole. En folkeskole hvor fagligheden er stor, javel. Men hvor også børnene 
bliver til hele mennesker, til små samfundsborgere, som vokser sig store og som skal bære vores 
fællesskab som samfund videre i deres hænde. Men jeg ved jo godt, at der er sten, der tynger i ryg-
sækken. Efter et par måneder i ministerstolen er der jo i hvert fald tre ting, som jeg allerede har lyt-
tet mig frem til og som jeg glæder mig til også at få mulighed for at drøfte videre med jer, når vi 
skal ud på tur. Og når jeg så har sagt det, så får jeg lyst til at sige bare én ting. Vi har siddet der så 
kort tid, at man ikke kan pege på så meget vi har fået gennemført. Men jeg får alligevel lyst til bare 
lige at sige fra MODST til MEDST. Fra Moderniseringsstyrelsen til Medarbejder- og kompetence-
styrelse og væk fra Finansministeriet.  
 
Klapsalve  
 
Ét første stort fedt punktum for New Public Management. Ja måske en lille bitte historie for ny-
hedsværten.  
 
Klapsalve 
 
Jeg tror faktisk, kun det er Alting der er skrevet om. Men jeg synes, det er vigtigt. Bare det at få 
fjernet de offentlige overenskomster fra Moderniseringsstyrelsen tror jeg, bliver et første skridt til 
en Ny Start. Fra mistillid og fra mistro til offentligt ansatte. Jeg tror ikke, jeg behøver gentage, hvad 
der blev sagt, henover de sidste overenskomstforhandlinger og så overtage en virkelighed hvor det 
handler om tillid. Og det handler om dialog og det handler om samarbejdet. Det handler om at gå 
bort fra styrelse… eller styring og komme over til ledelse. Jeg mener, det er jo bare det første og 
det lille. Men for mig betyder det rigtig meget, at vi tog præcis skridtet fra MODST til MEDST. 
Nå, men tilbage til det jeg allerede har lyttet mig til. Tre store sten som gør det svært for jer i hver-
dagen, når jeg lytter på jer, at udfylde jeres lærergerning så godt som vi gerne vil. De tre sten. Det 
er ét: Inklusion. Det er to: Nationale test og det er tre: Det faktum, at skolerne er for opdelt og for 
mange vælger folkeskolen fra. 
Og lad mig starte med den første sten, inklusion. Der er stadig alt for mange klasselokaler, hvor al-
le taber hvor et barn hænger i gardinerne og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på 
og en iPad. Og hvor I som lærere står med en fuldstændig umulig opgave. Jeg mener, at det er på 
tide, at vi gør noget ved lige præcis det problem. At vi tager fat om roden på det problem. Fordi 
formålet med inklusionsdagsorden var jo at man skulle styrke fællesskabet. Det lå sådan set også i 
ordet, at flere børn skulle blive en del af fællesskabet. Men argumentet var også, at der skulle flyttes 
flere penge fra specialundervisning til den almindelige undervisning, hvor det kunne gavne flere 
børn Jeg tror, godt vi kan blive enige om, at det ikke helt er lykkedes, ikke? Og ja, specialundervis-
ning er dyrt. Her og nu. Men hvad nu hvis vi tænker bare en lille bitte smule længere end her og nu. 
Hvis vores børn ikke får den rette hjælp, ikke får den rette støtte, ikke får den rette specialunder-
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visning og får dem med det samme i øvrigt. Jamen så bliver der da mægtigt meget dyrere for sam-
fundet - både inden de overhovedet når slutte deres skole, fordi tingene bliver sat i gang for sent 
men jo også for samfundet som helhed. Så hvis man ikke af sig selv kan se, at det er forkert at have 
børn siddende på den måde, jamen så må der da i det mindste være et økonomisk argument. For 
jeg tror ikke på, at det vender den vej rundt. At økonomien taler for at flere skal inkluderes og have 
mindre hjælp.  
 
Klapsalve 
 
Jeg mener, at vi… Jeg mener, vi svigter de børn, der har allermest brug for hjælp. Jeg mener, vi 
svigter det ordblinde barn. Jeg mener vi svigter det barn, der hver dag kommer hjem til fulde for-
ældre og derfor har brug for ekstra omsorg og ekstra støtte i skolen. Og jeg mener, at vi svigter det 
barn, der har svært ved at lære i samme tempo som kammeraterne. Og så svigter vi politikere jer. 
Lærerne. Fordi vi har stillet jer og vi stiller jer i hverdagen over for en umulig opgave. Og det går jo 
ikke. Så det er den eneste sten, jeg har lyttet mig til. Og der har jeg brug for al deres input. Jeg hø-
rer jo også, og har talt med Anders, om jeres gode bud omkring co-teaching, som kan flytte noget. 
Der kan være rigtig meget andet. Det er én af de ting jeg gerne vil drøfte med jer, når jeg kommer 
ud i kredsene. 
Nå. På den anden sten står der nationale test. De har godt nok været noget blæsevejr de der natio-
nale test. I medierne, på Christiansborg og i kommunerne, på lærerværelset, på forældremøderne, 
ved spisebordet og blandt eleverne. Vi skal ikke kaste et stormvejr omkring vores folkeskole. Og 
slet ikke omkring de meddelelser I skal give forældrene omkring deres børns faglige standpunkt. 
Men den storm kommer jo ikke ud af ingenting. Jeg har hørt, hvad I siger, og har sagt længe i øv-
rigt - det er derfor jeg har hørt det, det er fordi det blev sagt utroligt længe - jeg har hørt jer sige, at 
rigtig mange elever bliver usikre i testene, at de ikke giver mening for eleverne, at de ikke giver me-
ning for jer, at resultaterne er svære at tolke og at det simpelt hen ikke er et brugbart pædagogisk 
redskab. Så har vi ikke helt ramt skiven, vel? Hvis det er det, der ligesom er karakteriseringen af 
dem. Så det går heller ikke. Og derfor har jeg og regeringen meldt ud, at vi vil afskaffe de nationale 
test i de mindste klasser. Og så vil vi nytænke resten af det, vi i dag kender som de nationale test. 
 
Klapsalve  
 
Så består arbejdet jo. Jo jo bevares, det var den lette del, ikke? Fordi så består arbejdet jo i at finde 
ud af, hvad der så skal stilles i stedet for. Og det er en af de andre ting, jeg rigtig gerne vil høre jeres 
bud på, når jeg kommer rundt. Vi skal tænke os rigtig grundigt om. Det vi sætter i stedet, for skal 
gerne kunne gabe over et hensyn til både forældrenes behov for at vide, hvad der foregår i skolen, 
børnenes mulighed for at kunne afkode hvor det går godt og skidt og at I kan anvende det som et 
pædagogisk redskab. Og det vil sige, der er mange ting, det her redskab skal kunne gabe over og vi 
skal gerne kunne have det i rigtig mange år.  
Så det skal vi have noget mere viden om. Jeg skal have noget mere viden fra jer og fra alle mulige 
andre, der deltager i denne her debat. Og så må vi komme derudaf med at få udviklet et nyt system.  
Den tredje sten. Det er opdeling af elever på forskellige skoler. Altså der er jo dem, der vælger fol-
keskolen fra til fordel for en fri- eller privatskole. Men der er også folkeskoler, der alt, alt for skævt 
sammensat. Altså Danmark består jo af alle mulige forskellige mennesker. Og vi skal jo ikke have 
én slags skoler hvor der er Tommy og Annika børn og så en anden slags skoler Ahmed og Brian og 
så en tredje slags skoler for Flora-Anemone og Tjalfe.  
 
Latter og klapsalve 
 
Det er jo sådan set meningen, de skal lære hinanden at kende. De er alle sammen en del af vores 
samfund. De er allesammen en del af vores fællesskab og jeg mener, at vi som fællesskab har mis-
set halvdelen af opgaven ved at holde skole, hvis det er sådan, at de ikke har fået et fællesskab med 
hinanden.  
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Det er ikke nok at se på om karaktererne er gode. Der findes skoler både for Tjalfe og for Ahmed 
og for Tommy. Hvor gennemsnittene sådan set er god nok, men hvis de ikke har lært hinanden at 
kende, hvordan er det så helt præcis vi forestiller osv. at de skal kunne samarbejde, at de skal kunne 
være naboer, at de skal kunne vende ansigterne mod hinanden, tage hensyn til hinanden, lytte til 
hinanden, være samfundsborgere? Og det er jo efter min mening den anden halvdel af opgaven og 
også derfor at vi som regering vil insistere på at børnene lærer hinanden at kende. Det styrker 
sammenhængskraften i hele samfundet og derfor er jeg ekstra glad for den del af jeres folkeskole-
ideal. Altså, den del der hedder ”at alle elever uanset baggrund og forudsætninger mødes og udvik-
ler potentialer drømme og forventninger til livet.” Det synes jeg, er smukt og det er meget præcist 
sagt.  
Hvis alt for mange vælger folkeskolen fra, hvis folkeskolerne bliver alt for skævt sammensat, så 
knækker vores samfund midt over.  
Nå, det skal vi også snakke med hinanden om. Og selv om jeg er utålmodig og hellere så en løsning 
i går end i morgen, så kommer jeg altså ikke med et katalog fuld af løsninger. Jeg har tænkt mig, at 
vi skal lytte rigtig grundigt på hinanden og derfor også, at vi skal ud i landet sammen med hinanden 
og jeg har store ører med og til gengæld så skal I love mig, at I bruger det åbne vindue til at komme 
frem og fortælle hvad der optager jer. Men inden jeg går over til den del, hvor der også bliver mu-
lighed for nogle spørgsmål og kommentarer, så er der én stor elefant i rummet. Og den skal ud af 
rummet, for vi skal komme videre og vi skal komme nærmere hinanden. For nu står vi her på jeres 
kongres og skriver år 2019, men for at forstå hvordan verden ser ud i dag fra jeres side af katede-
ret, så er vi nødt til at bevæge os tilbage til 2013.  
Det er ikke noget rart blik henover skulderen. Slet ikke for regeringen. Men det er nødvendigt blik, 
hvis vi skal videre. Og det mener vi skal. Og det skal vi sammen. Og det er nødvendigt at vi, at jeg, 
at regeringen tør indrømme, at det der foregik i 2013 ikke var et kønt forløb og det er vores ansvar, 
at nå hen et sted, hvor vi i fællesskab med hinanden kan viske tavlen ren. Vi skal videre. 
 
Klapsalve 
 
I skal ikke klappe endnu.  
 
Latter 
 
For det der næsten er det væsentligste, det er, at det her kommer man ikke videre med med ord. 
Det her kommer man ikke videre med ved at stå og sige et eller andet fra talerstol. Det her kom-
mer man videre med på én eneste måde og det er at vi lytter. At vi fra regeringens side lytter og at 
vi gør noget ved det vi så hører. Det har jeg sagt en gang tidligere og det kommer jeg til at gentage 
over and over indtil vi er dér, at vi kan sige, at vi gennem handling har fået genopbygget en tillid til 
hinanden igen. Men jeg vil insistere på, at der skal vi hen. Vi skal have en ny start. Og I skal vide, at 
det der også er det formelle en ny start. Det bakker regeringen selvfølgelig fuldstændig op om. Vi 
skal have skabt den bedste folkeskole og det kan vi kun, hvis vi gør det sammen. Ja! Tak for ordet 
indledningsvist. 
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak skal I ha’. Så var det jo sådan, at der var mulighed for at stille nogle spørgsmål og give nogle 
kommentarer. Jeg har fået et par navne her og der er muligvis også lidt enkelte derudover. Og jeg 
skal bede dem der siger noget... Vi har nogle vandrende mikrofoner… om lige at rejse sig op. Hvis 
ikke jeg har sagt er jeres navn, så lige sige navnet først. Den første er Rikke Jørgensen fra Brøndby 
og derefter bliver det Niels Munkholm. Rikke hvor er du henne af?  
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
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Det må være flyvende mikrofoner der skal til, tror jeg. 
 
Rikke Jørgensen, Brøndby Lærerforening 
Nej. Men det er egentlig et retorisk spørgsmål, Pernille. I virkeligheden. 
Kære Pernille. Og så har jeg lyst til at sige ”snart dages det brødre det lysner i øst, til arbejdet frem-
ad i kor.” Jeg er ret sikker på, at du godt kender de ord og de rammer godt ind i den situation, vi 
står overfor lige, nu tænker jeg.  
Der kommer nogle anbefalinger lige om lidt, den 16. december. Og ligesom mig tænker jeg, du og-
så er vokset op i et meget politisk aktivt miljø hvor man ligesom… jeg har i hvert fald erfaret. Man 
kan godt sige, det er lidt til venstre for midten… I det miljø har jeg erfaret, at det nytter ikke noget, 
at stå uden for at råbe. Vi skal ind og tale sammen. Det siger du også selv. Og… Vi er nødt til at 
ændre det indefra. Vi er nødt til at sætte handling bag det. Det siger du faktisk også. Derfor står jeg 
her og jeg formoder, at det også er derfor du står her. Og jeg hører politisk velvilje og lydhørhed 
og det føles faktisk rigtig rart ovenpå ’13. Men faktum er, at folkeskolen har siden ’13 blafret lidt i 
vinden og det har skadet sammenhængskraften, eller kan skade sammenhængskraften. Den vælges 
fra tænker jeg, fordi den er uden retning og uden et ideal. Det er det, vi også snakker om nu. Og 
jeg kunne godt fristes til at placere skyld, men nu er jeg formet af Vestegnen og der har vi lært på 
den hårde måde, at hvis vi skal noget, så skal vi gå genoprettende til det, med det vi kalder genop-
rettende praksis. Vi er nødt til at lytte. Det siger du også. Og så har vi også noget forskning fra 
Nordirland hvor de har fiflet lidt med at få et samfund på fode igen efter en voldsom borgerkrig, 
hvor de egentlig har været genoprettende i deres tilgang. Ikke at placere skyld men finde ud af hvad 
gør vi så herfra? Og det er en metode der handler om at finde løsninger, du efterspørger nogle me-
toder. Det handler om at lytte og det handler om at skabe nogle metoder, som man kan være i alle 
sammen - både elever og ledere KL, regeringen osv.. Og vi har et ansvar. KL har et ansvar. Skole-
lederne har et ansvar. Eleverne er , men I har et særligt ansvar. Tænker jeg ind i det her. Så på en 
eller anden måde så er tiden vel bare kommet til at sige, at nu skal vi presse appelsinerne, lave den 
juice, plante de frø og få den lund til at vokse op. Og så nyde det fremover, fordi ja… Vi er nødt til 
at finde noget der sikrer, at vi ikke længere blafrer efter koncepter og hvad der nu lige rejser sig i ti-
den af gode modefænomener. 
Og vi glæder os til at du kommer til Brøndby. For på Vestegnen har vi alligevel et eller andet at sige 
om det der med socialt udsatte og hvordan vi favner. Så du skal være velkommen. Det var ikke et 
spørgsmål, men alligevel... 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Vi tager en til. Niels Munkholm står dernede. 
 
Niels Munkholm Rasmussen, Odense Lærerforening 
Ja tak. Jeg prøver med et spørgsmål, men du får lige en lille intro først.  
 
Summen og latter 
 
Jo fordi du har jo hørt, at skolen er en kulturformidlende dannelsesinstitution. Det er jo fremgået 
af de indlæg, du har hørt her. Og så læser jeg jo dit brev til os her ved skoleårets start, hvor du også 
taler om et godt og helt liv. Det kunne måske godt passes ind i noget af det. Men min bekymring er, 
at det næste du skriver i brevet, det er en masse opremsning af en masse sociale, psykologiske pro-
blemstillinger, som er i skolen og som er ved børnene. Og i det spil, der vil jeg så spørge dig: 
Hvordan vil du arbejde for at folkeskolen ikke reduceres til en social institution? 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Det først og var mest et retorisk spørgsmål, medgivet, men det var et virkelig godt indlæg, så det 
må man gerne.  
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Til det næste. Ja men i virkeligheden mener jeg, at den diskussion først og fremmest skal starte med 
at vi siger ”hvad er det der egentlig er problemet?” Og jeg tror, når så mange børn har svært ved at 
få hånd om tilværelsen, som tilfældet er nu. Så tror jeg, det fordi, de mangler forpligtende fælles-
skaber. Altså det vil sige, de mangler rammer at indgå i, som er let at afkode og hvor de kommer 
ind og bliver en del af noget, hvor man vender ansigterne mod hinanden og hvor man er forpligtet 
af at være sammen med hinanden og hvor man løser en fælles opgave. Og jeg tror, at det indivi-
dualiserede skolesyn, for at sige det ligeud, har været en af årsagerne til at børnene bliver skrupfor-
virrede, hvad de egentlig laver i uddannelsessystemet. Fordi de sidste 20-30 år har vi jo bildt dem 
ind, at de uddanner sig for deres egen skyld.  
Det er jo simpelthen forkert. Altså folkeskolen var aldrig blevet oprettet i 1814, hvis vi mente, det 
var for børnenes egen skyld. Vi oprettede folkeskolen, fordi vi havde behov for at børnene kunne 
læse og regne. Længere er den jo ikke. Og det er jo ikke fordi børnene ikke gerne må have det godt 
undervejs. Det skal de da sådan set helst, men bare for at sige at et uddannelsessyn, hvor man siger 
til børn og unge, at årsagen til at I er her, er fordi at I skal åbne så mange døre for jer selv som mu-
ligt og hvor der er frit valg på alle hylder. Det er der jo ikke, vel. Det er der for utroligt få, der får 
topkarakterer i alt. Alle andre taber det der individuelle race. Og det er heller ikke noget med virke-
ligheden at gøre. Det vil sige. Jeg tror sådan set at opløsningen af forpligtende fællesskaber generelt 
i vores samfund og samlet med fortællingen om, hvad der er børn og unge laver ,når de uddanner 
sig. De to ting sat sammen betyder, at rigtig mange børn og unge har en fornemmelse af bare at 
flagre frit i ingenting. Og der tror jeg, vi har en stor opgave med at få det flagrende, som øde øer, 
væk fra hinanden koblet sammen i et forpligtende fællesskab igen. Det er en lidt lang fortælling, 
men bare for at sige at, jeg tror ikke, at skolen skal omdannes til at… jeg tror slet ikke, vi skal se det 
her problem, som værende noget der er individuelt. Jeg tror det er funderet i en samfundstendens. 
Det betyder selvfølgelig ikke, at hvis et barn er blevet syg, så skal de selvfølgelig hjælp. Eller selv-
følgelig.. det får de jo så ikke i dag… men det burde de få.  
 
Så selvfølgelig skal vi gøre noget ved det, dér hvor problemet vokser sig så stort individuelt, at man 
bliver nødt til at tage hånd om det fra sundhedsvæsenets side. Men jeg mener faktisk ikke primært, 
at der overhovedet er et individuelt problem. Fordi børn og unge spejler det samfund de er en del 
af og derfor er det den forkerte vej rundt om det, efter min mening, at se på det som et individuelt 
problem. Det kunne vi tage en utrolig lang snak med hinanden om, men bare for at sige, at under-
visningen er i den grad noget af det, der kan binde forpligtende fællesskaber. Så jeg opfatter det 
som en af folkeskolens kerneopgaver er jo lige præcis at få alle de der øde øer, flakser rundt i no-
get, hvor der ikke rigtig er nogen rammer, bundet sammen. Det mener jeg simpelthen, er en af de 
vigtigste opgaver for folkeskolen, overhovedet. Og har I muligheden for at gøre det med de ram-
mer, vi sætter til rådighed, så tror jeg sådan set, at I i jeres lærergerning, er nogle af dem, der aller-
bedst og allermest succesfuldt formår at give de unge mennesker de rammer 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Katrine Vinther. Hvor gemmer du dig? 
 
Katrine Vinther Nielsen, Århus Lærerforening 
Hej Pernille. Du spørger ”hvad skal vi stille i stedet for nationale test?” Og så tænker jeg, jeg er 
dansklærer i udskolingen og hvis jeg… nej når jeg møder nogle elever, der har det svært, så spørger 
jeg jo mine læsevejledere. Og så kommer de med et helt batteri og test og de er gode og de funge-
rer og jeg kan bruge dem til noget, så vi har dem allerede. Så hvorfor skal vi finde noget på noget 
nyt? 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
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Og jeg tror lige tager Hans Junker også.  
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Der er så lange mikrofoner, at vores varer i mellemtiden. Jamen hvis man gjorde det, du sagde, ville 
det jo være nyt fordi, det er jo ikke det, vi gør i dag. Altså fordi i dag har vi jo nationale test, som er 
det der ligesom er rammen om hvordan vi bedømmer børnene. Så man kan sige, hvis man gjorde 
præcis det du siger der, så ville der… Jo jo jeg ved godt, at man gør det. Men hvis vi satte det som 
det vi gør, så ville det være noget andet end det vi gør i dag, hvor der lovpligtigt er nationale tests. Så 
bare for at sige at…. 
 
Klapsalve 
 
…det har man i øvrigt gjort i utrolig mange år. Jeg tror sådan jeg for alvor, at den skole tog fat i 
slut 80'erne som jeg husker det. Og så har den udviklet sig hen over året. Altså, så det at bruge test 
er jo per definition ikke noget nyt og man kan sige, at det at have test, der er også individuelt skåret 
til, så man faktisk får testet - også på baggrund af den undervisning der faktisk har foregået i klas-
sen, er jo sådan set hensigtsmæssig. Altså så… men man kan sige, det er jo så bare ikke det vi bru-
ger som udgangspunkt for at bedømme eleverne i dag. Så det ville være nyt, hvis vi gjorde det i 
stedet for, som værende det der var den nationale standard. Ja. 
 
Klapsalve 
 
Hans Junker, Holbæk Lærerkreds 
Hans Junker, Holbæk Lærerkreds. Jeg har også et spørgsmål til ”sten 2, nationale test.” Det handler 
om to ting. Den ene: Hvorfor snakker I kun om at afskaffe de nationale test for de yngste elever og 
ikke for alle elever? Og spørgsmål 2: Hvorfor vil I som udgangspunkt ikke imødekomme de kom-
muner, der har ønsket om dispensation fra fritagelse fra de nationale test? 
 
Klapsalve 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Det sidste er det sidste omkring det med dispensationerne. Det gik jeg faktisk og rumlede en hel 
del over, om jeg skulle eller ikke skulle. Fordi jeg synes, det er et svært tidspunkt, at der kommer 
dispensationsansøgninger ind på et tidspunkt, hvor vi er i gang med at evaluere nogle nationale 
test, som der har været rigtig meget blæst om. 
Og når jeg valgte at indstille til forligskredsen, at det synes jeg faktisk ikke, at de skulle have. Så er 
det fordi, jeg synes ikke, det er det, der kan give dispensation til 10 procent af kommunerne og 
dermed 10 procent af alle eleverne i Danmark. Altså enten så må man jo fjerne det i erkendelse af, 
at det er slut med de nationale test og der skal noget andet til. Eller også må man lade være. Altså 
den der underlige mellemposition hvor vi siger 10 procent skal så ikke, det minder mig en lille smu-
le om min forgængers måde at lave politik på. Og jeg vil gerne være med til at afskaffe ting, hvis 
det ikke virker. Jeg vil også gerne være med til at bevare det, hvis det virker men de der underlige 
mellempositioner, hvor man så giver en dispensation… ja så synes jeg egentlig at man enten skal 
vælge at tage det fulde skridt, eller skal vælge at sige, at vi tænker os grundigt om. Og jeg har valgt 
at sige, at jeg synes, vi skal tænke os grundigt om. Og når jeg gør det, så er det fordi, jeg ikke me-
ner, vi skal tilbage til det der var. Altså og det der var, inden de nationale test, det var at man fuld-
stændig, som der blev sagt fra Katrines side, så testede man rundt omkring ud fra test, som man 
selv havde udviklet på skolerne. Det fungerer sådan set rigtig godt, de steder man gjorde det.  
Det der bare er udfordringen, det er, at det langt fra var alle steder man gjorde det. Og særligt på 
socialt belastede skoler gjorde man det mindre end andre steder. Og jeg har lyst til at insistere på, at 
vi får noget, der træder i stedet for, inden vi går i gang med at afskaffe de nationale test og derfor 
vil jeg heller ikke give dispensationer. Så det hænger egentlig utrolig tæt sammen med hinanden. 
Kunne man have valgt at gøre det? Jah det kunne man godt. Men så ville man så have taget 10 
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procent af kommunerne og sat den tilbage til tiden før. Og det synes jeg heller ikke hensigtsmæs-
sigt. Men jeg syntes ikke, det var verdens nemmeste sag, vil jeg gerne sige, der landede på mit bord 
med de dispensationsansøgninger. Yes. 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja og det sidste indlæg ud fra Johan Elkjær, som gemmer sig derover. 
Vi skal lige have mikrofonen, den er på vej til dig. 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Det er simpelthen som om, at væggene suger lyden. Så selvom man synes, man råber højt, så for-
svinder det helt. 
 
Johan Elkjær, Københavns Lærerforening 
Er det bedre nu? 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Yes 
 
Johan Elkjær, Københavns Lærerforening 
Først vil jeg sige, at jeg havde faktisk ikke i min vildeste fantasi, forestillet mig, jeg skulle høre en 
minister stå og tale om 2013, som du lige har gjort. Det synes jeg er stort. Jeg vil godt spørge… De 
radikale har foreslået en milliard til genopretning af folkeskolen. Bliver det din og regeringens rolle 
at forhandle det beløb op eller ned?  
 
Klapsalve og latter 
 
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsministeren 
Og det er den slags spørgsmål der får dagen… hvad er klokken nu? Den er 12. 07. Klokken 12.00 
gik Nicolai Wammen på og præsenterede vores udspil til finanslov, ikke? Det vil sige, han står og 
præsenterer det nu og det betyder også, at lige præcis dét spørgsmål kan jeg kun give utrolig uldne 
politikersvar på indtil at forhandlingerne om dette års finanslov er slut. Så det hverken, kan, eller 
vil, eller må jeg begynde at bevæge mig ud i at svare på. Sådan er det 
 
Klapsalve 
 
Anders Bondo Christensen, formanden 
Pernille. Tusind tak fordi du gav dig tid til at være her. Jeg håber, du forstod opfordringen i Johans 
spørgsmål. Det er jeg ikke i tvivl om. Og så kan jeg i øvrigt bekræfte, at du har travlt. Da Dorte og 
jeg mødte dig få dage efter du var blevet minister... jeg må vel gerne fortælle, at der var ikke gået et 
kvarter før efter du var blevet minister, så modtog jeg en sms ”Vi skal mødes” og det gjorde vi. Og 
jeg kan huske, jeg sagde ”Rolig nu Pernille” Haha. Du har en enorm energi. Du har et engagement, 
som jeg blev enormt betaget af. Tusind tak for din invitation dit samarbejde. Og så det, at du end-
nu en gang siger, ”det ikke er nok med ord. Det er handling.” Det vil vi rigtig gerne. Tusind tak 
skal du ha’. Tak  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak skal I ha’. Der er noget at leve op til jo. Godt. Vi er nået frem til frokostpausen og vi holder 
frokost indtil klokken den er 14. Jeg repeterer lige. Vi har jo flere åbne punkter: Vi har spørgsmålet 
om Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start, hvor vi har et par indlæg tilbage og 
en replik fra.. heroppefra. Og derudover så skal vi i gang med at debattere folkeskoleidealet. Vi vil 
lige i pausen finde ud af hvilken rækkefølge vi tager dem i. Og så har vi et hængeparti med en ved-
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tægt i forhold til et af vedtægtsforslagene. Det vender vi først tilbage til på et på et senere tids-
punkt. Der er frokost og vi mødes igen når klokken den er14. Velbekomme. 
 
 
FROKOST 
 
 

Dagsordenens punkt 4 - Folkeskoleideal 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så må I gerne tage plads, så vi kan genoptage kongressen. 
 
Summen 
 
Godt. Vi har valgt at starte med behandlingen af folkeskoleidealet. Og vi har det stykke papir, der 
hedder D.1.1., som er et stykke papir med formuleringer, som der har været arbejdet rigtig meget 
med igennem rigtig lang tid.  
 
Så jeg vil tillade mig lige at sige nogle enkelte ting, som jeg lyttede til, at Alexander sagde til jer og 
som jeg blev lidt inspireret af som dirigent. Altså, han sagde blandt andet ”Nu må I tage jer sam-
men. Nu må I se at få det i kassen og ud.” Han refererede også til, at han har haft lejlighed til at se 
og høre hovedstyrelsen diskutere punktummer og ”skal der stå som, eller skal der ikke stå som” og 
”det er en forvrøvlet sætning” og ditten og datten. Altså det jeg prøver på at sige, er, at jeg har væ-
ret med nogle år her, jeg har tidligere oplevet, at vi har siddet med papirer, hvor vi har haft rigtig, 
rigtig mange ændringsforslag og vi betragter ligesom, at I har været igennem en lang, lang proces. 
Det sidste der blandt andet er sket, var at der blev inden sommerferien sendt ud til jer, den 27. juni, 
det forslag som man inde i hovedstyrelsen var blevet enig om. Og så blev der ligesom givet mulig-
hed for, at man kunne komme med nogle enkelte ændringsforslag eller kommentarer. Og det er 
der nogle kredsens/delegerede, der har gjort. Og vi betragter det ligesom sådan, at de kommentarer 
har hovedstyrelsen jo set på én gang til. Og i et vist omfang indarbejdet, så det er det ligesom, det 
der er rammesætningen for debatten her. Det er mere for at sikre mig, at vi ikke går i gang helt fra 
scratch. Jeg tror, vi alle sammen vil sætte pris på, da vi har en pæn lang dagsorden foran os. Så vi 
går i gang med debatten nu og den første der har bedt om ordet. Det er Marianne Toftgaard. 
Værsgo Marianne. 
 
Marianne Toftgaard, Rudersdalkredsen 
Ja nu må vi tage os sammen! Jeg kan huske, da det her blev foreslået. Jeg kan huske, hvad jeg sagde. 
Jeg sagde ”det der er jeg imod. Skolen er ikke vores. Vi skal ikke have et folkeskoleideal. Professio-
nen er vores. Vi har et professionsideal, det er fint.” Og det kendetegnende for vores forening var 
jo så, at på den baggrund kom jeg med i inspirationsgruppen. Det synes jeg er sejt. ”Inklusion i 
praksis.” 
 
Klapsalve 
 
Siden har jeg jo fået et lidt rundere forhold til idealet og jeg er specielt glad for to ting og jeg bilder 
mig selv, ind det kan jeg, ikke at nogle har sagt det, men jeg synes selv, at det er mig, der har ind-
flydelse på det her. Men i hvert fald synes jeg, at der er to ting ,som jeg lægger vægt på. 
Der står meget om samarbejde. Nej der står ikke meget, men der står noget om samarbejde i punkt 
9. Dels om det samarbejde vi som profession skal have med hinanden og dels om alle dem, som vi 
skal samarbejde med for at få det her til at virke. Og så er jeg specielt glad for punkt 10, fordi der 
står nemlig det, som jeg i virkeligheden var i starten lidt træt af, at skolen er jo folkets. Og folket på 
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det her niveau er politikerne centralt og lokalt. Det er deres folkeskole, fordi det er dem, der er 
valgt af folket til at have en mening om den. Det der så også står, det er, at det er os som professi-
on, der fører deres folkeskole ud i livet i praksis. Det er os, der står derude i hverdagen. Og der står 
vi og har brug for det professionelle råderum. 
Det betyder to ting i mit hoved: Det betyder, at politikere skal ikke blande sig i detaljen, men det 
betyder også, at vi har et kæmpestort ansvar som profession. Fordi når vi skal have et professionelt 
råderum på baggrund af det, som, politikerne har vedtaget, er folkeskolens formål og som vi har 
sagt vores bud på ideer og idealet, så betyder det, at vi har retten til at gå ud og gøre ikke - hvad vi 
vil - men vi har retten til at gå ud og prøve det af, det som vi tænker, det er det her, vi skal. Vi har 
retten til at fejle. Men vi har pligten til at kunne begrunde hvorfor vi har gjort, hvad vi gør. Med 
baggrund - selvfølgelig i folkeskoleloven formålsparagraffen - men nu også med baggrund i vores 
ideal, fordi det er det vi tror på. 
Så fra nej til ja. Fra imod til for. Fra ”nu sidder jeg nede på min stol og en lille smule sur.” til ”jeg 
nu synes, at vi skal stemme det hjem”. Sådan har min rejse været. Det har jeg været så glad for, 
fordi når man har været med i noget, man har fået lov at drøfte. Man synes oven i købet, at man 
har fået indflydelse og man synes, at resultatet er godt, så har du ikke noget at være ked af. Så stem 
for. Tusind tak for kampen. Yes.  
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så er det Pia Jessen. 
 
Pia Tine Jessen, Varde Lærerkreds 
I går, den 1. oktober, der ville min afdøde svigerfar være blevet 90 år. Min svigerfar Lauritz Jessen 
var i hele sit arbejdsliv folkeskolelærer. Da han blev ansat i folkeskolen, i 196, der modtog han fra 
skoledirektion et kaldsbrev, hvori der står, og jeg læser op ”Det tilkendegives Dem, at De trofast 
og samvittighedsfuldt skal opfylde Deres tjenestepligter, overholde de, for Deres stilling givne for-
skrifter og i alle forhold, såvel som… uden for tjenesten, vise Dem værdig til den agtelse og tillid 
som Deres stilling kræver.” Det er en fantastisk formulering, at være kaldet til sit arbejde i folke-
skolen og med en henvisning til at være ansat i folkeskolen. At det ikke er noget, der kun foregår i 
tjenesten. Den oplevelse af at være kaldet til sit arbejde i folkeskolen. Den er blevet sat voldsomt 
under pres, siden vi blev pålagt at arbejde under Lov409. Så det er en stor glæde, at høre vores mi-
nister siger, at nu skal vi hviske tavlen ren, så vi kan koncentrere os om vores kald. Jeg har været så 
privilegeret at været med i ad hoc gruppen i forbindelse med udarbejdelsen af folkeskoleidealet og 
jeg husker tydeligt, hvordan der kom store følelser frem, da vi i ad hoc-gruppen skulle beskrive, 
hvad vi så som vigtige værdier for folkeskolen. Disse værdier er blevet gennemarbejdet til det, der 
her på kongressen blev frembragt som folkeskoleidealet. I vores folkeskolelov…. I vores folkesko-
leideal, som jeg mener, er af stor betydning for vores folkeskolehelhed, der mener jeg også, at det 
er vigtigt, at børnehaveklasselederen bliver indskrevet.  
Nej jeg sprang lige en side over tror jeg… hvad kommer vi til…. Ej, jeg blev lidt pikeret over, at 
børnehaveklasselederen ikke er indskrevet i 7, 8 og 9. Da vi er det første møde, forældre og elever 
har med folkeskolens og vi i folkeskoleloven er indskrevet, som underviser i folkeskolens børneha-
veklasse. Jeg ved, at du Anders, ofte har nævnt, at når du siger ”lærer” så mener du også at børne-
haveklasselederen, hvilket jeg ikke er spor i tvivl om, at du mener. Men i vores folkeskoleideal, der 
mener jeg, at det har stor betydning for vores folkeskole helhed, at børnehaveklasselederen også 
bliver indskrevet.  
 
Folkeskolen bør være det naturlige førstevalg og vi skal tage det alvorligt, når vi kan se, at antallet 
af elever der starter i folkeskolens børnehaveklasser, er faldende. Og det kan der selvfølgelig være 
flere årsager til. Det er her, vi skal reflektere over ”hvorfor?” En af refleksioner kan være, at vi skal 
ud over rampen. Vi skal få tydeliggjort, hvad folkeskolens vigtigste samfunds institutioner står for 



 

97 

og det kan vi her med folkeskoleidealet være med til at stemme i gang. Jeg anbefaler, at vi stemmer 
ja for folkeskoleidealet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så var det Dorthe Fisker. 
 
Dorthe Ryom Fisker, Århus Lærerforening 
Marianne, hvor er det rart at høre, at inklusionen kan lykkes. Jeg tænker også, at vi interessentgrup-
pen, hvis man tænker normering og co-teaching, er der vist rigeligt lærere. Men det var godt at høre. På 
Folkemødet på Bornholm i år havde Århus Lærerforening en debat med, som vi havde nede i går-
den i det fine DLF-hus og det handlede om, hedder det feedback. Det handlede om et nyt syn på, 
hvordan vi giver børn og unge i skolen en feedbacktkultur. Formativ til feedback over for den 
summative. Vi havde to af vores dygtige medlemmer med fra en skole, som lige nu arbejder med et 
projekt, hvor man har taget karaktererne ud i udskolingen i alt. Man kan sige… det normale i hver-
dagen. Man har selvfølgelig stadig forpligtelser på nogle steder. Man har f.eks. brugt paragraf 16 b 
til at konvertere nogle af de her timer til to lærertimer, hvor man kan have den her feedback med 
eleverne. Det de to lærere siger, blandt andet på Bornholm, men også i det opfølgende, vi har med 
dem, det er, at der sker noget med hele relationen med de her unge mennesker.  
Man er ikke kun længere en karakterer, et tal -  med måske en rød ring omkring - men man er fak-
tisk også i en rigtig relation med de unge mennesker, som gør noget godt for det hele. Når jeg 
nævner det, så er det fordi - og apropos feedback så - er det fordi, vi i forhold til folkeskoleidealet, 
så har vi fra Århus sendt noget ind, da vi havde chancen, her den. 29. august, omkring punkt 6. 
Omkring ordet ”bedømmes” og vi har allerede hørt lidt fra dig Jeanette. Du har også nævnt ordet.  
 
Det vi efterspørger. Og vi mangler lidt feedback på det, vi sendte ind, men det regner vi med, vi 
kan få i dag. Det er nogle flere begrundelser for, hvorfor det ord skal fastholdes. Når vi har læst det 
fine punkt 6, så kan vi se, at det faktisk er indeholdt i ordet ”evaluering” . Vi er faktisk kede af, at vi 
skal have ”bedømmelsen” med, fordi vi synes faktisk, at hele karaktergivningen, som jo lige nu er 
en præmis, men det er også en form for værktøj… det kan godt være indeholdt i ordet ”evalue-
ring”. Så vi synes faktisk, at det er ærgerligt, at vi i vores ideal vil have et værktøjsord med ind. Så 
det vil jeg godt bede om, om vi kan få en lidt yderlig foldet ud begrundelse af, hvorfor man vil 
fastholde ordet ”bedømmelse”. Som vi har sendt ind som spørgsmål. Og derudover så sendte vi 
også et forslag ind om, at man lavede overskrifter idealet. Vi vil også gerne høre, hvilke refleksioner 
der er over, at man ikke har valgt at give idealet overskrifter i stedet for de her romertal. Det tror 
jeg, var hovedessensen i alle de noter, jeg fået skrevet undervejs. Tak. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Vivian Korsgaard  
 
Vivian Meier Korsgaard, Hvidovre Lærerforening 
Kære kongres.  
Vi vil rigtig gerne bakke op om folkeskoleidealet i Hovedstaden øst og vest. Vi synes, det er fanta-
stisk, at folkeskolen har fået sit eget ideal. Det vil styrke lærernes professionelle dømmekraft og gi-
ve retning i forhold til at få budskabet videre om, hvad vi som fagprofessionelle mener, en god 
skole er. Argumenter der kan styrke dialogen om den ideelle skole. Det vil hjælpe os som lærere, så 
vi kan komme mere på banen med, at vi er eksperter på praksisfeltet. Vores viden som lærere kan 
og skal sættes mere i spil. Det er vores håb, at folkeskoleidealet vil bruges i mange sammenhænge, 
som det også er blevet sagt højt oppe fra før, vil jeg fremhæve vores fagprofessionelle styrke. Vi 
skal blive ved med at kæmpe for at få vores stemme hørt. Det er vigtigt, at alle ved, hvad vi mener, 
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at den ideelle skole er. Folkeskoleidealet skal være aktivt og levende hele tiden og det må være 
DLF’s ambition og derfor vil vi foreslå hovedstyrelsen, at de sætter fokus på, allerede nu, hvad næ-
ste skridt er i forhold til folkeskoleidealet. Vi vil anbefale - det er jo så populært at anbefale mange 
ting - og vi vil nu også anbefale hovedstyrelsen, at der bliver nedsat en PR-gruppe, som kan arbejde 
med bl.a. det visuelle udtryk, at folkeskoleidealet kommer ud, så forældrene får viden om det; Skole 
og Samfund, skolebestyrelser. At det bliver en del - og nu kan jeg også høre, at det allerede har væ-
ret nævnt på Folkemødet - men at det bliver fortsat en del af Folkemødet, at LL skal præsentere 
det for de nye lærere, at politikerne kommer til at kende og kan gå indgå i dialog med os om det. 
Og at de pædagogiske ansvarlige i kredsene er tæt på processen om at få gjort idealet brugbart og 
synligt og levende hele tiden. Vi tror på, at folkeskoleidealet kan få afgørende betydning for fremti-
dens skole, når det bliver gjort levende helt ud på skolerne og helt ud på skolerne, det er meget vig-
tigt. Folkeskolerne skal være fremtiden. Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Henrik Steffens 
 
Henrik Steffens, Silkeborg Lærerforening 
Børn er ikke længere værdifulde. De rummer kun en værdi, som så kan kapitaliseres. Det er den 
strømning, vi har levet under og derfor vil jeg gerne kvittere folkeskoleidealet for at gå lige op imod 
den strømning. For den rammer ind i en nerve. Og min indledende bemærkning vil så være en 
tristhed over... og jeg ved godt at der under afsnittene 6 og 7 er nævnt, at børnene har en værdi i 
kraft af sig selv. Jeg hørte også dine ord, Jeanette, udfolde den værdi. Men det er ikke fordi, de er 
børn. Jeg har fremsat kritikken også overfor dig Alexander. Det som jeg gerne ville have haft, det 
var, at det blev eksplicificeret på et højt niveau, at børn har en værdi og er værdifulde i kraft af, at 
de mennesker. Og at den værdifuldhed skal vise sig en autonomi. Børn har ret til at være menne-
sker med et autonomt rum og det kan jeg kun beklage, ikke er blevet tydeliggjort. Men mit ærinde 
er selvfølgelig på baggrund af de kongresforberedende møder, at tale ind i ”hvordan får vi levende-
gjort det her? 
 
Vi har et professionsideal med 10 gode professioner... eller 10 gode statements. Vi bruger det ikke. 
Det er totalt dødt. Og det skulle nødigt også ende med idealet her. At folkeskoleidealet bliver no-
get, vi har lavet, brugt meget tid på og så om otte år er det dødt. Når jeg vil plædere for det her. Så 
handler det om at få både vores professions- og folkeskoleidealetat leve. Og jeg vil sige, at den ene-
ste måde noget kommer til at leve det er, hvis formandskabet, forretningsudvalget og hovedstyrel-
sen tager det til sig som et arbejdsredskab. Og jeg mener, at vi skal tage vores professionsideal, vo-
res folkeskoleideal -når det er vedtaget - samt det baggrundsmateriale lærerkommissionen må 
komme med – og så skal vi vende den diskussion om, der hedder. ”Hvad skal vi med skolen?” til 
”det her vil vi med skolen” således så vi - med afsæt i vores idealer – fortæller, hvad er det vi vil 
putte ind i skemaet. Og hvad skal ud af skemaet. Hvad skal der være rundt om skemaet og hverdag i 
hverdagen på folkeskolen. Og ja, der er også noget med test. Og ja, der er også noget med prøver 
og så videre. Og det skal vi tage stilling til som et oplæg til ”hvad vil vi med skolen” i stedet for, at 
det er en lille pædagogisk oligarki under det uddannelsesindustrielle kompleks, der har fortalt os de 
sidste 10 år, hvad fanden vi skal gøre med skolen. Vi skal tage skolen tilbage med de her ting og så 
skal vi gøre det til vores eget via et arbejde fra formandskabet og hovedstyrelsen. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
  
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så bliver det Tine Agenskov 
 
Tine Agenskov, Thy-Mors Lærerforening 
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Tak for det og tak til Århus for spørgsmål om overskrifterne. I får lige tre her: Professionsidealet 
nummer fire, Folkeskoleidealet nummer fire. FN's Verdensmål nummer fire. Kvalitetsuddannelse. 
Gad vide hvilken af de overskrifter giver læser den bedste idé om, hvad man skal læse og høre no-
get om. Så hvorfor har folkeskoleidealet ikke overskrifter? Det har jeg spurgt om mange gange og 
måske endda så mange gange, nogle kalder mig stædig, men det er jeg ikke. Jeg er bare vedholden-
de. For hvis vi vedtager det her ideal uden overskrifter, så laver vi omvendte Kejserens nye klæder. 
Der er arbejdet rigtig meget med indholdet, som Alexander siger. Vi har både diskuteret som, der, og 
og kommaer og ord blevet vendt og drejet, så tøjet er i orden. Han er fuldstændig fin i tøjet, men vi 
har glemt at sætte kronen på hovedet af ham. Og jeg har fået begrundelse for de manglende kro-
ner. Det skal ligne professionsidealet. Det er svært. Og måske lukker overskrifter for tidligt emnet 
ned, så vi ikke kan få den diskussion, vi gerne vil have. Hvis det skal ligne professionsidealet, så 
kunne man måske i stedet for overveje overskrifter derpå, så man også arbejder med før-
læseforståelse. Det vil alle dansklærere vide, at det gør man rigtig meget i. ”Det er svært.” Ja det har 
været svært. Det har taget tre år at lave, så jeg tænker, overskrifterne dem kan vi nok også tilveje-
bringe. Og jeg løber gerne risikoen for at overskrifterne lukker emnet ned. Men jeg tror, det gør 
det modsatte. Det siger min erfaring, fordi jeg har været ude mange gange de sidste par år med fol-
keskoleidealet og der har vi været ude med de blå cirkler og det stod overskrifterne i. Og det har 
været fantastisk, at have når man skulle snakke med nogen, der ikke anede, hvad det handlede om. 
Og det er det, vi skal bruge det til. Vi skal jo bruge det til at diskutere med nogen, der ikke ved, 
hvad det her handler om. Til at sige ”hvad er det, vi vil med skolen? Hvad er det vi vil?” Så… men 
i torsdags der havde vi kongresforberedende møde oppe i Nordjyske og jeg havde fået opgaven 
om at udlægge op til diskussionen folkeskoleidealet. Og allerede inden jeg var kommet i gang, sag-
de Ulla, som sidder her til venstre for mig, at det kommer måske til at handle lidt om de manglende 
overskrifter. Ja det kom også til at handle om de manglende overskrifter. Men jeg fik også løsnin-
gen på problemet. Og det er jo dejligt. For én foreslog, om jeg ikke bare kunne lave en piratkopi 
med overskrifterne. Og det ved jeg altså ikke helt, om det går. Men nu er det, som Niels Lynnerup 
også siger, i Jylland, der har vi også noget der hedder ”ordninger” (jysk). Og det kan måske godt 
være deri, at vi gør det. Men hvis nogen skulle komme i tanke om, ”at måske skal vi overskrifter på 
det her” så har jeg taget med her i baglommen og jeg låner dem gerne ud, hvis andre nu skal have 
sådan en ”ordning” rundt omkring.  
Hvis vi ender med at vedtage et folkeskoleideal uden overskrift, så ville jeg elske det alligevel. For 
der er lagt så mange timers arbejde og hjerteblod i det, så det fortjener det. Men så kan jeg ikke helt 
afvise, at det bliver lidt pirateri eller ”ordninger” over ved Limfjordsegnen.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tager på det. Så bliver det Luca Hagen 
 
Lucca Laura Hagen, Lærerstuderendes Landskreds 
Jah. Professionsidentitet. Det er et af de ord, der bliver ved med at dukke op i mødet med mine 
medstuderende. Jeg kan bare sige, Henrik. Bare rolig. Der er noget, der er intet, der er dødt. I hvert 
fald ikke for os. Allerede på mit første semester havde jeg fornøjelsen af at arbejde med professi-
onsidealet i Lærernes Grundfaglighed, eller KLM, som vi kalder det ude på Campus Carlsberg.  
Jeg ved at flere andre ned på fjerde række, de også er stødt på det men ikke bare det. De stadig ar-
bejder både med det og ud fra det. Men det handler ikke kun om, hvad vi vil med professionen, 
men hvad vi vil med folkeskolen. Derfor er jeg også vanvittigt begejstret for det her folkeskoleide-
al. Jeg tror på, at det kan være med til ikke bare at samle os som lærerprofession, men hele folke-
skolen helt fra denne her sal, men også ud til skoler og læreruddannelserne, som Vivivan også var 
inde på. Vi i Lærerstuderendes Landskreds vil i hvert fald gøre vores, til at vi vil tage det med os ud 
på uddannelserne, såfremt det vedtages. Og det håber jeg, det gør. 
 
Klapsalve 
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John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Niels Munkholm.  
 
Niels Munkholm Rasmussen, Odense Lærerforening  
Jeg tror lige, jeg skal prøve at få den her lidt op.  
Ja tak for ordet. Det er jo meget spændende det her med det folkeskoleideal. Og jeg synes, der har 
været så mange gode indlæg og jeg er også sikker på, at dirigenten behøver ikke være bange for, at 
det ikke bliver vedtaget i dag, men det kan jo godt være, at der var lidt ændringer, inden vi går her-
fra. Det kan vi jo se, hvordan det ender. Jeg kan sige at tidligere kongresbehandlinger... Fra dem vil 
jeg glæde mig over at det med fag- og fagrækken det er kommet til at spille en fremtrædende rolle i 
idealet. Jeg synes også, det vi havde fat i ved sidste kongres, nemlig elever med handikap, specielle 
behov synes jeg faktisk, er blevet dækket godt ind i formuleringerne, så det er alle tiders.  
 
Så sad jeg også derhjemme og tænkte lidt over ”hvor vigtigt er det her egentlig?” og jeg synes, vig-
tigheden kommer ligesom sådan en slags formål for det, der er i skolen. Altså folkeskoleidealet er 
en slags formål for os mens overenskomster - nu bliver det farligt -mens overenskomster og ar-
bejdsmiljøloven og løn- og arbejdstidsaftaler, det er jo egentlig nogle midler, vi skal bruge for at 
komme derhen. Og jeg kom til at tænke på det citat som tillægges Churchill, da Krigsministeren 
kommer ind på hans kontor under Anden Verdenskrig og siger, at nu må vi flytte hele kulturbud-
gettet over til Krigsministeriet, hvortil Churchill selv skulle have svaret. ”Jamen hvad kæmper vi så 
for?” Og jeg synes, der kunne ligge lidt af det, at understrege vigtigheden af det her folkeskoleideal 
med det. Og fra Odense har vi fremsendt nogle forslag her, også i sidste runde, og nogle af dem 
kan vi glæde os over, at de faktisk er kommet med. Og tak for det. Og så var der nogen, der ikke 
kom med. Og når først man har arbejdet grundigt med det, som vi har, så er man selvfølgelig lidt 
uforstående overfor, hvordan kunne det gå til. For eksempel at begrebet ”enhedsskolen” i hoved-
styrelsens gode drøftelser, ikke kunne glide ind. Fordi jeg mener faktisk i begrebet ”enhedsskolen”, 
der har man nemlig det der understreget, at fællesskaber og sammenhæng i elevernes skolegang i 
modsætning til den opdelte skole og man kunne jo retorisk spørge ”Jamen er det fordi, hovedsty-
relsen ønsker den opdelte skole, det ikke måtte komme ind?” Sådan kan man da slet ikke tænke. 
Men der er da en tanke, der går igennem her med det ”enhedsskolen.  
 
Og så havde vi også foreslået, at klasselæreren skulle findes i en vej inde i idealet. Det er sket og det 
er godt. Fordi det udtrykker vel det, at fællesskabet kommer en lille smule før den enkelte elev - in-
dividet. Og det synes vi, er fantastisk vigtig at få med. Og det får måske også gjort op med det der 
”kontaktlærerbegreb”, som netop har udgangspunktet i den enkelte elev. Så også det er godt. Så 
havde vi under det der med ”hvad der udvikler skolen” foreslået, at det var elever og læreres arbej-
de og erfaring i undervisningen, der bygger skolen nedefra. Altså for at vi ikke kommer lidt for højt 
op i, hvad det er der får skolens udvikling i gang. Altså elever og læreres arbejde og erfaringer i un-
dervisningen, der bygger skolen nedefra. Det kunne vi så ikke få med. Nå, det må vi så nok leve 
med.  
Men så kommer der noget, som jeg synes - simpelthen hele vejen igennem her: Biskoppen, Jens 
Raahauge, Dorte Lange om privatisering af uddannelse, Charlotte og andre kommer ind på - det er 
det der med mundtligheden i skolen. Det er det, jeg gerne vil prøve at se, om man kunne få gjort 
en lille smule tydeligere i det her folkeskoleidealet.  
 
Og de gode tider med Grundtvig og Karl Marx, dem var jeg inde på sidst, og så ville jeg have en ny 
dreng i klassen. Det var Christen Kold, men jeg kan se, at jeg blevet totalt overhalet af formanden i 
beretningen. Der Hal Koch og Løgstrup og jeg ved ikke, hvem der var fundet frem til lejligheden 
her. Så det ser måske lidt fattigt ud, men det er faktisk vigtigt med Christen Kold, fordi han taler 
nemlig om ”kunstig oplysning gennem skriftsproget.” Og det er det, min pointe vil være. Det er, at 
skriftligheden er kommet til at fylde alt for meget i skolen. Så vi skal have en klar bevidsthed om, at 
mundtlighed er en didaktisk og metodisk disciplin på linje med skriftlighed i skolen. De klare mål, 
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obligatoriske test, flere karakterer afgangsprøver osv.. Med dem har skriftligheden fået mere fat 
end nogensinde siden 1975, hvor vi fik en ny folkeskolelov. Der er brugen af de meget skriftligt 
orienterede IT, alverdens portaler skriftlighed i skolen er kun øget og øget, men der skal være plads 
til mundtligheden. Til at lytte, til at tale om afgørende redskaber, til at lære, mundtligheden med 
fortælling, samtaler, aktiv lytning og mundtlig evaluering. Den mundtlige klasse- og gruppeoriente-
rede undervisning skal være centrale i folkeskolen. Fortællingen er tæt sammenknyttet med samta-
len, som giver anledning til at tale om væsentlige menneskelige spørgsmål og problemstillinger. 
Den større vægt på skriftlighed betyder også større forskel på lægmanden og den lærde.  
 
Ligheden ligger i mundtligheden. Også for de fagligt svage elever. De mange tosprogede elever. De 
ordblinde og mange andre. Og i næsten to 200 år har folkeskolen i hovedsagen været en mundtlig 
skole. Og jeg synes, det er gået godt. Når undervisningen nu bliver individualiseret og skriftlig og 
dermed mindre fællesskabsorienterede, udebliver mange diskussioner om moral og etik simpelthen, 
fordi der mangler det fælles rum for den fælles drøftelse og med de mest udbredte læringsportaler 
kan jeg sige i Odense Kommune, der købte Odense Kommune så Gyldendals fagportal. Og man 
kan i værste fald sætte eleverne foran computeren og lade dem læse og skrive. Og så kan de blive 
siddende der, indtil de er færdige med niende klasse. Jeg synes faktisk, det var ret godt. Jeg læser 
det lige igen ”Man kan med fagportalen sætte eleverne foran computeren og læse og skrive, og så 
kan de blive siddende der, indtil de er færdige med niende klasse.” Men det går ikke. Overhovedet 
ikke. Mundtligheden skal have en markant plads i folkeskoleidealet. Og så er det, jeg er gået ind i 
ideal 8, eller under punkt 8. Vi har vel kun et ideal, så der er nogle underpunkter. Under punkt otte, 
der vil jeg gerne have, at vi udskifter ”samtale” med mundtlighed ud fra, at jeg mener, at ”samta-
len” er et underbegreb ligesom med ”fortællingen.” Og det er derfor, jeg synes, man afgrænser sig 
ved at tage ”samtalen,” som måske også stiger lidt med elevernes alder i skolen. Hvorimod ”fortæl-
lingen” måske ikke går den anden vej. Jeg synes faktisk, begreberne er meget vigtigere at få med. Så 
jeg ville egentlig gerne have udskiftet mundtlighed… eller få ”mundtlighed” ind i stedet for ”sam-
tale”. Og så tænkte jeg ”men det går vel ikke uden der er en lille forklaring til”. Så forklaringen vil 
så komme ind: Jeg synes, der skal sættes et tredje afsnit ind under den der uddybning af under-
punkt ideal otte er under et punkt i alt otte. ”Folkeskolen er præget af en høj grad af mundtlighed i 
undervisningen med fortælling og samtale, hvor hukommelsen skærpes og hvor eleverne får et 
sprog, som muliggør kritisk tænkning og personlig stillingtagen på grundlag af etiske overvejelser.”  
Jeg håber selvfølgelig, at I allesammen her i salen vil tage godt imod forslaget. Og jeg synes, jeg har 
fingeren lige på noget af det allervigtigste i et folkeskoleideal. Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak til Niels Munkholm. Vi konstaterede, at der var et konkret forslag og det forslag det vil vi få 
skrevet og så vil I senere få mulighed for at se det. Dorte Lange, værsgo. 
 
Dorte Lange, næstformand 
Tak.  
Jeg er ikke en af dem, der har været helt inde i maskinrummet på at lave denne her folkeskoleideal. 
Jeg har været inviteret med, når hovedstyrelsen har været med inde og give sit bidrag. Men jeg er 
helt vild med resultatet, ligesom rigtig mange andre er det. Til gengæld fik jeg lov til at præsentere 
folkeskoleidealet for vores internationale gæster mandag aften. Det var da modigt gjort, at jeg så fik 
lov til det, når jeg ikke har været med til at skrive alle de der mange ord. Men jeg kan fortælle jer, at 
de blev behørigt imponeret over vores indsats. De kunne godt se. Noget af det som de sagde, det 
var faktisk, at ”det har en stor strategisk værdi for jer at I også kommer med det her” og. Jeg synes 
også, vi skal huske at tænke det ind på den måde, som Vivian var oppe og tale om, det her med 
hvordan skal vi bruge det. Jeg tror, det forøger den medvind, som Johan var oppe og tale om. Det 
at vi kommer og præsenterer noget, som ikke umiddelbart er sådan fagforenings-agtigt, men faktisk 
handler om, hvad det er, vi brænder for og hvad vi ved, vores medlemmer brænder for. 
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Så det der med at få sat ind i en samtale og det er vores ideal. Men vi inviterer til nogle debatter 
omkring det. Det er også med til at styrke den medvind, som vi har i øjeblikket.  
Ja faktisk så har vi jo - og det er sådan lidt det jeg så også lige vil gøre lidt reklame for, at gøre re-
klame for det arbejde I har lavet rigtig mange steder - vi har jo været i gang med at forsøge at få 
denne her samtale om folkeskolens formål. ”Hvad skal vi med skolen?” har arrangementerne hed-
det rundt omkring i landet. Vi har konferencen igen i november, hvor vi giver yderligere inspirati-
on til at komme videre med det arbejde. Det er en væsentlig ting også at bringe det her ind i. Nu 
kan man sige ligesom Henrik var oppe at sige, at Måske så ved vi noget… I stedet for at sige 
”Hvad skal vi med skole?”. Vi kunne sige, at ”nu vi ved, hvad vi vil med skolen hvad, vil I med 
skolen?” eller noget i den stil. Det er den debat, vi nu gerne vil skubbe endnu mere til. Jeg er sikker 
på, at mange af de debatter I har haft derude, de har været medvirkende til at hele samtalen om-
kring skolen, har ændret sig fra, at det har handlet om læsning, regning, PISA, testresultater til at 
begynde folk…. Der er flere og flere folk, der tager ordet ”dannelse” i anvendelse igen. Og hele 
spørgsmålet om tillid til lærerprofession er i høj grad også blevet sat på spillet… Eller det kommer 
på dagsordenen nu på grund af mange af de debatter, der har været derude. 
 
Jeg vil godt lige læse et citat for jer og I kan ikke lige umiddelbart vide, hvem det er fra, men det 
skal nok slutte af med at sige. ”Det der er fælles udgangspunkt hvor man respekterer hinanden og-
så for de sider, man helst ikke vil se. En rummelighed er en humanistisk grundsætning i folkesko-
len, som vi skal passe på og som vi skal passe på, at vi ikke kommer til at tage ud af den enkelte læ-
rer, for den bor i den enkelte lærer. Når man er elev i folkeskolen, så tænker man jo ikke på refor-
mer og struktur, så tænker man på fr. Larsen eller hr. Madsen, som man kigger i øjnene hver eneste 
morgen. Det bedste vi kan gøre for folkeskolen, er at stole på dem. Det er, at have tillid til at de 
faktisk ved, hvad der foregår i det lokale. De ved faktisk - selvom der er for mange elever under-
vejs og kan virke som en håbløs opgave - så ved de faktisk. De har den her hånd i ryggen. De har 
det dér blik for, hvordan vi får det her til at fungere på længere sigt. Og hvis det er sådan, at vi får 
dem bundet alt for meget ind i alt muligt, som ikke vedrører det, der foregår i lokalet, så kan man 
være bange for, at man kommer til at producere nogle meget rigtig, rigtig interessante ting, som 
man kan kaste op på PowerPoint præsentationer og være målkrav. Men som i realiteten kommer til 
at tabe børn og unge på gulvet undervejs. Og det er det, den danske folkeskole skal måles på. Først 
og fremmest. Det er, at få os igennem med de forskelligheder vi har. Det er de forskelligheder, vi 
skal bruge i det her samfund. Vi skal bruge både forskellige fagligheder og forskellige temperamen-
ter. Vi skal vise, at folkeskolen kan rumme de forskellige, for hvis vi ensretter alt for meget, så får 
vi lige præcis et dødssygt samfund, som er styret efter britiske kostskolemanerer. De kom ind som 
meget forskellige, men kom ud helt ens. Det skaber ikke dynamik i et samfund. Det er det, vi skal 
kere os allermest om og det er derfor, det bedste man kan gøre, er at vise tillid til de lærere der ar-
bejder i skolen.”  
Citatet er faktisk chefredaktøren i Politiken. Det er Christian Jensen, der siger det her i en podcast, 
som vi har lavet sammen med dem, vi laver ”Hvad skal vi med skolen” sammen med, nemlig Fol-
kekirkens Skoletjeneste og Skole og forældre. Og de der podcasts, der er jo kommet fire indtil nu, 
og den femte den kommer, når vi har lavet vores konference i november, for så skal Anders og bi-
skoppen og vi havde håbet Undervisningsministeren, hun kan ikke desværre, men der kommer en 
anden god ind og taler om, hvad skal vi med skolen. Og jeg synes, den vigtige debat i det her er jo, 
både at vi skal være glade og fejre at vi har vores folkeskoleideal og så også, hvad skal vi bruge det 
til. Hvordan får vi indrullet det i de debatter, der er derude, som er med til at styrke os som profes-
sion? Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Susanne Vilstrup og Susan er for nærværende det sidste indtegnede, vi har fra salen. 
Værsgo Susanne. 
 



 

103 

Susanne Weisbjerg Vilstrup, Ballerup Lærerforening 
Jeg burde jo ikke være så skide nervøs, som jeg faktisk er. Jeg har prøvet at stå her før, men benene 
ryster altså lidt på mig og nogle gange, så hjælper det, når man italesætter tingene.  
Kære kongres. Først af alt vil jeg gerne kvittere for et rigtig flot folkeskoleideal. Og ikke ”men” vi 
skal med dette ideal drøfte med det for øje at gøre dette til en del af vores professions DNA. Og 
det må være det, der er vores fornemste opgave som tillidsvalgte i den videre debat, hvorfor vi 
holder skole. Da jeg igen i går aftes læste ”Formålet med et folkeskoleideal” igennem og ”Tankerne 
bag folkeskoleidealet”, tænkte jeg et øjeblik ”hvordan er det lige, jeg løfter, som tillidsvalgt, dette 
opdrag videre til mine medlems grupper, PPR som står med et ben i hver lejr. Som en del af pro-
fessionen, medlemmerne i Danmarks Lærerforening og som de andre fagprofessionelle. Det mener 
jeg, fordi vi er forankret i en forening af gamle og nye værdier og ikke mindst fordi som sidste stro-
fe italesætter ”Der hvor menneskets værd er bliver, er, bliver” ahhh… Det gik for stærkt. I er med. 
Jeg brænder for tillidshvervet. Og jeg vil selvfølgelig gerne gøre mit ypperste for, at for eksempel 
også mine medlemmer og medlemmerne uden for folkeskolen, har interesse i at formulere skolens 
idealer desuagtet, at arbejdspres og tiden kan være svær at finde. Og måske kan idealet også være 
det, der på sigt i Danmarks Lærerforening udligner selvforståelsen og opdelt skel mellem de store 
og mindre medlems grupper. Derfor anbefaler jeg et ja til folkeskoleidealet. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Jeanette. 
 
Jeanette Sjøberg, hovedstyrelsesmedlem 
Der bliver spurgt til nogle forklaringer – årsagsforklaringer eller begrundelser. Både i forhold til det 
med overskrifterne og i forhold til det med brug af ordet ”bedømme” eller ”bedømmelse”.  
Og det med overskrifterne. Ja, det er rigtigt. Der har jo været overskrifter i det her ideal i den tid, vi 
har arbejdet med det og det har fungeret rigtig godt, i den arbejdsproces vi har været i, fordi det er 
også noget med at sige ”det er noget omkring det her” for eksempel ”demokratiske principper som 
vi drøfter her og nu.” Men over arbejdsoverskrifterne blev også brugt til at sige ”kom vi så hele ve-
jen rundt om alle emner?” Dette overblik. ”Har vi det hele med? Er der noget vi har glemt? Hvad 
har vi udeladt af vigtige pointer” osv. Så det har meget været et arbejdsredskab at bruge de over-
skrifter. Da idealet så var færdigt - stort set færdigt - og vi sad og sorterede det i en rækkefølge. 
”Hvilken rækkefølge skal det komme i?” Det var et større møde i ad hoc gruppen med en masse 
papirer op på en væg for at prøve på at se ”har vi fået det hele med?”  
Da vi lavede den øvelse og det egentlig var, at vi kunne se, hvad det var, vi gerne ville sige, hvad vi 
gerne ville rundt om. Så begyndte overskrifterne at blive for enkle, eller forsimplede, eller forkerte, 
eller binde os på forskellige måder, som faktisk ikke var den måde, vi ville bindes på i forhold til 
hvad der skulle være indholdet. Altså, vi kunne simpelthen ikke få overskrifterne til at ramme det 
vigtige indhold. Det er en af forklaringerne på, at overskrifterne er blevet smidt ud sådan forholds-
vist sent i forløbet, kan man sige, fordi det simpelthen spærrede os på en eller anden måde, eller 
satte nogle forhindringer i vejen. Ville det være pædagogisk med overskrifter, ville det være læse-
venligt? Ja det ville det, kan man sige. Men det vi har lavet her, har vi jo ikke kun lavet for at være 
pædagogiske. Altså, det er lidt som Alexander sagde i dag, altså det er jo en pædagogisk kunsttekst 
på en eller anden måde. Og jeg ved ikke ,om overskrifter passer ind der. Men det tænker jeg, at vi 
tager tilbage til hovedstyrelsen og det mødes vi om på et tidspunkt og taler om ”hvad gør vi med 
det her?”  
 
Så vi har faktisk også prøvet med layout at lave nogle ikoner, altså et ikon for hvert ideal. Sådan så 
at det var illustrativt eller billedligt sådan visionært, at man kunne se, hvad i element det handlede 
om. Og nu ved jeg ikke, om vi fandt en meget dårlig grafiker. Det skal jeg ikke kunne sige. Men 
opgaven var ikke løst særlig godt, så det var vi i hvert fald heller ikke tilfredse med.  
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Ordet ”bedømmelse” det var som, jeg sagde tidligere i formiddags, det var det ord, vi kom frem til, 
fordi vores omverden siger, at en af de opgaver, samfundet pålægger os, er jo at sortere eleverne el-
ler allokere eleverne. Endnu frygteligere ord. Det er sådan set den samfundsopgave vi har, at inden 
de går ud af skolen, så skal vi på en eller anden måde lave den her retfærdige vurdering af eleverne. 
Og vi har karakterer i Danmark. I hvert fald lige nu. Vi ved ikke, hvad vi får fremover, om de nye 
forsøg med eller uden karakterer og hvad det ender med. Men det vigtige er jo her, at lige nu er ka-
rakterer faktisk det mest retfærdige og den mest objektive vurdering, vi som lærere kan give elever-
ne. Fordi vi har et helhedsbillede med. Alternativet ville være, enten hvis man skal lave feedback el-
ler evaluering - det bruger vi masser af i skolen - men hvis man skulle gøre det til sidst, når de står 
på de sidste trin på vej ud af skolen, så vil det blive nogle lange beskrivelser på en eller anden måde, 
hvor vi så skal skrive os ud af det, eller vi skal have standardisering på en eller anden måde. Andre 
systemer, hvad ved jeg. Så lige nu er vi altså ret glade og tilfredse med det ordvalg, som vi har. Men 
igen, vi tager ordet med til mødet i hovedstyrelsen og så taler vi om ”Hvad gør vi helt konkret i 
forhold til det her”, men det var lige for at give forklaringerne på, hvorfor er vi endt der hvor vi 
endte. Ja.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så er det Anders  
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Måske skal vi lige have en tilkendegivelse fra jer, om I fastholder et forslag, om at ændre bedøm-
melse og ligesådan fastholder vi et forslag omkring overskrifter. Der er jo ingen grund til at vi har 
flere hovedstyrelsesmøder end højst nødvendigt. Men kan I ikke give os en tilkendegivelse omkring 
det? 
 
Jeg vil lige supplere det med bedømmelse, for det ville jeg faktisk have sagt i min indledning til 
punktet. For os er det jo vigtigt, at det blev til et folkeskoleideal og ikke et skoleideal og jeg tror, 
der er forskellige, der har stået fadder til, at vi heldigvis fik lavet den drejning. Andreas fra Århus 
og Lene fra Glostrup og andre har været opmærksomme på denne her problemstilling. Og vi er 
rigtig glade for, at vi i dag står med et folkeskoleideal og ikke et skoleideal. Og det er jo her - et 
element som det - at vores opgave er også at bedømme eleverne. Det er det, fordi det her det er 
også samfundets skole og det prøver vi at have med inde i vores beskrivelse af vores ideal. Det hø-
rer jeg så heller ikke, der nogen er uenige i. Det er mere ordvalget så respekt for det.  
Lige nogle få kommentarer til de indlæg der har været. 
 
Selv tak for kampen Marianne. Det har været en fantastisk spændende og sjov proces og den her 
arbejdsgruppe, der vil jeg også gerne lige endnu en gang sige tusind tak for jeres indsats. Hvor har 
det dog været inspirerende. Og netop det der med, at vi havde noget tid sammen og havde en 
overnatning og der var tid til at også bagefter over en øl at diskutere videre. Det tror jeg, har været 
rigtig givende, for at vi er nået dertil, hvor vi er. Vi kom jo et rigtig godt stykke af vejen med ar-
bejdsgruppen. Så har vi i ad hoc gruppen arbejdet videre og der skete jo det på et tidspunkt, hvor 
vi begyndte at sige ”hvordan får vi nu det her til at blive til et ideal?”, så var det, vi blev enige om, 
at vi blev nødt til at trække harmonikaen ud, altså skrive endnu flere ord på for at få beskrevet tin-
gene så grundigt, at vi kunne finde det, som vi så efterhånden kaldte Maggiterningen. Og det er så 
det, der ligger nu, men tusind tak til hele arbejdsgruppen. Den inspiration har været helt uvurderlig 
for at vi står der, hvor vi gør nu. 
 
Så er jeg også helt enig med dig, Marianne, at det her beskriver et kæmpe ansvar for professionen. 
Men det er jo ikke derfor, at vi skal gå og slå hinanden oven i hovedet med det. Men hvis vi vil 
denne her skole, så skal vi påtage os et ansvar. Og derfor var der også – jeg tror det var Stig Ander-
sen - vores gamle næstformand, som var meget ihærdig med at sige ”Lærerne har jo ikke metode 
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frihed. Lærerne har metodeansvar.” Så hvis vi vil denne her skole, så har vi også ansvaret, præcis 
som du siger Marianne, for at kunne begrunde tingene. Så det er ikke bare frihed, nej det er et an-
svar, vi har. Og det synes jeg, er en rigtig god pointe og hører med i det videre arbejde. 
 
Og jo Pia det her det er vores allesammens folkeskoleideal. Det er i høj grad også børnehaveklasse-
ledernes folkeskoleideal. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du snakker om kaldsbre-
vet.. I det oplæg jeg lavede som mit valggrundlag, der prøvede jeg at skrive det her med, at jeg har 
altid syntes vores beskrivelse af, at vi gik på to ben - et fagligt ben og et pædagogisk ben - det er 
forkert. Fordi tingene er flettet så meget sammen. Når vi skal have de gode arbejdsvilkår, så skal vi 
netop have det for at lave en god undervisning og hvis vi skal kunne lave den gode undervisning, 
så skal vi have de gode arbejdsvilkår. Det er ikke sådan to adskilte ting. Jeg synes også den rapport 
fra EU, som jeg nævnte i min mundtlige beretning, der viser at lærerne i Danmark er helt specielt 
dedikeret i forhold til at kunne gøre en forskel for den enkelte elev og i forhold til skolens sam-
fundsmæssige betydning. Det viser også, at vi kan simpelthen ikke skille de her ting ad og derfor er 
jeg helt enig med jer, der har været oppe at sige ”at det skal simpelthen være en integreret del af 
den måde, vi snakker om vores profession, vores arbejde og vores vilkår på, fordi tingene hænger 
sammen på den måde.” Jeanette har været oppe omkring det om ”bedømme” og det omkring 
overskrifter. 
 
Vivian du var oppe med en række anbefalinger. Vi skal have en PR-gruppe, vi skal nå forældrene. 
Jeg er meget, meget enig og derfor kunne jeg også godt… vil jeg meget gerne tage imod din opfor-
dring til, at vi involverer Skole og forældre i det her. Jeg tror rigtig gerne, de vil. At de kan være 
med til at bringe det ud til nogle debatter ude i den enkelte skolebestyrelse. Det tror jeg, kan være 
rigtig værdifuldt. LL har allerede været oppe at kvittere og sige, at de skal nok tage hånd om det her 
og være med til at føre det ud. Alexander siger som ansvarlig på læreruddannelsen, ”jeg har også en 
opgave der”. Vi har tænkt os at invitere den del af Dansk Magisterforening, som arbejder på lærer-
uddannelsen ind og sige, hvordan kan vi sørge for at det bliver et aktivt på læreruddannelsen? Og 
så skal politikerne kende det. Det er jo derfor vi, hvis vi vedtager folkeskoleidealet - nu tror jeg 
godt snart jeg kan sige når vi vedtager at folkeskoleidealet, at så vil vi invitere til det her Skolemø-
det, hvor det bliver en central del af Skolemødet. Jeg kunne også virkelig drømme om, at det her 
kommer helt ud og leve på skolerne. 
 
Hvem var det, der var en af jer, der sagde ”det her skal blive en del af lærernes DNA”, det synes 
jeg, vi skal prøve at love hinanden, at det skal vi gøre alt, hvad vi kan for.  
 
Og så er du inde, Henrik, på professionsidealet, der døde. Jeg synes, det er helt glimrende idé at 
tænke ”Kan vi få professionsidealet vækket give endnu mere til livet?” Det kan vi heldigvis høre fra 
læreruddannelsen, at det ikke er helt dødt endnu, men jeg synes, det er en rigtig god idé at tænke 
på, om det også kan bruges til at revitalisere vores professionsideal, for det er jo to sider og vi har 
meget bestræbt os på, at nedtone beskrivelsen af lærerne, børnehaveklasse lederne i folkeskoleidea-
let, for det har vi beskrevet i professionsidealet, så derfor erstatter det jo bestemt ikke hinanden. 
Det er to stykker - eller to dokumenter, der supplerer hinanden. Rigtig godt i øvrigt. Rigtig god idé. 
Det skal vi tage med i det videre arbejde.  
Jeg vil sige, at jeg havde jo kolossal gavn af professionsidealet de første år. Altså hele tankegangen 
omkring det der førte frem til A08 osv., det var i høj grad båret af, at vi havde fået et professions-
ideal, der prøvede at sætte rammen for lærerarbejdet.  
”Omvendt kejserens nye klæder” og Tine, jeg respekterer i høj grad vedholdenhed. Så stor respekt 
for det. Hvis tilkendegivelsen fra jer er, at I gerne have en afstemning om, hvorvidt vi skal have 
overskrifter eller ej, så tager vi selvfølgelig den. Og jeg har… det er så kun Philip, jeg har desværre 
kun glemt jer fra kreds 133, men tanken er, at hvis I gerne vil opretholde det, så tager vi en afstem-
ning, om der skal være overskrifter eller ikke overskrifter. Og så vil vi lægge op til, at hovedstyrel-
sen får mandat til at udforme de endelige overskrifter, så vi ikke bruger kongressens tid på at gå i 
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detaljer med de ti overskrifter, der så skal formuleres. I har fået begrundelsen fra Jeanette for, 
hvorfor vi står i dag uden overskrifter.  
 
Lucca. Vi vil rigtig gerne samarbejde med LL omkring at få det her ud på læreruddannelsen. Jeg vil 
selv rigtig gerne komme ud på læreruddannelserne. Jeg var ude på læreruddannelserne rigtig meget 
i forlængelse af, at vi vedtog professionsideal. Det var fantastisk engagerede studerende, jeg mødte 
i den forbindelse og jeg tror virkelig også, at folkeskoleidealet kan være med til at skabe engage-
ment blandt de studerende. Det har jeg alt mulig tiltro til, så det gør vi rigtig gerne. 
 
Niels. Du har et konkret forslag. Det vil vi selvfølgelig tage med. Jeg hører ikke, at du fremsætter 
andet. Du nævner enhedsskolen igen, men du har ikke et konkret forslag om det. Det det handler 
om nu, det er mundtligheden og det tager vi med i den drøftelse, vi skal have i hovedstyrelsen. 
 
Så synes jeg, Dorte har en vigtig pointe, når hun er oppe og komme med det her om forskellighe-
der. Hun citerer Christian Jensen. Nu snakker vi meget om de udfordringer, vi står midt i og New 
Public Management, der er på vej ud og så tørrer vi sveden af panden. Der er altså et stort projekt 
som OECD har sat sig i spidsen for, der hedder 2030-målet, hvor OECD er inde og begynde at 
snakke om værdierne i uddannelsessystemet fremover. Der er meget af det, der lyder rigtig tilforla-
deligt, men der er også noget af skurrer i mine ører. For jeg hører netop en eller anden beskrivelse 
af det ideelle menneske, som vi kan se for os det er selvstændigt tænkende menneske, det er et frit 
menneske. Men der er altid noget, som gør mig bange, når jeg hører sådan en beskrivelse af det 
ideelle menneske. Jeg synes, det er farligt. Jeg får sådan en totalitær frygt eller frygt for en totalitær 
tankegang og der tror jeg simpelthen også det ideal kan være rigtig godt, fordi det er en ny dagsor-
den, der vil komme væltende ned. Også over den danske folkeskole i løbet af ganske kort tid. 
 
Susanne Vilstrup det var dig ,der sagde, at det skal blive en del af professionsidealet - en del af vo-
res DNA og jeg synes, det er rigtig godt, at tænke bredt også ud over folkeskolelærerne i den for-
bindelse så tusinde tak for den bemærkning.  
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så bliver det Dorthe Fisker. 
 
Dorthe Fisker, Århus Lærerforening 
Tina hun er vedholdende vestjyde. Jeg er vedholdende østjyde. Sådan må det være. Omkring det 
her bedømmelse, det vi sendte ind, jeg citerer vores eget indsendte kommentarer, der stod ”ved 
evalueringen som det bærende ord, er formativ feedback indholdet”, så når vi er heroppe for at ar-
gumentere for det, så er det faktisk ikke fordi, vi er imod karakterer, for vi vedkender jo bestemt, at 
karakterer er den måde - jeg sagde før, de værktøjer vi bruger i skolen - men i vores ideal på skrift i 
det her - som det er også blevet sagt, kunstskrift – der er ”evalueringen” jo et indeholdende ord. 
Altså bedømmelse af karakterer, det er med i evalueringen. Så jeg tænker ikke, at det udelukker, at 
vi anerkender det. Man kan også sige, at hvis vi skal være med til at neddrosle den præstationskul-
tur vi faktisk så smerteligt oplever i skolen, så skal vores folkeskoleideal turde vise vejen.  
Derfor skal vi også skulle turde tage et ord som ”bedømmelse” ud. Du siger Jeanette ”ja lige nu.” 
Men idealet er vel et blik på fremtiden. Så hvorfor skal vi have ”bedømmelse” med i et fremtids-
perspektiv. Og det er også i den her kongres, det er lærerne i Danmark, der definerer fremtiden 
med vores ideal. Så det er den tanke og den begrundelse, at vi har det med. Vi vil sådan set ikke 
stille et forslag om det, tænker vi. Vi ville bare gerne have lov, som vi har gjort nu, at komme af 
med de tanker og de overvejelser, vi har gjort os og vi synes stadigvæk, at det ville klæde vores 
smukke ideal - som jeg i øvrigt er stor fan af og har fået lov til at være på hele vejen – at det ord 
kom ud, fordi så har vi også defineret den fremtid. 
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I forhold til overskrifterne. Til jer der har været her mange år, der har vi tit hørt Anders sige ”det er 
jo Allans gardiner.” Det er ikke sikkert, at alle ved, hvad det betyder, men det det betyder, er at vi 
skal huske, når vi arbejder og arbejder længe som et ideal, så får vi nogle indforståetheder. Vi har 
smagt ordene så mange gange, at vi ved godt, hvad det betyder. Nu skal vi huske på, at det her ide-
al skal ud at leve. Men hvad betyder det egentlig, at det skal ud at leve? Det har vi også snakket en 
del om i Århus. Hvad betyder det egentlig? Jeg har faktisk i min post i uddannelsesudvalget på VIA 
på regionen Midtjylland, der er blevet spurgt – allerede på mandag skal jeg faktisk fremlægge noget 
om folkeskoleidealet, så I skal have det stemt hjem - men læreruddannelsen er vanvittig nysgerrig 
på det her. Og efter det fine indlæg der var på Nørre Nissum, hvor jeg heldigvis også var til stede 
omkring, så sad jeg i en arbejdsgruppe der, og så sad folk fra Professionshøjskolen København 
”Årh det er fedt. Det skal vi bruge vores uddannelse!” Når jeg nævner det også med LL’s indlæg, 
så er det også, fordi når vi skal formidle det her… Hvis man forestiller sig, at de lærerstuderende 
ville arbejde med - det kunne være børneliv - så kunne man jo sige, at de behøver ikke at arbejde 
med det samlede ideal, fordi når man studerer, så skal man måske ned i materien af noget så op 
igen at flyve. Så kunne det jo godt være, at overskrifterne vil have en formidlende fordel. Så det er 
sådan set også derfor, vi gerne vil have dem med. Det er faktisk rigtig meget ”Allans gardiner”. Så. 
Det var kommentarerne på det. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen dirigent 
Rikke Andersen. 
 
Rikke Gierhan Andersen, Århus Lærerforening 
Jeg synes, det bliver rigtig vigtigt, hvordan det her folkeskoleideal kommer ud og gå. Jeg er helt enig 
i intentionerne om, at vi skal have det så langt ud som muligt til så mange forskellige mennesker i 
vores land, så vi i virkeligheden kan være med til at sætte en dagsorden for, hvordan vi opfatter 
skolen. Det bliver vigtigt helt ud på den enkelte skole, bliver det her vigtigt, at lærerne kender til 
vores folkeskoleideal. Hvad er det, vi står på, når vi gerne vil diskutere skole. Og der synes jeg jo 
så, at jeg gerne vil sende en invitation til Skolelederforeningen om at bære det her ud til deres med-
lemmer, sådan at vi sammen ude på de enkelte skoler kan være med til at have de her vigtige drøf-
telser. Det var bare det, jeg gerne ville. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Philip. Du har bedt om ordet. Systemet arbejder det er derfor, I ikke kan se navnet lige nu heroppe. 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerkreds 
Jeg skal skære det fuldstændig ud i pap for hovedstyrelsen. Ja, vi skal have det til en afstemning om, 
hvorvidt vi skal have overskrifter på det her folkeskoleideal. Længere er den ikke. Tak 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Jeg skal høre, om der er flere indlæg? 
 
Stilhed 
 
Det er ikke tilfældet. Se så er det sådan, at nu har vi debatteret forslaget til folkeskoleidealet. Vi har 
fået ét konkret formuleret forslag. Det var det som Niels Munkholm fremsatte, hvor han erstatter i 
afsnit 8 - I får det lige på skrift om et øjeblik - I afsnit 8 erstatter han ordet ”samtale” med ”mundt-
lighed” og så kommer der et afsnit ind mellem anden og tredje afsnit i den tekst. Det forslag har vi 
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fået trykt, så det må I gerne lægge ud på Kongresportalen også. Forslaget vil blive drøftet i hoved-
styrelsen og så får I en tilbagemelding senere. Den anden ting der ligger der, det er, at der er et øn-
ske om at få en afstemning i forhold til overskrifter og det der er vores hensigt, det er at følge den 
opfordring som formanden kom med før, nemlig at når vi når så langt, så tager vi en afstemning: 
Skal der være overskrifter? ”Ja” eller ”nej”. Og i tilfælde af, der skal være overskrifter, så er det så-
dan, at så giver I hovedstyrelsen bemyndigelse til at formulere de konkrete overskrifter. Er I med 
på den også? At vi tager den afstemning, når vi når så langt, godt.  
Godt. Nu skal I høre. Det vi lige sidder og snakker om, det er, hvorvidt vi skal holde pause nu og 
så tage hovedstyrelsesmøde og vende tilbage. Men vi vil godt passere den pause nogenlunde midt-
vejs i eftermiddag. Derfor gør vi det, at vi stopper for en periode, Punktet om Folkeskoleideal. Og 
vi går tilbage til punktet om Ny Start, hvor der var et par indlæg tilbage og noget respons herfra. Så 
vi vender tilbage til folkeskoleidealet senere.  
 

Dagsordenens punkt 5 – Periodeforhandlingen og det videre arbejde 

med Ny Start 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Det er rigtigt. Under dagsordenens punkt 5 ”Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny 
Start”, der måtte vi jo udskyde punktet til behandling senere og det genoptager vi så nu.  
Vi har nogle flere indtegnede talere, der ønsker ordet og så afventer der også et par replikker her-
oppe fra bordet. Jeg har foreløbig fire indtegnede talere. Jeg har Kristoffer Sørensen, Aalborg Læ-
rerforening, Mads Alnor, Vends Herreds Lærerkreds, Anders Liltorp, hovedstyrelsen og Heidi 
Rasmussen Danmarks Lærerforenings Kreds 16. Så vi genoptager behandlingen af punkt 5 Perio-
deforhandlinger og det videre arbejde med Ny Start.” Jeg vil gerne give ordet til at starte med til 
Kristoffer Sørensen værsgo og derefter bliver det Mads Alnor. 
 
Kristoffer Sørensen, Aalborg Lærerforening 
Sidst jeg stod jeg stod heroppe, der tror jeg, jeg citerede Storm P. og sagde, at modvind var en god 
ting, når man skulle den anden vej. Jeg er glad for at vi personligt er der nu, hvor der blæser med-
vind med os i nogen grad. Men der er stadigvæk meget på spil. Folkeskolen er under angreb. Og jeg 
tror endda, jeg har offentligt udsendt, at hvis folkeskolen for et OECD. Og det synes jeg ikke, er 
uden nødvendige forbehold, at vi forholder os til det. Anders har også førhen sagt, at det ikke er en 
selvfølge, at vi har en folkeskole og det er heller ikke en selvfølge, at folkeskolen det er et godt sted 
at være og arbejde.  
Der er mange ting som lærerne og medlemmerne ønsker af et godt hjerte og det ansvar for skolen, 
som Jacob Bundsgaard også nævnte, at vi påtager os. Og det tager vi ikke let på. Og det skal vi væ-
re stolte over. Vi har i den forbindelse nogle meningsdannere. Og jeg vil gerne slå en streg for, at vi 
alle sammen fortsat husker at råbe op og ikke falder for den positive omformulering, som jeg nogle 
gange hører, der er nogle steder omkring skolen. Vi skal altid råbe op og gøre oprør og være kriti-
ske, når folkeskolen den er under angreb. Blandt andet har Anders Thorsen som meningsdanner, 
italesat at det ikke er godt altid at tale folkeskolen op. Vi må også gerne kritisk og det ved jeg, Lene 
Tangaars også har sagt Vi er fagprofessionelle og vi ved, hvad der foregår. Der kan folkeskoleidea-
let være en god ting, tænker jeg. Fordi vi ønsker ikke en skole, vi ønsker os en folkets skole og vi 
ønsker ikke et børneunivers, eller hvad man kalder det alle mulige steder. Men når jeg står heroppe, 
så er det primært med udgangspunkt i den risiko, som der følger med at påtage sig det ansvar og 
det medlemmerne fortæller mig. I 2018 på den ekstraordinære kongres der sagde vi, at alle med-
lemmer skal opleve forbedringer som følge af OK18. Og det er jo lykkedes i nogen grad, hvilket er 
dejligt. Men det skal stadigvæk være en meget vigtig ting fremadrettet.  
For er vi egentlig enige om, hvad der er af oplevede forbedringer nødvendigvis? Og tør vi egentlig 
sætte ord på nogle forbedringer, som vi anser som nødvendige særligt i forhold til arbejdstid? Me-
ningsdannerne de råber op og nogle af de ting, som jeg lytter til og som politikerne også lytter til, 
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håber jeg, det er, de nævner i flor, at vi ønsker færre lektioner, kortere skoledage og det er jo i øv-
rigt også der, vi viser det ansvar, vi påtager os, selvom Thomas Gyldal jo synes, at det ikke er det, 
der er problemet. 
Så er der stadigvæk en masse udenoms-opgaver, som skal væk. Bureaukrati. Jævnfør rapporten 
som også blev nævnt heroppe ”Når verdens bedste job bliver for hårdt”. Der er også et ønske om 
at få mere fokus på reel undervisning og forberedelsestid. Og det har jeg tilladt mig at kalde ”me-
todeansvaret” i forhold til det. Så ønsker vi også flere ressourcer og flere to-lærer-timer, som det 
også er nævnt heroppefra.  
 
Men vi skal jævnfør Raahauge i går, gøre op med hvad er hjerne, hvad er hjerte og være i baglom-
men? Med andre ord hvad er konkret realistisk? Og i den forbindelse vil jeg gerne foreslå, at vi be-
nytter den rapport fra 2017, som nævner 12 faktorer for et godt lærerliv. Jeg tænker, den skal være 
en vigtig del fremadrettet. De medlemmer som jeg snakker med. De har et reelt ønske i forhold til 
kommissionen og de ting der kommer ud og det vil jeg gerne bringe videre her. De nævner en væ-
sentlig forbedring, som de ønsker, nemlig fleksibilitet. De nævner, at de ikke altid oplever, at de slår 
til - hverken hjemme eller på arbejde. Nogle gange siger de, at når de mest presset, af de faktisk er 
bedre lærere end de er bedre forældre. Det er jo påtænkende. Hvis man ser på det, som du nævnte 
Gordon, med muligheden for at fastholde rekruttere lærere og hvor attraktivt jobbet er, så er det i 
hvert fald vigtigt, at vi arbejder ud fra de ønsker de har. Og de medlemmer jeg snakker med, de 
nævner fleksibilitet, for som de siger, så bliver det mere tåleligt at gå på arbejde. 
 
I kortlægningen omkring lokal arbejdstidsaftale der hæfter jeg mig ved, at der er 15 kommuner, 
hvor der er udgangspunkt omkring fuld tilstedeværelse og det synes jeg, er bekymrende, når man 
snakker om det gode lærerliv og det gode familieliv. Man skal gerne kunne være til stede begge ste-
der. Jeg tror på, at vi her i DLF er nødt til at blive mere konkrete på hvilke væsentlige forbedringer, 
vi ser for medlemmerne. Og der tror jeg, at jeg hermed vil bibringe det, jeg oplever fra de med-
lemmer, jeg snakker med. Nemlig en grad af fleksibilitet. Og det vil jeg særligt, fordi fleksibilitet - 
når dette sted i de kommuner - så er der også noget andet vigtigt til stede, som vi har manglet, 
nemlig tillid. Tak for det 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak Kristoffer. Jeg vil gerne beklage, at Kristoffers navn ikke kom op på skærmen. Det gjorde det 
ikke, fordi vi i øjeblikket har nogle problemer med teknikken og det er et system, som desværre er 
gået lidt i stå og det betyder også, at jeg ikke kan få talerlisten op på skærmen, så nu gentager jeg li-
ge, hvem jeg har på talerlisten stille og roligt. Det var Kristoffer fra Aalborg Lærerforening, som li-
ge havde ordet nu. Og så giver jeg ordet til Mads Alnor fra Vends-Herreds Lærerkreds. Når Mads 
har været på, så bliver det Anders Liltorp fra hovedstyrelsen, Heidi Rasmussen fra kreds 16 og Leif 
Plauborg fra Randers Lærerforening. Men først Mads, værsgo 
 
Mads Alnor, Vends-Herreds Lærerkreds 
Jeg vil gerne give et bud på et konkret eksempel, eller konkrete eksempler på en Ny Start samarbej-
de på centralt plan. For mens vi venter på at kommissionen den barsler, så går vi alle sammen 
rundt og gætter på, hvad anbefalingerne indeholder og hvad de ikke indeholder. Vi håber på at an-
befalingerne af sådan en karakter, at vi og KL kan bruge dem sammen. Altså at vi har et fælles bag-
tæppe med KL. Og nu til sagens kerne. For hvis nu forhandlingen om en god, central ressource-
bindende aftale går lidt trægt, så kunne vi måske samtidig - ikke i stedet for men samtidig - lave an-
dre aftaler med KL. Kunne vi lave den aftale med KL, at folkeskoleloven ikke er en vejledning, 
men en lov der rent faktisk skal følges. Her tænker jeg specielt på uddannelseskravet. Uddannelses-
kravet paragraf 28, 29, 30 A, B og C, det er voldsomt under pres. Og det er en hån. Det er en hån 
mod eleverne, børnene. Det er også en hån mod vores kollegaer, lærerne. Hvis uddannelse og fag-
lighed bliver reduceret til hvermandseje. Lizette sagde i går, at i folkeskolen det er dér, hvor alle hø-
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rer lige meget til. Men det gælder altså kun børnene og deres forældre. For i undervisningen der 
hører lærerne og børnehaveklasselederne til og kun dem. 
 
Klapsalve 
Så hvis nu ikke alle æg i periodeforhandlingen kan lægges ned i kurven med en god central ressour-
cebindende arbejdstidsaftale, kunne vi så lave en aftale med KL om at kommunerne skal følge fol-
keskoleloven? Det ville være en kærkommen ny start. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Jeg vil også lige sige til jer, at vi skal snart til at så småt at runde behandling af det her 
punkt af. Så hvis der sidder nogen blandt jer, der gerne vil have ordet til dette punkt, så må vi godt 
begynde at lige få indtegnet jer. Tak for det. Anders Liltorp får ordet. Værsgo Anders og derefter 
bliver det Heidi Rasmussen fra kreds 16. 
 
Ander Liltorp, hovedstyrelsesmedlem 
Tak. 
Jamen jeg vil gerne lige sende en lille tak til Kresten fra Roskilde for at minde os om, hvor vigtige 
debatter vi har. Også hvor vigtige valg vi skal foretage. Og i den forbindelse vil jeg også takke se-
kretariatet, eller hvem det nu er, der har valgt morgensangen ”Natten gik med sine drømme”, fordi 
den handler netop om, hvad det, er vi lægger os til at sove på og hvordan vi så har behandlet de 
mennesker, vi omgiver os med i vores kampe for, hvad vi hver især gerne vil opnå. Det tror jeg er 
rigtigt vigtigt at huske på i de her debatter. Når det så er sagt, så mener jeg, vi har et ganske særligt 
ansvar også i forhold til Ny Start og Periodeforhandlingerne. Det har vi selvfølgelig over for vores 
medlemmer, som med fuld ret har forventning om, at vi også lander noget, hvor de vil kunne 
mærke en positiv forskel. Men med David Edwards tale i går så skal vi også vende øjne ud fra vo-
res egen lille andedam og sige ”det her det rækker også ud over vores egne landegrænser.” Der bli-
ver holdt øje med den danske model. Når - fordi det perspektiv jeg foretrækker - vi lykkes, så har vi 
vundet noget, som vi måske aldrig før har kunnet. Vi har måske vundet nyt land i forhold til vores 
del af den danske model. 
Hvad er det så, vi skal gå efter? Vi bruger måske lidt rigelig tid på at tale om at vi nok ikke lykkes. 
Så er det måske bedre at bruge tid på at sige ”hvad er det så, vi skal lykkes med?” Det jeg mener, at 
vi skal lykkes med. Det er faktisk det, som forsvandt i 2013. Det er det naturlige i aftaleretten - den 
kollektive aftaleret. Den kollektive aftaleret på nationalt plan. Det er den kollektive aftaleret på 
kredsplan og kommuneplan. Og så er det den kollektive aftaleret på skoleplan. Den skal ikke være 
til ”om man nu har lyst til at forhandle”, men det skal være en forhandlingspligt.  
 
Derefter skal vi selvfølgelig også have ressourcebindinger. Jeg tror ikke der er nogen af os, der er 
enige i, men vi skal også putte det i et perspektiv, som er retfærdigt og som viser medlemmerne, 
hvorhenne vi er. Fordi de ressourcebindinger må have det formål, at vi kan løfte laveste fællesnæv-
ner, de steder hvor ingen ressourcer er bundet på noget som helst. Men vigtigere endnu… Og det 
koster ikke noget…. Så skal en periodeforhandling efter min mening indeholde det, som under-
støtter vores medlemmers autonomi, autoritet og status.  
 
Det kan vi gøre på et utal af måder. Det ved jeg kongressen her. Det har vi også debatteret rigtig 
mange gange også op til OK18-forhandlingerne, hvor vi havde rigtig mange ganske fornuftige - ik-
ke engang ressourcekrævende - forslag til, hvordan man kunne understøtte vores profession, vores 
arbejde for folkeskolen. Når jeg siger noget om det rette perspektiv, så er det fordi vi skal huske, at 
forhandlingerne er ikke slut, fordi periodeforhandlingerne slutter, eller fordi overenskomst 2023 
slutter. Forhandlinger er noget, vi hele tiden er i gang med. Ellers havde vi sådan set ikke brug for 
Danmarks Lærerforening, hvis vi ikke hver gang der var overenskomst, der skulle forhandle noget 
nyt. Det bliver vi også nødt til at tale med vores medlemmer om. Det vi starter med Ny Start og 
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periodeforhandlingen, det skulle gerne være det der genskaber vores naturlige samarbejde med vo-
res arbejdsgivere.  
Vores naturlige forpligtelse med vores skoleledere og politikere i forhold til vores helt utroligt vig-
tige arbejde. Og vi skal huske, at vi som fagforening - ligesom vi skal forholde os realistisk til sa-
gerne- også have et ansvar om at bringe håb for medlemmerne. Så lad os tale det vi vil og det vi 
kan op. Og så skal vi nok forholde os til realiteterne, når den dag kommer. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Rikke Rasmussen, kreds 16 og derefter bliver det Leif Plauborg fra Randers Lærerforening. 
 
Rikke Rasmussen, Kreds 16 
Kære kongres. Jeg har tænkt på én ting. Når vi i Danmarks Lærerforening taler om en ressource-
bindende arbejdstidsaftale, så kan det for nogen måske lyde grisk og egennyttigt. For visse borgme-
stre er det muligvis ligefrem angstprovokerende, når vi taler om ressourcerbindinger. Når vi taler 
om ressourcebinding, så er det for os i Danmarks Lærerforening implicit, at det handler om at få 
kvalitet i folkeskolen. Folkeskolen har brug for et ressourceniveau, der kan bedre elevernes forhold 
med hensyn til alle faktorer: Trivsel, fagligt beredskab opgaveparathed, samarbejdsparathed og alle 
andre paratheder, som man ikke kan få isoleret hjemme med sig selv eller med sin far og mor. Den 
arbejdstidsaftale der er brug for, er ikke ressourcebindende blot til lærernes lyst. Det er for at sikre 
kvaliteten i folkeskolen, sikre folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads og redde Danmarks mest 
afgørende center for samskabelse, integration og sammenhængskraft - nemlig folkeskolen. En res-
sourcebindende aftale kunne måske med fordel kaldes en kvalitetssikrende aftale, arbejdstidsaftalen 
til bevarelse af den fælles folkeskole i Danmark. Og den skal være central. Der er ingen vej uden-
om. I hvert fald ikke fra det perspektiv jeg har. Det perspektiv man får som en af de kredse, der 
ligger hele sin arbejdsindsats i en kommune, hvor periodeforhandling og Ny Start ikke er i nærhe-
den af at motivere arbejdsgiver for forhandling. En arbejdsgiver der hjemme hos os fra ugen efter 
forliget den 28. April ’18, fastslog at hjemme hos ham skulle der ingen arbejdstidsaftale laves. I 
hvert fald ikke et sekund før, kommissionen kommer med anbefalingerne. Der er nogle i KL, som 
lægger mere vægt på Ny Start end andre.  
Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det Leif Plauborg, værsgo.  
 
Leif Plauborg, Randers Lærerforening 
Som repræsentant for Randers Lærerforening så vil jeg gå lidt længere tilbage i tiden, faktisk til til-
bage til tiden før 2013. Vi var som bekendt - nok ikke så meget Randers Lærerforening, det var 
nok mest Randers Kommune - med i KL's daværende partnerskab. En forløber for indgrebet i ’13. 
Og for os betød det faktisk toårig nødplan. To år der absolut ikke gav mening for nogen som helst. 
Men ingen. Ingen var i tvivl om, at der var noget alvorligt på vej. 
 
Hvis vi går i sportssproget og kigger på Danmarks Lærerforening som bokser, så var vi jo mere 
end almindeligt tæt på - skal vi kalde det en knockout af Tysonske dimensioner tilbage i 2013. I en 
lang periode der klamrede vi os til tovene, fandt små smutveje, var oppe mod en modstander, en 
modstander der måske har en promotor, der ikke kunne have bestukket sidedommer. Kampleder. 
Ovenikøbet havde vedkommende nok også hyret publikummet og også taget fat i en vis del på en 
presse, der skulle dække kampen. Det tog lang tid. Små forskellige taktiske fif. Forskellige tiltag 
som sekundanterne fandt på. Et samarbejde med dem der skulle kæmpe de næste kampe. Og med 
alt det så er vi nu på rette vej. Kampen - for at blive i sproget, kræver både lang træning, gode spar-
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ringspartnere, gode managere og så videre. Og strategien for en bokser - en bokser der måske en-
gang var på toppen og gerne vil op igen, er jo at finde de rigtige modstandere undervejs. Få lagt 
den rigtige strategi og det har jo egentlig været udfordringen for os. Indtil nu er det lykkedes. Om 
vi når i mål? Ja, det ved vi nok om 4-5-6 måneder i virkeligheden. I en boksekamp er der normalt 
kun én vinder. En sjælden gang så ender den uafgjort. Vores boksekamp… Tænker vi tilbage til, 
skal vi kalde det den boksekamp, der var i 2008. Der var i virkeligheden tre vindere og det skal der 
være igen. De tre vindere, de er meget simpelt at finde. Det er KL. Det havde jeg aldrig troet, jeg 
skulle sige; det er os. Og hvis både KL og os vinder, så vinder folkeskolen også.  
 
I Randers Lærerforening der tror vi faktisk på, at vi kan lykkes. Fordi i forhold til vores lokale ar-
bejde hjemme i Randers Kommune, der er det lokale Ny Start, folkeskolens fremtid. Der har vi 
faktisk også behov for, at vi får en central aftale bagved. Fordi virkeligheden i Randers Kommune, 
det er lidt todelt. Vi oplever en kommune, der entrerer med BDO. De laver budgetanalyse på sko-
leområdet, man sammenligner med forskellige kommuner. En af dem er i øvrigt anonym. Det kan 
man så undre sig over. Og det kaster vi os over både alene og sammen med BUPL. Så gav vi os til 
at kigge på nogle af de tal, man har fundet frem til. Det var tal, der ikke rigtigt kunne passe med alt 
det vi kunne finde. Sådan er det jo sjovt nok. Der var også nogle anbefalinger. Og jeg ved ikke 
hvor mange skolebibliotekarer, som det jo hed i gamle dage i gamle dage, er til stede. Men skole-
bibliotekarer havde ifølge BDO faktisk undervist ca. 760 timer om året, plus at man passer skole-
bibliotek på fuld tid, fordi det kræver jo ikke en udvidelse af arbejdstiden. Så kan vi tænke over det. 
På den anden side så er vi sammen med kommunen om noget andet.  
Vi er nemlig gået i gang med en måling af den professionelle kapital ude på skolerne. Svarprocen-
ten at langt over 90. Det går faktisk rigtig godt. Lige efter efterårsferien der modtager alle skoler 
deres rapporter. Og i starten af november tager 145 ledere og medarbejdere og tillidsvalgte på se-
minar for at arbejde med de rapporter, der er lavet om de forskellige skoler. Et arbejde der giver en 
rigtig god grobund for skolens professionelle kapital. Og i det lange løb så kommer det både ele-
ver, lærere, ledere forældre, ja faktisk hele kommunen til gode. Og vi glæder os rigtig meget til det, 
fordi det er et produkt af den nuværende strategi og et produkt af vores arbejdstidsaftale som vi la-
vede i 2017. En arbejdstidsaftale der er rigtig meget for professionel kapital og lærerens ret til prio-
ritering. Og i øvrigt så spiller det rigtig godt sammen med folkeskoleidealet og den linje, som vi har 
fået lagt siden 2013.  
Tak for det.  
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Så er der ikke flere indtegnede talere og jeg starter med at give ord til formanden. 
 
Ander Bondo Christensen, formand 
Tak for mange spændende og interessant indlæg. 
Vi skal huske helt tilbage til Niels Lynnerups første indlæg i debatten, hvor du var oppe og snakke 
omkring Moderniseringsstyrelsen og skatteministeren. Det fik du næsten svar på af ministeren. 
Hun ser i hvert fald store perspektiver, i at det er flyttet og jeg ser også et helt klart signal fra rege-
ringen, at man vil noget andet. Det ligger altså meget godt i tråd med nogle af de andre signaler, 
der bliver sendt, så det skal vi selvfølgelig holde fast i. Vi skal bruge hver eneste åbning, der kom-
mer. Tage imod. Og bruge det til at komme ind i denne her dialog og så kan jeg springe helt tilbage 
til Leifs indlæg. Jeg kan huske der i ’13, der ville man rigtigt gerne have et billede af Michael Ziegler 
og mig i en boksering. Så når man kom til de der revyer under jul, så skulle vi stå med boksehand-
sker på. Så sagde jeg, ”det kunne jeg ikke drømme om” fordi en god overenskomst. Det er præcis 
det du siger Leif. Det er den overenskomst, hvor KL kan se en fordel i det, vi kan se en fordel i 
det, fordi det bliver en kæmpe fordel for folkeskolen og det er jo hele det mindset, vi er ved at 
prøve på at vende igen. Og det er godt nok svært ovenpå så mange års konflikt, for det startede ik-
ke i ’13. Det startede i ’11. I oplevede det dengang, Leif, hvordan man skulle ud og analysere de 
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kommunale skolebudgetter for benhårdt at gå ind og finde besparelser og det der startede. Så vi 
har ikke som i Canada 10 års sigt, som du var inde på Niels. Men vi har faktisk haft en konflikt kø-
rende i 8 år og det præger jo tingene og det præger også vores medlemmer. Der er en mistillid - 
helt naturlig og forståelig mistillid. Og jeg har sagt til KL, at den mistillid blev klart forøget i 2015, 
hvor vi indgår en aftale om, at nu skal vi prøve i samarbejde – under Lov409 oveni købet - og så 
prøve at få bragt skolen videre. Og så oplevede vi faktisk, at KL undsagde aftalen umiddelbart ef-
ter. Det var en kæmpe udfordring i forhold til opbygning af den tillid. Nu har vi taget fat fra ’13, el-
ler ikke fra 13. Fra ’18 og frem til nu og vi kommer videre. Jeg er stadigvæk ret begejstret for det, 
både ministeren og det som KL's formand siger, men jeg er også helt klar over, at vi ikke er i mål. 
Og det er det, vi skal fortsætte med. 
Og det er også det, Kresten er inde på med, at der sidder to gange Kristian. Og jeg kan da også 
godt være nervøs ved, om embedsmandsværket arbejder med. Men vi skal bare aldrig nogen sinde 
kritisere embedsmandsværket, fordi det er os politikere, der har ansvaret. Jeg skal heller ikke sidde 
og kritiserer mit sekretariat for dårlige resultater, fordi det er os politikere, der har ansvaret. Og det 
er jo det, vi skal snakke med KL om. Det er derfor vi skal i dialog med Bundsgaard, Gyldal, Ziegler 
og alle mulige andre. Om at nu må vi tage et fælles ansvar, så vi kommer ud af bokseringen og vi 
prøver at finde det resultat, som vi i den grad har brug for. 
 
Jeg synes, det er dejligt at høre Lars, at I i Vejle har kunnet bruge folkeskole idealet helt konkret i 
forhold til afsæt. Og vi har under behandlingen af folkeskoleidealet hørt flere af tilsvarende eksem-
pler. Jeg tror - og det har vi bekræftet hinanden i - at her er en rigtig god vej. 
 
Det statslige område, Christian. Jeg skal lige sige periodeforhandlingen handler kun om arbejdstid. 
Så de udfordringer, som du beskriver på lønområdet, det er en del af det vi skal kigge på ved 
OK21. 
 
Jeg er lige blevet interviewet til Børsen omkring noget så interessant som et nyt lønindex. Det er 
næsten lige så spændende som kontributionsbekendtgørelser. Men sagen er faktisk, at Danmarks 
Statistik har siddet nu og lavet nogle mere kvalificerede lønindex, når man skal sammenligne det 
private og det offentlige. Vi har jo altid haft en klar fornemmelse af, at når vi havde en regulerings-
ordning, så regulerede den ikke efter det formålet, ordningen har - nemlig at sikre en parallel løn-
udvikling mellem det offentlige og den private lønudvikling - fordi den havde den indbyggede 
svaghed, at den tog ikke højde for det, vi kalder strukturforhindringer, forandringer, personalefor-
skydninger. Og når lønudviklingen på det kommunale område og lønudviklingen på det statslige 
område ikke har været ens, så er det ikke fordi, vi ikke har haft samme ramme som udgangspunkt. 
Og det er faktisk heller ikke fordi, man har brugt færre penge i den lokale lønforhandling på det 
statslige område i forhold til det kommunale område.  
Det der er den helt store grund til det her, det er at den effekt af personaleforskydningerne, har væ-
ret langt større på det statslige område, end den har været på det kommunale område. Der er 
kommet betydeligt færre af de statsansatte, som havde en lave løn i forhold til dem, der har en høj 
løn. Men man kan så sige, at man har skiftet 3f’eren ud med akademikerne. Og det får gennem-
snitslønnen til at stige, uden at medarbejderne får en krone ekstra. 
Den effekt har haft langt større virkning på det statslige område, end den har på det kommunale 
område og derfor har der været den her skæve udvikling. 
Jeg håber blandt andet, at det nye lønindex kan være med til at rette op på det og det er jo sådan 
noget, vi allerede er i gang med at arbejde på. Men vi skal have fat i det og vi skal analysere det og 
vi skal være parate i ’21, men det er der, vi har den forhandling og det tror jeg, er lidt vigtigt, at vi 
får skilt ad. 
 
Morten, du var inde og beskrive, at vi skal have en åben diskussion. Jeg er fuldstændig enig. Det er 
jo det, vi prøvet at lægge op til. Vi havde vores store arbejdstidskonference, hvor formænd og 
næstformænd var inviteret. Vi prøvede ovenikøbet at lave nogle benspænd, så vi ikke bare kommer 
med de ting, som vi var kommet med igen og igen og igen. Vi skal tænke nyt og vi skal bruge hele 
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organisationen. Jeg har altid været meget stor tilhænger af det, som jeg har kaldt ”foreningens kol-
lektiv intelligens”. Jeg kan huske, da vi var færdige med konferencen… Det blev lidt hen på efter-
middagen og energien gik lidt ud af den. Vi havde ellers haft nogle spændende oplæg og sådan no-
get. Så kom jeg til at sige ”Ihh jeg har ellers rigtig fået rigtig god inspiration fra jeres oplæg”. Bagef-
ter var der nogen, der sagde ”hvad fanden fik du af inspiration der?” Jeg fik faktisk god inspiration, 
fordi vi begyndte at tænke højt sammen. Jeg har været med i OK-udvalget, hvor vi har tænkt højt 
og det tror jeg, er helt nødvendigt, fordi når kommissionen kommer med sine anbefalinger, så skal 
vi være parat til at tænke nyt. Og det er også derfor, vi ikke er kommet med en hel masse og allere-
de nu begyndt at formulere krav og så videre. Det er fordi, vi har sådan set lovet hinanden: KL, 
Danmarks Lærerforening og LC, at nu vil vi prøve at tage fat i de anbefalinger og se, om der er 
nogle nye veje og jeg synes faktisk, vi har bevæget os godt ind på den sti. Men det er svært at tænke 
nyt. Men jeg synes, vi har sat en rigtig god proces i gang. Vi har holdt regionale kredsmøder, hvor 
tanken netop også var ”prøv nu at tænke nyt. Lad os prøve i fællesskab at finde nye veje ind i en 
aftale.” Det håber jeg, at vi også fortsætter med. Det får vi brug for både frem til den 16. decem-
ber. Det får vi da i høj grad brug for også efter den 16. december og jeg synes sådan set, vi er me-
get godt på vej med at have sådan en tankegang.  
 
Diskussionen om centrale aftaler - ikke centrale aftaler. Jeg har brugt det der begreb ”Vi bliver 
nødt til at have fokus på værdien i den aftale vi indgår” og det tror jeg altså stadigvæk. Vi skal hu-
ske hinanden. Uanset hvor gode venner vi er blevet enige med KL og hvor meget vi ville tingene i 
fællesskab. Så skal vi huske på, at den aftale vi indgår til foråret. Den indeholder den værdi, vi for-
handler med fremadrettet. 
 
Og det kan jo godt ske, Gud forbyde det, at vi en eller anden gang kommer i en situation, hvor vi 
ikke er så gode venner med KL. Og så er det altså vigtigt, at vi har sikret den værdi i den centrale 
aftale. Og der er der stor, stor forskel på om man snakker centralt eller lokalt. For en central aftale 
den kan man ikke bare løbe fra. En lokal aftale kan man som regel opsige med tre måneders varsel, 
eller et skoleårs varsel og så er værdien væk. Hvorimod det vi får aftalt ved det centrale bord - hvis 
vi da ikke bliver udsat for en gang 2013 igen, hvor man stjæler det hele med arme og ben - så har vi 
sikret nogle værdier og det bliver vi nødt til også at have med i vores baghoved. Det er jo noget af 
det, vores kære kollegaer i resten af fagbevægelsen har en rigtig stor forståelse for. De er hunderæd 
for, at vi laver en central aftale uden nogen værdi, fordi så er det de tænker ”er det så os der bliver 
de næste, der bliver sat ud for det pres.” Så det er altså vigtigt, at vi har fornemmelse for det. 
 
Peter du er inde på at vise solidaritet med andre. Vi vil gerne have deres solidaritet. Vi skal også vi-
se solidaritet med andre. Det synes jeg, er en rigtig god pointe og jeg tror, alle - det siger 3F også - 
at det var måske ikke lige det mest elegante, man lavede i Københavns Lufthavn, for nu at sige det 
diplomatisk. På den anden side set, så har vi da alle sammen en interesse i, at folk er medlem af 
fagforeningen. Det er der et solidarisk princip, at selvfølgelig er man medlem af den fagforening, 
som kæmper for ens arbejdsvilkår. Og det skal vi da have lov til at sige højt, at dem der ikke er en 
del af den solidaritet, at de… ja, nasser på resten. Det synes jeg da er fuldstændig reelt, men selv-
følgelig skal vi gøre det på en måde, så vi også kan se os selv i spejlet. Men det er da helt, helt uri-
meligt, at Per skal udsættes for mordtrusler og alt muligt andet. Så det synes jeg da… jeg er helt 
med på at vi giver det budskab. 
 
Klapsalve 
 
Johnny du var oppe og efterlyse, hvordan kredsene inddrages i forhold til det analysenotat. Og det 
tror jeg, Gordon vil komme mere ind på. 
 
Henrik du var oppe og fortælle om Anna. Jeg kender hende. Hun hedder faktisk Anna og det er 
dybt tragisk, når nogle af vores medlemmer totalt mister fodfæstet på grund af deres arbejde. Det 
er virkelig alvorligt. Der er specielt nogle af de unge lærer, som har ganske kort karriere i den dan-
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ske folkeskole og så er de en gang for alle skræmt væk fra skolen. Og nogle af dem har svært ved 
overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet igen.  
 
Vi har i Lærernes Pension en ordning, hvor vi prøver at hjælpe nogle af de medlemmer ind igen. Vi 
har Falck Healthcare til at gå ind og prøve at hjælpe dem, men det er symptombehandling. Vi skal 
undgå, at vi kommer i den situation og det er jo noget af det, vi har en fælles forpligtelse på. Det er 
altså en arbejdsgivers forpligtelse at sørge for, at lærerne ikke bliver syge af at gå på arbejde og det 
er der nogen der gør. Og jeg er fuldstændig enig Henrik. Det kan vi ikke være bekendt. 
 
Johan er oppe og snakke om medvind. Jeg skal lige have det der fif med, at vi sejler hurtigere end 
vinden blæser. Det vil jeg godt have. Der er. Det kunne vi jo høre i ministerens tale til os. Jeg ved 
ikke hvornår kongressen er stået op og klappet af en minister før. Der er noget medvind, men skal 
vi nu ikke Husk Pernille. Og hvad hedder…Vores finansminister…. Wammen! Lige huske dem på 
det som Pernille siger ”ord er ikke nok, der skal handling til.” Det synes jeg, vi skal huske. Jeg var 
så glad for at Pernille, hun understreger at det med sådan en kraft her på talerstolen. Nu er vi i 
hvert fald over 300 vidner på, at det skal til. Vi skal bruge den medvind. Men vi skal også have dem 
til at forstå dybden i det her. Jeg er meget enig med de tre elementer, som Pernille tager op, at de er 
vigtige at kigge på, men svaret på de tre elementer er, at lærerne kan lykkes med deres opgave. Det 
er jo her hele fokus ligger, og ikke nye projekt om inklusion osv. Jo. Men i forhold til at lærerne 
skal lykkes med opgaven, så lad os endelig holde fast i det. Og det er det, jeg synes, vi skal bruge 
medvinden til Johan, og blive ved og blive ved at sætte fokus over på ”lærerne vil gerne. Nu skal I 
være med til at bakke op om, at de også kan lykkes.” Og det er jo det, der står direkte i det politiske 
grundlag. 
 
Rasmus. Du er også oppe omkring de nyuddannede og det skal have et kæmpestort fokusområde. 
Og der tror jeg også, man kan bruge Pernille Rosenkrantz-Theils argumentation. Altså hvis de ikke 
kan forstå det på anden måde, så er det jo et ufatteligt spild af ressourcer. Unge mennesker som 
har taget en uddannelse på fire år. Og så er de virksomme med den uddannelse i et-to år og så gi-
ver de op. Det er samfundsøkonomisk spild. Men først og fremmest er det jo ganske forfærdeligt 
for de lærere det går ud over. Du roser, at mange kredse har tage det med i deres lokalaftaler. Det 
her er virkelig et indsatsområde, som vi også har en fælles interesse med arbejdsgiverne i. 
Og Kjell du er så inde i at køre meget på den her med at ”fravalg af konflikten”. Jeg har bestemt 
ikke den holdning, at vi skal fravælge konflikten, hvis vi tror på at konflikten giver bedre resultater. 
Men jeg lavede - eller vi lavede - en analyse i 2018. Jeg har prøvet at beskrive den analyse i et med-
lemsbrev, som vi sendte ud 8. maj 2018. Jeg står fuldt og ved den analyse. Jeg tror ikke på, at vi 
havde fået en aftale, der havde en værdi for medlemmerne i 2018. Jeg tror stadigvæk på, at vi havde 
et nyt lovindgreb, hvis samfundet var gået i stå. Og jeg tror og håber på, at vi står i en langt bedre 
forhandlingsposition nu, end vi havde gjort der. Og det var det, der var vores analyse. Og det var 
derfor, at vi gik ud og anbefalede en ny start. Men jeg tror, vi skal være helt klar over, at selvfølgelig 
kan en konflikt blive nødvendig. Men vi skal hver gang analysere ”hjælper det vores medlemmers 
arbejdsvilkår, eller gør det ikke.”  
 
Så er der flere af jer, der har været inde på det her med at vi skal have genindført respekten for den 
danske model, altså hele partsystemet. Det tror jeg, er et fantastisk vigtigt fokusområde. Det var li-
ge præcis det, man ville afskaffe i 2013. Det var derfor, at KL skrev ud til kommunerne, at man 
behøvede ikke samarbejde med tillidsrepræsentanten. Man kunne jo samarbejde med de fremmeste 
blandt lærerne. Det skrev de, nogle af de statslige institutioner fik direkte forbud mod at inddrage 
tillidsrepræsentanten Michael Ziegler har selv sagt, at nu, havde de ophævet fatwaen mod at indgå 
et samarbejde. Så det kan man også kalde lidt af en erkendelse Det her handler i bund og grund 
om, at vi skal have respekt for partsystemet og igen... Det er noget af det, resten af fagbevægelsen i 
den grad også forstår. Og det er også noget af det, jeg hører, at du er inde på Peter fra København, 
og det at vi har fagbevægelsens opbakning til lige præcis partsystemet, det er rigtig vigtigt. 
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Kristoffer du var også oppe at snakke omkring meningsdannernes rolle. Jeg er helt enig i, at vi skal 
kunne sige tingene, som de er. Det er også derfor jeg i min beretning siger ”Det nytter ikke noget 
at opstille Potemkin kulisser. Eller som strudsen, stikke hovedet i busken.” Vi bliver nødt til at 
kunne tale om de udfordringer. Og jeg synes, at Bundsgaard har lidt af det, som jeg også nævnte 
før, når han nu begynder at henvise til en ellerA4-halløj om hvor glade lærerne er. Lad os nu for 
Søren få det fælles billede af, hvad er situationen og så få gjort noget ved det. Men derfor kan vi jo 
godt blive ved med at fortælle, at lærerarbejdet er verdens bedste job. Der findes jo ikke noget bed-
re, end når man som lærer kan lykkes med sit arbejde og ser børnene vokse og det er også derfor, 
at de undersøgelser boner ud, som de gør. Jeg tror bare, vi skal huske, som jeg også sagde før, at vi 
skal have begge sider af medaljen. 
 
Mads. Det kunne være sjovt at spørge KL, om de vil skrive under på, at de skal overholde folke-
skoleloven. Jeg tror i hvert fald, at de vil have svært ved at skrive under på, at de ikke vil overholde 
loven. Men igen så vil jeg sige, at lige i øjeblikket er en af grundene til, at der er mange ikke-
uddannede inde i folkeskolen. Det er jo simpelthen fordi, at der er alt for mange lærere, der har væ-
ret i skole valgte skolen fra. Og derfor er det bedre arbejdsvilkår, der gør, at nogle af de 17.000 der 
i dag arbejder uden for folkeskolen, får lyst og mod og tro på at arbejde i folkeskolen igen. Det er 
den eneste vej, vi løser det. Jeg tror ikke så meget, at den underskrift fra KL i sig selv vil ændre det. 
Men at det er dem, der har ansvaret, det skal vi hele tiden gøre dem opmærksom på. 
Anders du er inde på det her med den kollektive aftaleret og jeg er som sagt fuldstændig enig i, at 
det er et omdrejningspunkt. Medlemmernes autonomi. Ja, der er mange elementer, der er afgøren-
de, for at medlemmerne har en god arbejdsdag. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi bliver ved 
at sige til hinanden. Arbejdstid kan gøre én ting, men der er nogle andre ting, som har en kæmpe 
indflydelse. 
 
Jeg snakkede lige med Kenneth før - en lærer der står med 28 elever i klassen og måske har 25 lek-
tioner. Måske var det bedre at have 26 lektioner, hvis man havde 22 elever i klassen. Altså det er jo 
rigtig mange ting, der afgør, om vi som lærere føler, vi kan lykkes med vores arbejde. Og derfor er 
det også begrebet ”professionel kapital” har får en betydning og kunne være en løftestang nogle 
steder, fordi der kommer man rundt om andet og mere end bare arbejdstid. Nu må I endelige ikke 
høre mig sige, at det er ligegyldigt med arbejdstid. Den skal være på plads. Men vi skal huske hin-
anden på, at der er mange andre ting udenom. 
 
Heidi, nogle gode ideer til at kommunikere på en anden måde. Det er noteret. Jeg tror, du kan have 
fuldstændig ret i at sætte fokus på, at det er den gode undervisning. Det er en rigtig god vej. Jeg har 
noteret dine formuleringer ned. 
 
Ja, Leif jeg tror, jeg har været omkring dit indlæg. Men tak for gode indspark. Vi skal tænke kreativt 
videre. Vi skal være parat til at tænke nyt, også når vi ser rapporten fra kommissionen. Jeg kan af-
sløre så meget - fordi det har Per fortalt os, per B. Christensen - at kommissionen de sidder og kig-
ger på et bredere perspektiv end bare en arbejdstidsaftale og det de har tegnet for os, det er at ar-
bejdstid er én del. Lærernes professionalisme er en anden del og hele ledelsesfunktionen er en tred-
je del og deres ambition, er at få de tre dele tænkt sammen. Og det synes jeg, lyder rigtig, rigtig for-
nuftigt, fordi det er jo sådan en aftale, vi gerne vil have. En aftale der understøtter lærerens profes-
sionalisme, der understøtter en god ledelse ude på skolerne. Så på den måde kan jeg godt blive op-
timistisk. Så sagde Per også til os, da vi havde statusmøde i juni måned. ”Når I nu ser rapporten, så 
er der noget, I godt kan lide og så er der noget, I måske ikke så godt kan lide. Kunne I nu ikke 
prøve - I hvert fald i første omgang - at have fokus på det, I godt kan lide. Det tror jeg også, vi skal 
huske hinanden på. 
Jeg kommer nok til at gentage det, når rapporten bliver offentliggjort og vi har kredsformandsmø-
de og vi har TR-møde. Lad os nu prøve at se om der er noget, vi kan bruge konstruktivt i stedet 
for at starte med at skyde tingene ned, fordi så bliver det rigtig svært at komme i mål. Så lige denne 
her opfordring på falderebet. Men tak for en række gode indlæg fra jer. 
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Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Gordon Ørskov, værsgo 
 
Gordon Ørskov, hovedstyrelsesmedlem 
For mit vedkommende bare nogle få supplerende bemærkninger, der var jo også et direkte 
spørgsmål henvendt til mig. Jeg synes, Lindrup siger noget vigtigt for efterhånden længe siden. 
Men når lønomkostningerne er vigtigst, så skal vi altså lægge mærke til det. 
Nej det gør han tit, men det er netop det her med, at det er vel det vi også vil med en central ar-
bejdstidsaftale. Det er sikringer, der får alle med. Når jeg siger også det som kortlægningen viser, at 
der er jo sådan set stadigvæk 14 kommuner. Der er ingen form for aftale har. Og det kan vi ikke 
leve med. Så enkelt er det. 
 
Det kan vi ikke leve med, så derfor skal vi handle med og det kræver en central aftale, når jeg står 
heroppe og roser de lokale aftaler, er der også grund til. Så kan jeg få det indtryk, at så løser vi det 
på den måde. Men det gør vi altså ikke. Der er nogen, der hænger i bremsen. Der er nogle, der ikke 
er med. Der er nogle, der ikke vil være med. Der er nogle, der ikke vil bruge den danske model. 
Det er ikke os. Det er kommunerne. Der er nogle kommuner, der ikke vil. Det gjorde os tydeligt 
rede for. Og så et par bemærkninger omkring ressourcebindinger for, hvad er det for noget. Der er 
ingen tvivl om, at når vi laver en lønaftale, så er der nogle ressourcer, men i sådan en fri ledelsesret, 
så kunne man bare som ledelse lægge lønnen fast og så kunne man se, om man kunne få arbejds-
kraft til at gå til den løn. 
 
Men vi har aftaler, vi binder ressourcer i aftaler. Det er aftaler til for. Sådan vil det også være med 
arbejdstid. Selvfølgelig skal vi da have ressourcer og bindinger i en aftale ellers så er det svært at få 
øje på den konkrete værdi. Der er også noget, der ikke nødvendigvis kræver ressourcer, men som 
stadigvæk er bindende i en aftale. Jeg nævnte eksempelvis formuleringer, eller aftalte elementer om 
processer planlægning og prioritering ude på skolerne. Det er noget, som giver overblik og dermed 
også giver et overskud. Det er ikke nødvendigvis ressourcebindende. Men det er da interessant bå-
de med ressourcer ikke-bindende og bindende aftaleelementer. Det er der ingen grund til at holde 
skjult for hinanden heller ikke for arbejdsgiverne. 
 
Og så bare lige et par supplerende bemærkninger omkring det statslige område, fordi det til Chri-
stiansborg fra København. Der er faktisk et periodeprojekt i gang på det statslige område om løn 
og løn systemet og det er altså på det statslige undervisningsområdet og det henvender sig netop 
for vores vedkommende til SOSU-skolerne til de private Gymnasiums grundskoleafdelinger og til 
frie skoler. Og så nævnte du jo også Steiner gymnasiernes grundskoleafdeling. Og så er jeg jo glad 
for. Jo det er i det er i gang og det handler netop om forenkling. Af det eksisterende lønsystem. 
Det handler om balancen mellem det centrale og det lokale. Fordi vi har et konkret problem i, at 
der bliver ikke udmøntet nok i lokal løn, kan vi binde noget mere løn i den centrale aftale? Det er 
noget af det vi bringer ind i det prøvede projekt sammen med Moderniseringsstyrelsen, som det 
stadigvæk hedder i hvert fald. I den proces vi har været i lige nu. Jeg er glad for Pernilles bemærk-
ning. Hun kaldte det fra MODST til MEDST. Jeg kunne egentlig døbe det om og sige fra mos til 
mess. Jeg håber, ikke det bliver et mess, men det er interessant det der kommer til at ske. Det er 
fordi, i den nye styrelse under Skatteministeriet skal det bygge på samarbejde, respekt og respekt 
for hele aftalesystemet. Det kan vi måske bruge også ind i den her sammenhæng. 
 
Og så vil vi også sige at Moderniseringsstyrelsen har hidtil sagt ”Vi har ingen rekrutteringsproble-
mer på det statslige undervisningsområdet, så der er ingen grund til at hæve lønnen.” Det er lidt en 
arrogant holdning. Den prøver vi på at bokse ned alt det den kan trække.  
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Og så vil jeg også lige nævne, at i OK18, der aftalte vi jo på det statslige område, at resultatet på det 
kommunale område skulle bruges som udgangspunkt for en arbejdstidsaftale på det statslige områ-
de. Det skal ikke få os til at være passive frem til OK21. Vi bruger også her, alt hvad vi kan den 
kommissionsrapport, der snart kommer og vi bruger de erfaringer, vi i øvrigt har til at presse på og 
vi har møder med skoleforeningerne hele vejen rundt og vi bistår også i forhold til lokale aftaler, 
som vi lægger tryk på der også  
 
Johnny, Aalborg. du spurgte, om jeg kunne være lidt mere konkret på, hvordan inddragelse af 
kredsene kunne finde sted. 
 
Kortlægningen lægger op til, at vi og det sagde jeg også i mit første indlæg at vi indgår i en tættere 
dialog om konkrete aftaleelementer. Der er nogle aftaleelementer, som faktisk meget, meget tyde-
ligt lægger op til. Lad os prøve at tale tættere ind på dem. Hvordan fungerer det i de lokale aftaler? 
Det indgår vi en dialog om ligesom den med mødet med nye lærere, som Rasmus var oppe at sige 
noget om. Jamen lad os da prøve at dykke ned lidt mere ned i, hvordan fungerer de aftaleelementer 
i forhold til nye lærere. Hvordan fungerer mentorordninger? Hvad skal vi være opmærksomme på? 
Kan vi gøre det til et centralt aftaleelement. Fordi det er også en bestræbelse på at styrke professio-
ner. Og så har vi jo lavet en foreløbig køreplan tidsplan, som bliver suppleret allerede 23. oktober 
har vi kredsformandsmøde. Vi har i pipelinen, at vi skal have nogle tiltag i forhold til forventnings-
afstemning, som Anders også var inde på eventuelt regionale TR-møder eller at kredsene bliver i 
stand til at varetage den opgave i form af forventningsafstemning. Kredsenes opgaver. I den sam-
menhæng skal vi være tydelig omkring. Hovedstyrelsesmedlemmerne har en opgave i, hele tiden at 
være opmærksomme på, hvad er det egentlig der er brug for i forhold til informationer, dialog, for-
ventningsafstemning, men også at samle alle gode ideer ind. Hele den proces er også noget, vi skal 
have sat tryk på. Hovedstyrelsen har en opgave og den opgave består i at komme med et oplæg til 
den ekstraordinære kongres d. 5. februar. Et oplæg der både tager udgangspunkt i kommissionens 
rapport og anbefalinger og også tager udgangspunkt i vores egne gode ideer til, hvordan vi så ind-
frier kommissionens anbefalinger og hvordan vi får skabt en god arbejdstidsaftale. Sådan et oplæg 
har vi også brug for at få nogle inputs til og den løbende proces vil vi gå i dybden med, når kon-
gressen her er slut. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. 
Med disse bemærkninger så afslutter vi hermed behandlingen af punkt 5 Periode forhandlinger og 
det videre arbejde med Ny Start og efter den kommende pause vender vi tilbage til behandling af 
punkt 4 Et folkeskoleideal og i den forbindelse vil jeg lige orientere jer om, at ændringsforslaget fra 
Niels Munkholm Rasmussen nummer 0.2, det ligger tilgængeligt på kongresportalen under det 
punkt, hvis I ikke allerede har set det og fundet det så giver vi jer nu en kaffepause på 20 minutter. 
Vi skal være tilbage i salen aller allersenest kvart over fire. Det hænger sammen med at i aften er 
der jo kongresfest og det betyder, at lokalet skal ryddes. Det tager lidt tid så vi skal være ude. Vi 
skal afslutte Kongressen og suspender den i dag klokken 10 minutter i 5, så vi har en god halv ti-
mes tid, når vi kommer tilbage fra kaffepause. Kvart over fire igen tak. 
 
 
PAUSE 
 

Dagsordenens punkt 4 – Folkeskoleideal 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
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Ja tak. Så må I gerne tage plads. 
Og vi er i gang med at behandle, skråstreg, at afslutte vores punkter om folkeskoleidealet. I skal ha-
ve nogle bemærkninger tilbage fra hovedstyrelsesmødet. Jeanette værsgo. 
 
Jeanette Sjøberg, hovedstyrelsesmedlem 
Ja vi har haft hovedstyrelsesmødet og forholdt os til de konkrete forslag, som er kommet ind og 
det første er Niels Munkholms i forhold, til at han ønsker en ændring til idealet, det der hedder 8, 
at ”mundtlighed” bliver skrevet ind i stedet for ”samtale” i selve sådan idealteksten og så at der bli-
ver tilføjet et nyt afsnit som et tredje afsnit, hvor der står, at folkeskolen er præget af en høj grad af 
mundtlighed i undervisning med fortælling og samtale, hvor hukommelsen skærpes og eleverne får 
et sprog, som muliggør kritisk tænkning og personlig stillingtagen på grundlag af etiske overvejel-
ser. Og vi kan sagtens se pointen i, hvad det er, at Niels han mener med det her, hvorfor mundtlig-
hed er vigtig og fortællingen er vigtigt. Men vi mener sådan set, at ordet ”samtale” også dækker 
over begrebet ”mundtlighed”. ”Samtale” så måske på en eller anden måde, signalerer mere sådan 
det dialogiske, kan man sige. Men det her med at argumentationen, som Niels kommer med, er det 
er jo rigtigt, at skolen der blev meget skriftlig og det er vigtigt, også at have myndighed. Men det er 
ikke sådan, det er lige nu. Og vi synes faktisk omme i et af de andre idealer, har vi understreget det 
her med, at der skal være forskellige undervisningsformer og arbejdsformer og så videre. Netop for 
at tilgodese elevernes alsidige udvikling. Så vi synes sådan set, at idealet indeholder det, som det 
skal nu og derfor så fastholder vi det forslag, der ligger nu.  
 
Men nu må vi se, hvad Niels han siger til det. Og hvis Niels han fastholder det, så går vi selvfølge-
lig til en afstemning. Men vores indstilling er lige nu, at vi mener, at mundtligheden er tænkt ind i 
faktisk mange af idealerne, hvis I læser dem igennem. 
 
Ja så er der det med overskrifter. Det har vi været igennem en gang til. Og ja det er rigtigt, når vi ta-
ler om det her ”Hvorfor er der brug for dem? Hvorfor er der ikke brug for dem?” Så kan man sige, 
at vi synes, at der er en helhedsforståelse lige nu i idealet ved at de alle sammen tilsammen hænger 
sammen og giver et fælles udtryk. Altså den her helhedsforståelse er vigtig. 
Vi synes også, at hvert ideal – eller det der er formuleret med fed - er faktisk en lang sætning Det 
vil sige, at der står, hvad det handler om. Og det vil blive svært - umiddelbart - at lave et emneord, 
man tager ud fra et ideal og siger ”der er et ord, der så siger noget om, hvad overskriften skal være 
og så videre.” 
 
Men vi anerkender, at der er stillet det her forslag i forhold til overskrifter, og det tager vi en af-
stemning om. Og uanset hvordan afstemningen den falder ud, så vil vi så, hvis det bliver stemt 
igennem, at man ønsker overskrifter, så lægger vi opgaven over til hovedstyrelsen og siger ”det ta-
ger vi med tilbage og arbejder med.” Det gør man nok nemmere, når man sidder 23 end 300, hvor-
dan det så skal være. Og hvis forslaget falder, kan man sige, at så fortsætter vi i nuværende form, 
sådan som det ser ud lige nu, så bevarer vi det, der ligger. Og derfor skal jeg lige høre fra Niels 
Munkholm… Jeg synes lidt, jeg er blevet dirigent nu. Jeg tror, der er en anden, der skal overtage. 
Er det ikke rigtigt. Jeg har været ude som dirigent på alt for mange generalforsamlinger kan jeg 
mærke.  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Det går da ellers meget godt jo. Nå Niels Munkholm. Ordet er dit. 
 
Niels Munkholm, Odense Lærerforening 
Jamen tak for imødekommenheden 
 
Latter 
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Det er jo altid dejligt, man ved at hovedstyrelsen er bag en. Men jeg synes, der er en problemstilling 
her. Det er jo rigtigt nok. Man kunne jo godt sige at ”samtale” er overbegrebet og at det ikke er 
”mundtlighed”. Det kan jeg forstå, at nogen synes. Men prøv lige at tygge på denne her med en 
”samtale tilrettelagt undervisning” eller en mundtlig tilrettelagt undervisning.” Jeg synes… det er 
faktisk det, der er min pointe, det er den mundtlige tilrettelæggelse af undervisningen, den giver 
simpelthen en dimension, hvor vi både har fortællingen og samtalen som nogle af de allervigtigste 
elementer. Så jeg er ikke helt med på hovedstyrelsen, eller i hvert fald Jeanette og jeg går ud fra, at 
du refererer fra det, der er flertallet i hovedstyrelsen.  
Men prøv at forestille jer Christen Kold derude, da han starter ude på Ryslinge marker og holder 
højskole og så videre. Han har jo haft det der med den evige kamp mod teknokrater og bureaukra-
ter skriften. Og det er en evig kamp, vi er ude i her. Det tror jeg, det er. Derfor synes jeg, det er 
fantastisk, at få det ind i vores folkeskoleideal. Det er jo dér det hører hjemme, at vi tør tage den 
kamp. Og så er det sgu lidt unfair. Men jeg snakkede faktisk med Alexander  
 
Latter og summen 
 
… Nå, det må man ikke sige? Jeg kan jo i øvrigt ikke forstå, I ikke har rådført jer med ham under-
vejs her.  
 
Latter  
 
I tror det er sjovt det her. Det synes jeg faktisk ikke. Og jeg har det også sådan, når jeg kigger på 
det nye afsnit 3, nu har jeg jo ikke været heldig og har været tættere inde på det her i folkeskoleideal 
undervejs i tilblivelsen. Jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Det underbygger det, der hedder 
”mundtligheden” med ”Folkeskolen er præget af en høj grad af mundtlighed i undervisningen.” 
Det er det, det starter med ”….med fortælling og samtale.” Og så er der nogle ting ”Hukommelsen 
skærpes, ”eleverne får et sprog”, ”muliggøre kritisk tænkning og personlig stillingtagen på grundlag 
af etiske overvejelser.” Jeg synes faktisk, det passer utroligt flot ind i de formuleringer, I i øvrigt har 
i idealet, så det sagtens kan glide ind uden nogle større sværdslag og så må man sige ”skal vi da al-
drig stemme om noget her?” Og ”er det sådan at hovedstyrelsen egentlig er sådan en slags over-
dommer over kongressen?” Og nu kommer der også noget helt usagligt. Men da jeg startede i 
Kongressen, der var der er simpelthen et udgangspunkt i, at hovedstyrelsen skulle sættes på plads. 
Man skulle jo have magtforholdet, når vi nu er kongressen, så er hovedstyrelsen jo bare en under-
ordnet medspiller her i det hele. Og derfor synes jeg faktisk, at det der et klip i øret. Det talte man 
om dengang, at hovedstyrelsen skulle have et klip i øret, så det ligesom blev sat ind. Så jeg synes 
faktisk, at I her i salen skal vurdere, om det her kan holde til, at vi tager afstemning. Og jeg vil selv-
følgelig anbefale, at I stemmer for mit forslag og det vil sagtens kunne gå ind i folkeskoleidealet. 
Jeg synes det kan styrke det. 
Tak for det. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Formanden  
 
Ander Bondo Christensen, formand 
Tak skal du have Niels. Altså dels så har Alexander sagt, at han er færdig. Så ham kan du ikke bruge 
som argument mere. Det her med at hovedstyrelsen skal nødvendigvis have et klip i øret, det kan 
vi måske få på overskrifter. Det kan vi måske få på pensionisternes kontingenter. Skal det lige være 
her? Nej.  
Jeg vil anbefale, at vi stemmer Niels’ forslag ned. Og det er ikke fordi - som Jeanette siger - vi kan 
sagtens høre, hvad du siger Niels. Vi synes ikke, vi skal til at putte et nyt afsnit ind. Jeg kan sagtens 
læse, hvad du skriver. Jeg kan også være enig i det. Men der kan stå rigtig, rigtig meget i det her ide-
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al. Vi har helt bevidst prøvet at skære det til og lave den her Maggiterning. Der er mange andre 
ting, som vi kunne folde ud og det synes jeg altså ikke, vi skal begynde på her i godt og vel 11. 
time. Så derfor vil jeg anbefale kongressen at stemme nej til Niels’ forslag. Og så har vi det det ide-
al, som vi kan se, vi har nu. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja, du har ikke flere bemærkninger, vel Niels? Se så er vi klar til at stemme om Niels Munkholms 
forslag. Det er det hedder forslag nummer 0.2.  
Må jeg se, hvem der kan stemme for forslaget fra næste Niels Munkholm. Ja tak.  
 
Ja, vi ser lige en gang til. Hvem stemmer for? l behøver ikke, at stemme op. Nå ja, det er med 
stemmesedler. Ja selvfølgelig. Jeg beklager. Ja. Ja tak. Må jeg se, hvem der stemmer imod forslaget? 
Ja tak. Hvem stemmer hverken for eller imod forslaget? Ja tak. Forslaget er forkastet. 
 
Det næste vi skal stemme om, det er forslaget om ”skal der være overskrifter eller skal der ikke væ-
re overskrifter.” Jeg vil give den tilføjelse, at hvis det bliver sådan, at der bliver overskrifter, så var 
forslaget også, at det var hovedstyrelsen, der blev bemyndiget til at lave de overskrifter. Så vi 
stemmer nu om, hvorvidt der skal være overskrifter eller ej. Jeg vil gerne se hvem der stemmer for 
at der skal være overskrifter. Ja tak. 
Må jeg se, hvem der stemmer imod? Ja tak.  
Hvem stemmer hverken for eller imod? Ja tak. Det er besluttet at der ikke skal være overskrifter. 
Så stemmer vi om selve idealet med de formuleringer, der er.  
Jeg vil gerne se, hvem der kan stemme for? Ja tak. 
Er der nogen, der stemmer imod? Ja tak. 
Nogen der hverken stemmer for eller imod? Ja tak. Forslaget er vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Vi er nu nået til afslutningen på dagen og jeg skal lige gennemgå for jer, hvad det er, der så kommer 
til at ske i morgen. Vi starter i morgen med det punkt, der hedder nummer 6 Er vi gearet til fremti-
den? Det behandler vi. Og når vi er færdige med at behandle det, så har vi to ting, vi skal forholde 
os til: Henholdsvis det forslag, der har været nævnt nogle gange med, at vi ovenpå vedtagelsen af 
idealet skulle afholde et Skolemøde. Det vil der konkret komme en formulering på. Det er den ene 
ting, vi behandler efter at vi har snakket om punktet Er vi gearet til fremtiden? færdig og den anden 
ting er, at vi skal have den samlede afstemning om beretningen.  
 
Når det så er overstået, så går vi videre til næste punkt på dagsordenen, der er ændring af dele af 
Danmarks Lærerforenings vedtægter. Der ligger tre forslag, som I ikke har snakket om endnu. Og 
så ligger der det fjerde forslag, som vi er gået i gang med at behandle. Nemlig forslaget i forhold til 
fraktion 4 og kontingent. Det vil vi også få en tilbagemelding til på det tidspunkt. Og da det så er 
overstået, så går vi videre med de yderligere punkter med løn, honorarer, fratrædelsesgodtgørelser, 
diverse valg og rapporter og kontingent. Vi vil tage økonomien, før vi tager valgene.  
Det er dagsordenen for i morgen. Og så skal alle sige til aller, allersidst, at det er sådan, at salen skal 
ryddes. Så jeg skal bede jer, om at tage jeres ting med ud. I skal også huske jeres personlige stem-
mekort og I skal selvfølgelig huske at have det med i morgen.  
 
Så skal jeg sige, at der er kongresfest. Det er klokken 19 og der er altså velkomstdrink ude i foyeren 
fra klokken 19 af. Og dermed vil jeg sige til jer alle sammen: tak for i dag. Det har været en rigtig 
god dag. God fest i aften. Vi glæder os til at se jer i morgen klokken 9.  
 
Og jeg skal bede sekretariatets optællere, om at blive her i salen. Kongressen er suspenderet. 



 

122 

 

Torsdag den 3. oktober 2019 – fra kl. 09.00 – 17.45 

Dagsordenens punkt 6 – Er vi gearet til fremtiden?¨ 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Vi fik lige lidt hurtig musik, det var for at vække jer oven på dagen i går - og måske især aftenen.  
Tak for sidst. Hold kæft hvor var han sjov ham Hausgaard.  
Så… Tusind tak til sekretariatet for også at have arrangeret en rigtig flot fest i går. Mens vi holdt 
fest, så var der nogen andre der var et andet sted, nemlig vores Sinaturfolk fordi de var henne til 
prisoverrækkelse og Sinatur blev i går udnævnt til Danmarks bedste hotelkæde. Det er sgu godt.  
 
Klapsalve 
 
Som Morten lige sagde, da jeg kom her til morgen ”Vi er gået fra at være Danmarks bedste hem-
melighed til at være Danmarks bedste hotelkæde.” Det er ikke så dårligt.  
Vi skal synge morgensang selvfølgelig Jakob nu har allerede glemt, hvad det var vi skulle synge. ”At 
kende sig selv” det er en meget god idé at gøre det.  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Godmorgen fra John og mig. Vi håber, at de af jer der deltog i går aftes, havde en rigtig god fest. Vi 
er nu klar til kongressens tredje dag og vi er jo nået til dagsordenens punkt 6 Er vi gearet til fremti-
den? En kort status på, hvor vi er i forhold til dagsordenen: I går behandlede vi punkt 4 Et folke-
skoleideal og punkt 5 Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start. Vi mangler stadig 
formelt at få lavet en godkendelse af formandens beretning, punkt 3, der har vi jo aftalt, at den 
venter vi med, til vi er færdige med behandlingen af punkt 6 Er vi gearet til fremtiden? og inden vi 
når dertil, skal vi også have behandlet en kongresvedtagelse, der blev omtalt i går og som hovedsty-
relsen fremsætter. Den tager vi i forbindelse med beretningsgodkendelsen. Og så er der endelig 
hovedstyrelsens forslag G.4 i forbindelse med vedtægtsændringerne under punkt 7, som vi fik taget 
lidt hul på, på kongressens førstedag i tirsdags, der vedrører paragraf 8 om kontingentfritagelse for 
fraktion 4. Den vender vi også tilbage til i dag, når vi når til behandlingen af punkt 7 om vedtægts-
ændringer. 
 
Om lidt går vi som sagt i gang med behandlingen af dagsordenens punkt 6 Er vi gearet til fremti-
den. Inden jeg sætter det punkt i gang, så tager jeg en dyb indånding, vover pelsen og foreslår, at vi 
laver en testafstemning. 
 
Det vil være optimalt, om vi får det elektroniske afstemningssystem til at virke i dag. I hvert fald 
når vi når til punkt 7 om behandling af vedtægtsændringer. Det skal jo, som I ved, vedtages med 
kvalificeret flertal på to tredjedele i henhold til vedtægterne. Det kommer vi tilbage til. 
 
Hvis I nu går ind på forsiden på kongresportalens, altså på jeres egen forside. Så skulle der være 
kommet et punkt op under ”Talerliste”. Der står ”Dagsorden” ”Kongresdeltager” og ”Talerliste” 
og så skulle der være kommet en blog op, der hedder ”Afstemning”. Nu er rigtig glad, for der er 
flere der sidder og nikker imødekommende. Dejligt. Ja det er godt. Så langt så godt. Så går I ind på 
den. Og så laver vi en afstemning. En testafstemning, hvor jeg stiller et spørgsmål og så svarer I 
”for” eller ”imod” eller ”hverken eller”. Jeg håber, at de fleste af jer svarer ”for” på det her. Vi har 
en lang dag for os. Spørgsmålet er ”har I sovet godt i nat?” Nu sætter jeg afstemningen i gang. 
Værsgo. I må gerne taste ind. Så trykker I ”afsend”, når I er færdige. 
 
Summen 
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John Vagn Nielsen, dirigent 
Altså jeg har kigget lidt med heroppe og det er sådan, at når I har trykket på den der ”Afstemning”, 
så kommerIi lige nu ind på et punkt, der hedder ”Eventuelt”. Det skal I også trykke på. Så får I 
stemmesedlen. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Jeg er jo ikke delegeret, så det kan jeg ikke se herfra. Så det var godt, John kom med 
den ekstra hjælp. 
 
Er I inde nu? Jeg er blevet bedt om at sige ”tak.” I bør ikke gøre mere. Der er testet og det bliver 
der samlet op på, hvis der er nogen, der lige mangler, så står der en række kolleger fra sekretariatet. 
Så de af jer der har problemer, henvender sig lige til en af optællerne og siger ”Jeg vil godt lige 
hjælpes på vej.” Og så skal vi nok få det til at fungere. Forhåbentlig til vi når til punkt 7. Under Om 
vedtægtsændringer.  
 
Dagsordenens punkt 6 Er vi gearet til fremtiden? Under punktet på kongresportalen, punkt 6 ligger 
der en række bilag, som vi skal bruge til behandlingen af det her punkt. Der ligger hovedstyrelsens 
forslag til kongresvedtagelse. Det er bilag F.1.1., til det bilag er der kommet et ændringsforslag, det 
hedder F.2 fra Hans Junker på vegne af de forpligtende kredssamarbejder, Sjælland Syd og Sjælland 
på Tværs Først kom der et ændringsforslag F.2. For at tydeliggøre forslagene til ændringerne be-
stod, så kom der en ekstra udsendelse den 25. september, det er derfor der ligger to. Men I skal 
koncentrere om det F.2, der ligger under punkt 6.  
 
Og så ligger der en række bilag, som danner grundlag for den diskussion, der skal være under punkt 
6 om vi er gearet til fremtiden? Det er bilag F.1.2. diskussionspapir, et baggrundsnotat F.1.3 et ana-
lysenotat, F.1.4. et overslag under F.1.5 og så under F.1.6, der ligger der en kongresvedtagelse fra 
kongressen for to år siden. 
Så vil jeg starte med at give ordet til Thomas Andreasen  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja lige inden da, så synes vi lige, I skal lige have oplysningen om, at den prøveafstemning, der lyk-
kedes det os altså også at få et resultat. Det skal vi selvfølgelig nok også få, når vi kommer til de 
rigtige afstemninger. Det var sådan at 71,23 procent stemte for og 13,33 imod og så var der 15,44, 
der ikke vidste hvordan og hvorledes det var gået. Nå, spøg til side. Så der skulle være styr på det. 
Så lige en ting til inden Thomas kommer på. Både Helle har nævnt nu og jeg har nævnt det går, at 
vi skal behandle et forslag, som er en invitation til et Skolemøde . Hovedstyrelsen har lavet sådan et 
forslag. Det er lagt ud på kongresportalen, så der kan I sidde og kigge hvor der i løbet af formidda-
gen og når vi så når frem til det punkt, hvor vi skal stemme om beretningen, der vil det her forslag 
også blive fremlagt og der vil blive lejlighed til at kommentere det. Så det ligger ude på kongrespor-
talen. Ja det må være under ”Folkeskoleidealet.” 
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja ja tak for det. Godt 70 procent det er et kvalificeret flertal i hvert fald. Så langt så godt. Jeg skal 
indlede på hovedstyrelsens vegne ”Er vi gearet til fremtiden?”  
 
Jeg mener – og det gør hovedparten af jer formentlig også - at en af Danmarks Lærerforenings helt 
store styrker er, at vi gennem årene er lykkedes med at organisere vores fagpolitiske arbejde og sik-
re sammenhængskraften i foreningen. De resultater som vi som forening skal opnå i årene frem-
over, afhænger blandt andet af hvordan vi vælger at organisere arbejdet. Det handler både om de 
resultater vi skal opnå i forhold til enkeltmedlemmer. Men det handler også om de kollektive resul-
tater, vi skal opnå både centralt og lokalt. Det er på den baggrund, vi i hovedstyrelsen mener at vi i 
Danmarks Lærerforening med mellemrum bør stille os selv spørgsmålene: Er der noget vi kan gøre 
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bedre? Skal gøre anderledes? ja måske mere effektivt? I den forbindelse skal vi også se på de for-
hold i vores omgivelser, der har ændret sig på en måde, der kan have betydning for måden vi løser 
vores opgaver på. Det er de spørgsmål vi under overskriften Er vi gearet til fremtiden?, er godt i 
gang med at drøfte og finde svar på. Formålet med debatten er at bringe alle led af vores forening 
nærmere en afklaring af, hvordan vi også fremadrettet med god ret kan sige, at Danmarks Lærer-
forening varetager medlemmernes interesser bedst muligt - kollektivt såvel som individuelt. På sid-
ste kongres orienterede jeg om hovedstyrelsens plan i forhold til at starte de samlede drøftelser i 
foreningen. Trods mange andre vigtige indsatsområder og aktiviteter i foreningen, så synes vi i ho-
vedstyrelsen at vi er kommet rigtig godt i gang og jeg oplever at behovet for og viljen til at se på 
vores egen organisation, er vokset støt siden sidste kongres.  
Ja i det hele taget er det rigtig fedt at opleve den positive stemning, der er i det hele taget er om-
kring foreningens projekt. Tak for det. Jeg vil også gerne kvittere og sige tak for den positive dialog 
vi har haft med jer i kredsene og sige tak til de mange af jer, der har stillet op til telefoninterviews, 
besvare spørgeskemaer, deltaget i regionale kredsstyrelsesmøder og i det hele taget bidraget til dia-
logen.  
 
Det har været og er helt afgørende, at vi deler vores viden. Drøfter og udfordrer hinanden i forhold 
til hvordan vi arbejder på alle niveauer i foreningen, så vi sammen sikrer, at vi er fremtidens fagfor-
ening for alle vores medlemsgrupper. I hovedstyrelsen i arbejdet med Er vi gearet?, har vi blandt 
andet drøftet hovedstyrelsens samarbejde og ansvar i forhold til resten af organisationen. Det har 
blandt andet resulteret i det diskussionspapir om mulige scenarier, der er bilag her til Kongressen. 
Et bilag som vi mener, vi skal folde yderligere ud i den kommende kongresperiode. Er vi gearet? 
handler om andet end vores egne interne forhold og økonomi. Det handler også om at være gearet 
til at løse de politiske udfordringer, som fremtiden bringer. Både centralt og lokalt. Hovedstyrelsen 
vil derfor fortsætte vores drøftelser af hvad der kræves af fremtidens fagbevægelse og særligt af 
Danmarks Lærerforening.  
 
Vi har det klare indtryk i hovedstyrelsen, at der også har været mange gode drøftelser hos jer i 
kredsene og at der flere steder er taget konkrete initiativer på baggrund af drøftelserne. Det er af 
gode grunde forskelligt, hvor langt og dybt I i kredsene på nuværende tidspunkt er gået ind i arbej-
det. Derfor skal vi også være opmærksomme på, at vi er forskellige steder i forhold til de fremad-
rettede drøftelser og beslutninger og nogle vil måske synes, vi går langt med kongresvedtagelsen og 
andre vil synes ”det går godt nok for langsomt.” På samme måde oplever jeg, at der også kan være 
lidt forskellige vinkler på tempoet i hovedstyrelsen, men det er min vurdering, at vi har momentum 
for at der også frem til næste kongres skal ske noget. Hovedstyrelsens intention med vedtagelsen er 
at ramme det balancepunkt, vi kan mødes på og som samtidig udstikker retningen for det videre 
arbejde. I processen er der - uanset hvor i organisationen vi er - blevet mere tydeligt at vi er nødt til 
at handle på konsekvenserne af det stadigt faldende medlemstal.  
 
Et fald som skyldes de mange nedlagte lærerstillinger. For nogle kredse er denne udfordring allere-
de så alvorlig, at der skal ske noget her og nu. Og ikke bare afledt af det fælles projekt med at geare 
os til fremtiden. Vi har kredse, der på forskellig vis er ”geografisk udfordret”, som vi har omtalt i 
hovedstyrelsen. Det kan være fordi kredsen ligger på en ø langt fra land, eller fordi kredsen trods et 
lille medlemstal dækker et rigtig stort areal. Disse kredse er vi - som fælles fagforening - nødt til at 
drøfte løsninger med allerede på den meget korte bane.  
 
Og for at nævne én konkret, så er vi i forretningsudvalget allerede i dialog med Bornholms Lærer-
forening om mulige løsninger på deres udfordrende - for ikke at sige problematiske - økonomiske 
forhold. Det er vigtigt for mig at understrege, at der hvor der aktuelt er geografiske og økonomiske 
udfordringer, som kræver handlinger… Ja der vil der blive handlet. Det kan være ved at løfte op-
gaver andre steder hen. Ved at sikre bedre serviceaftaler og hjælp til at analysere hvordan der kan 
skabes bedre sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Og det vil samtidig kunne give os nyttige 
erfaringer i forhold til det fælles projekt. Det er også vigtigt for mig at understrege, at det ikke er 
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sikkert at de løsninger der her og nu skal findes i forhold til de meget udfordrede kredse, samtidig 
er de langsigtede løsninger i forhold til resten af organisationen. Sideløbende med at vi træder til i 
forhold til de få kredse der er meget udsatte her og nu, skal vi arbejde på at finde løsninger, der 
passer til vores samlede forening. Faldende medlemstal betyder uundgåeligt færre kontingentkroner 
og det rammer os både centralt og lokalt. Næsten alle kredse har været i gang med at tilpasse øko-
nomien og skåret ned på frikøb og meget andet. Også centralt er økonomien udfordret i årene 
fremover. Vi er derfor nødt til at tænke i nye løsninger, både når det gælder struktur og opgaveløs-
ning. Vi er en forening og det er derfor helt nødvendigt, at vi i fællesskab som samlet organisation, 
finder fælles løsninger inden jorden for alvor brænder under os.  
 
Med vores forslag til kongresvedtagelse ønsker vi fra hovedstyrelsens side, at vi sætter retningen på 
det videre arbejde. Vi mener på baggrund af de konstruktive drøftelser der både har været lokalt og 
centralt, at nogle af de vigtigste pejlemærker for det fremadrettede arbejde med at geare foreningen 
til fremtiden, er en sød sund økonomi centralt såvel som lokalt. Nærhed. Og lige adgang til ydelser 
og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. En sund økonomi er udgangspunktet for at vi 
kan være en vigtig faglig politisk aktør både lokalt og centralt. Formålet med hele Er vi gearet-
projektet er at skabe de optimale politiske og strukturelle rammer, for at vi på alle niveauer kan sik-
re foreningens indflydelse på folkeskolens udvikling og alle vores medlemmers arbejdsforhold. I 
hovedstyrelsen har vi den opfattelse at der er brug for at finde fælles løsninger, der giver alle ni-
veauer i foreningen det nødvendige råderum til det politiske arbejde med at sikre foreningens ind-
flydelse og det nødvendige råderum til at kunne involvere medlemmerne heri. Det er princippet 
om nærhed - til såvel medlemmerne som de lokale beslutningstagere - en af de vigtigste hjørnesten 
i foreningsarbejde.  
Et tredje vigtigt pejlemærke er, at medlemmerne oplever at der er lige adgang til ydelser og kvalitet 
i sagsbehandlingen, uanset hvor de er ansat og om de får hjælp centralt eller i en kreds. Der er og 
bliver brug for at prioritere hvordan vi bedst anvender vores samlede ressourcer på sagsbehandling 
og servicering af medlemmer og foreningens lokale og centrale interessevaretagelse. Og samtidig 
skal vi have blik for, hvilke kompetencer opgaverne kræver. Også dette skal vi finde fælles løsnin-
ger på. Løsninger der bygger på fælles forståelse af, hvilke krav og forventninger der er til den sam-
lede forenings opgaveløsning og et fælles billede af hvad et kvalificeret og kompetent arbejde dæk-
ker over. Både når det gælder medlemmernes retssikkerhed og forenings politiske indsats over for 
medlemmer og interessenter i øvrigt. En af hoved-hjørnestenene til at sikre dette er foreningens 
centrale ansvar for at uddanne de tillidsvalgte samt ansatte og frikøbte sagsbehandlere og konsulen-
ter. Det skal vi fortsat have øje for. Uddannelsen af såvel tillidsvalgte som ansatte skal også frem-
over have høj prioritet og naturligvis tilpasses de fælles krav forventninger og de strukturelle og po-
litiske ændringer som vi beslutter. 
 
Med udgangspunktet i disse tre pejlemærker lægger hovedstyrelsen i kongresvedtagelsen op til, at 
konkretisere fælles krav og forventninger til alle niveauer i foreningen, til såvel kvalificeret og kom-
petent sagsbehandling som strategisk velfunderet og professionelt politisk arbejde. Og at afdække 
hvilke konkrete opgaver, der både økonomisk, rationelt og politisk hensigtsmæssigt kan samles 
centralt. Dette skal ske ved blandt andet med udgangspunkt i konkrete analyser og pilotprojekter i 
udvalgte kredse og forpligtende samarbejde, hvor vi inddrager såvel politisk valgte som ansatte og 
naturligvis også medlemmer. Her ser vi fra hovedstyrelsens side positivt på det ønske fra Hans fra 
Holbæk om at skrive medlemsperspektiv tydeligere frem i vedtagelsen. Tak til Hans for ændrings-
forslaget, som vi regner med bliver uddybet senere. 
 
Med hensyn til medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen, så gentager vi her i efteråret 
den store medlemsundersøgelse, som vi har foretaget i 2013, 2015 og 2017. Det bliver interessant 
at se udviklingen siden den sidste undersøgelse og det giver os et godt grundlag for vores fortsatte 
arbejde med Er vi gearet-projektet. 
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Vi har allerede startet processen med at finde økonomisk rationelle løsninger. For eksempel beslut-
tede vi i hovedstyrelsen den fælles Office 365-løsning her før sommerferien. Vi skal videre ad den 
vej. Men der kan også være sagsgange og sagsbehandlingsområder, det kunne være rationelt og po-
litisk hensigt at flytte. Skal nogen af medlemsgrupperne uden for folkeskolen måske betjenes sekre-
tariatet spørgsmålstegn. Dette - og forhåbentlig meget andet - , kan de kommende analyser og pi-
lotprojekter, som vi lægger op til med vedtagelsen, være med til at  afdække det hensigtsmæssige i. 
Så har vi også i hovedstyrelsen drøftet, om der også skulle noget med i vedtagelsen og måden vi 
holder kongresser på. Vi er i gang med drøftelserne i hovedstyrelsen og vi har også kongresvedta-
gelsen fra 2017 om at se nærmere på kongressen. Så i stedet for at skrive det ind i vedtagelsen, så 
vil jeg allerede nu her i fremlæggelsen give tilsagn om, at hovedstyrelsen arbejder videre med kon-
gresafvikling frem til kongressen i 2020.  
Vi er i hovedstyrelsen enige om, at den nuværende form understøtter opfyldelsen af formålet, som 
det er beskrevet i vedtægterne. Vi finder dog samtidig, at der i forbindelse med kongresserne kan 
være et behov for at opfylde andet end det rent formelle formål. Vi er jo samlet alligevel og kan 
måske i fremtiden klare det formelle hurtigere og på den måde bruge vores tid på en anden måde.  
Jeg glæder mig til de fortsatte drøftelser. Vi vil fra hovedstyrelsens side derfor, inden kongressen i 
2020, udarbejde et oplæg til hvordan der kan arbejdes med at temasætte emner og debatter i for-
bindelse med kongressen uafhængigt af de formalia der i øvrigt knytter sig til kongressen. Spørgs-
målet om kongreshyppighed vil indgå i disse drøftelser.  
Hovedstyrelsen vil samtidig afdække hvordan der kan arbejdes med at styrke samspillet mellem 
kongressen og de politiske aktiviteter, der er i foreningen mellem kongresserne. På baggrund af 
dette tilsagn og initiativerne i kongresvedtagelsen, kan vi på kongressen i 2020 træffe mere kvalifi-
cerede beslutninger vedrørende den videre udvikling af foreningens struktur og opgavevaretagelse.  
 
Og afslutningsvis vil jeg blot for god ordens skyld gøre opmærksom på selve forslaget til vedtagel-
sen som er bilag F.1 og overlader den hermed til kongressens behandling. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent  
Ja tak for det. Vi fik fremlagt hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse F.1.1. og jeg åbner nu 
for debatten. 
Inden jeg lige gør det, vil jeg lige komme med en praktisk oplysning. Jeg har fået at vide, at der er 
blevet indleveret en frakke, jakke som kan hentes hos Helle Pilgaard i sekretariatet, som sidder lige 
her over til venstre for mig. Til højre for jer over mod væggen. 
Og så åbner jeg for talerlisten. Jeg vil gerne starte med at give ordet til Hans Junker, som har frem-
sat ændringsforslag F.2. Og derefter bliver det Hans Christian Winther Larsen fra Lyngby-Taarbæk 
Lærerforening. Værsgo. 
 
Hans Junker, Holbæk Lærerkreds 
Hvordan gearer vi Danmarks Lærerforening til fremtiden? Det er en både nødvendig og meget vig-
tig debat. De to forpligtende samarbejder Sjælland Syd og Sjælland på Tværs har som en udløber af 
vores kongresforberedende møde fremsat et ændringsforslag til hovedstyrelsens fremsatte forslag 
til kongresvedtagelse omkring Gearet til fremtiden. Og vi snakker altså ikke om kommaændringer 
eller indsættelse af et enkelt ”som”, men om selve indholdet.  
Vi har fremsendt det her forslag, fordi vi grundlæggende synes, at det at være gearet til fremtiden er 
andet og meget mere end at tage bestik af en økonomisk udfordring.  
Vi anerkender fuldt ud, at foreningen er nødt til at forholde sig til den økonomiske virkelighed. 
Men er af den grundlæggende opfattelse, at det er medlemsperspektivet, som må stå i første række, 
når vi snakker om, hvordan vi skal være gearet til fremtiden. Og så må økonomien tilpasses de øn-
sker og forventninger, som medlemmerne har. Når vi ser hovedstyrelsens forslag og baggrunds- og 
analysenotaterne og hører Thomas her for lidt siden, så minder det os om det, vi ude i kredsene tit 
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stilles overfor, når vi mødes med administration og skoleledere og skal drøfte, hvordan man bedst 
kommer videre. Her tager både administration og skole også ofte afsæt i at udarbejde en model på 
baggrund af en økonomisk analyse, i stedet for først at kigge på hvad det er for en opgave, man 
egentlig gerne vil have løst. Og så putte den model ned over opgaven som passer bedst. For at illu-
strere vores pointe, så vil jeg gerne henvise til et uddrag af en artikel som Politiken havde den 16.9. 
som i udgangspunkt egentlig handler om noget der hedder ”Barcelonamodellen” og at det at Kø-
benhavn tager kampen op mod tech giganterne. Jeg citerer ”Vi begyndte med at spørge borgerne 
hvad det er for nogle helt konkrete problemer de gerne ville have løst - lige fra boliger der er til at 
betale, bæredygtig transport, udfordringer i sundhedsvæsenet og så videre” siger Francesca Bria. 
Flere end 400 000 indbyggere blev involveret online og Francesca Bria og hendes kolleger gik også 
fysisk rundt i byen fra nabolag til nabolaget for at tale med folk. Først da vi havde skabt et overblik 
over hvad det var folk oplevede og prioriterede, begyndte vi at interessere os for hvordan vi kunne 
bruge teknologien siger hun. Allerede deri lå der et opgør med tech industrien, der ellers ofte har 
held til at definere problemets karakter, med udgangspunkt i de løsninger de selv har udviklet.” 
Overført til vores ændringsforslag til Kongressen kan man spørge ”er det strukturen, organisatio-
nen og økonomien eller medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen, der skal være 
grundelementet i Gearet til fremtiden?” Vi mener, at det sidste skal være tilfældet og at vores for-
slag understreger det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentzen, dirigent 
Ja tak. Hans Junker fremsatte ændringsforslaget F.2. Det behandler vi senere. Nu fortsætter vi med 
talerækken. Jeg giver ordet videre til Hans Christian Winther Larsen fra Lyngby-Taarbæk lærerfor-
ening og derefter bliver det Andreas Mejlhede for de Lærerstuderendes Landskreds. Værsgo. 
 
Hans Christian Winther Larsen, Lyngby-Taarbæk Lærerkreds 
Tak for det. Jeg tror, jeg er en af de 13 procent, der ikke har sovet så forfærdelige godt i nat. Det 
var hyggeligt går. Måske handler det også om, at jeg er lidt spændt på hvad jeg skal sige nu her. 
 
Latter 
 
Jeg kom til at tænke på, at måske kunne Niels Hausgaard have.. Han kunne sagtens have skrevet en 
af de bidende satiriske sange over det, jeg vil snakke om nu. Jeg vil gerne tale om det, som alle taler 
om i øjeblikket og har talt om ude på gangene de sidste par dage. Og for mit vedkommende i flere 
uger. Nemlig næstformandsvalget Jeg er simpelthen blevet indigneret. Jeg har været meget i tvivl 
om jeg ligefrem skulle bede om ordet, men det har jeg gjort nu og det er fordi, der er noget princi-
pielt i det her og det falder ind under det her dagsordenspunkt, selvom det måske havde været me-
re passende at tale om det under valghandlingen, så sagde dirigenterne, at der kommet nogle 
spørgsmål omkring, hvordan forholder vi os til valg fremover. 
 
Jeg kan også lige starte med at tone rent flag, men jeg synes at Morten er en ualmindelig velkvalifi-
ceret næstformandskandidat. Han er skarp. Han er nuanceret. Han er kreativ. Han er indsigtsfuld 
og hvis jeg også lige må tilføje Han er både sød og charmerende. Undtagen måske lige når han taler 
om arbejdstid, så kan han godt blive lidt bidsk. Og så taler han jo ret tit om arbejdstid. Men det kan 
også have noget at gøre med, at han måske får skudt nogle ting i skoene, som man ikke bryder sig 
så meget om. Nå. Men det er ikke en anbefaling, jeg er ude i. Det er en replik eller snarere en kritik 
af forløbet i forbindelse med valget. Uanset hvem man stemmer på.  
For jeg synes, der er et element af urent trav i det her. På det forberedende kursus i sidste uge, der 
lavede vi lidt sjov ved det bord jeg sad ved om, at mine første ord fra kongressens talerstol, min 
debut skulle indeholde en kritik af vores formand, Anders. Ikke en generel kritik heldigvis, men 
helt specifikt for din udmelding i forbindelse med næstformandsvalg. 
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Jeg har altid i diskussioner med min familie og mine venner og alle kollegaerne ude på min skole 
forsvaret skråstreg beundret dig Anders. Jeg har altid syntes, at det du siger, er sagligt, det er klogt, 
det er velbegrundet og det bliver altid leveret ordentligt. Men ikke i det her tilfælde og jeg kan ikke 
lade være med at kommentere på det. Specielt når du i den mundtlige beretning taler om ytringsfri-
hed, tavshedskultur og virkelig understreger vigtigheden og betydningen af demokrati som dannel-
sesmål som en livsform og som noget der er virkelig vigtigt lige nu. Så havde jeg ærlig talt højere 
forventninger til, hvordan sådan et næstformandsvalg i selveste Danmarks Lærerforening skal fo-
regå.  
 
Klapsalve 
 
Vi er tit oppe på den høje klinge, når folk taler fra stolen her. Der har virkelig været nogle fine taler 
herfra de sidste par dage og måske så skifter de fleste af os lidt ned i gear på nogle andre tidspunk-
ter. Men du skal vel egentlig som formand blive oppe på den høje klinge hele tiden - i hvert fald 
når du udtaler dig offentligt. Det du siger, betyder jo noget. Det flytter noget. Det sætter en stan-
dard for, hvordan vi er sammen. Jeg havde måske en naiv forestilling om, at her der bød man alle 
velkommen i deres kandidatur og så tog man den derfra. Lige ud af landevejen. Ligegyldigt hvem 
man stemmer på. Det er jo godt, når nogen stiller op og udfordrer både pladser og taburetter og 
tankegang. Det giver mere refleksion og det støver argumenterne af.  
 
Jeg fik bogstaveligt talt kaffen galt i halsen, da jeg læste din første udmelding, efter Morten havde 
meldt sit – måske overraskende - kandidatur. Formanden ville trække sig, hvis Morten blev valgt. 
Hold da op der blev trukket lidt i land bagefter. Men sådan noget kan man jo ikke rigtig trække til-
bage. Nu havde Morten allerede et bjerg foran sig. Han cykler meget. Og nu går det virkelig op ad 
bakke. Og så gentog du i øvrigt dig selv for nylig i forbindelse med dit eget kandidatur dog i lidt 
mildere vendinger. Når jeg kigger på hovedstyrelsen – nu vender jeg mig ikke om, men jeg sidder 
og kigger op, så tror jeg simpelthen heller ikke på, at lige netop Morten skulle være særlig svær at 
arbejde sammen med. Det er muligvis inden for den demokratiske skive at melde ud, som du gør, 
men jeg synes ikke, det er i orden. Det er i modsætning til, hvad du skriver: uordentligt, udemokra-
tisk og ubehageligt. Ja der er mange tillægsord, man kunne bruge. Og et af de bedste, det kommer 
her: Det er noget pjat. Jeg synes, at man som formand skal kunne samarbejde med alle. Vi vælger 
jo ikke et formandskab samlet. Og det er heller ikke hovedstyrelsen, som konstituerer formands-
skabet. Det bliver jo valgt her på kongressen. Først formanden og så næstformanden. Og det for-
styrrer og ødelægger debatten, når du melder så bombastisk ud. Jeg tror godt, du ved hvad du gør 
og jeg tror ikke kun på, at det handler om tillid eller sådan noget i den dur. Jeg tror mere det hand-
ler om at styre. Man må godt påvirke valget med sin demokratiske stemme. Det er selvfølgelig OK. 
Det skal man vel. Men jeg synes, der er en grads forskel, når man prøver at styre valget lidt med 
tomme skruer. Det synes jeg, du burde holde dig for god til. 
 
Hver gang nogen stiller op til noget, så forstyrrer det planen for nogle andre. Det kan selvfølgelig 
være irriterende, men det kan man altså ikke styre. Det skal man vel ikke styre. Når vi har de ved-
tægter, vi har. Jeg synes heller ikke, at man kan tale om, om det er det rette tidspunkt at stille op på. 
Selvfølgelig er det det rette tidspunkt. Vi har jo valg nu.  
 
Klapsalve 
 
Egentlig så kunne burde vi vel have haft nogle flere kandidater. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Undskyld Hans Christian men vi har jo de her syv minutter. Du er lige ved at nærme dig. 
 
Hans Christian Winther Larsen, Lyngby-Taarbæk Lærerkreds 
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Altså da jeg tog tid på mig selv, der tog det 7 minutter, men jeg snakker måske lidt langsomt her. 
Der er kun en enkelt pointe tilbage.  
 
Der er i hvert fald masser af potentiale her og jeg tænker på, om der er noget, der skal klappes af 
på forhånd og det synes jeg ikke.  
Jeg forstår det virkelig ikke. Hvorfor ikke bare støtte Dorte og så lægge vægt på alt det positive 
samarbejde, som I har haft og alle de ting, I er lykkedes med. Og så bare byde Morten velkommen 
uden trusler om at gå. Det synes jeg havde været ordentligt.  
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg synes at i DLF og hovedstyrelsen specielt, så burde vi tænke 
over, om et kampvalg behøver at være en magtkamp. Det er det måske i mindre grad i udgangs-
punktet. Men det er immervæk også et demokratisk sundhedstegn. Og det vidner om engagement 
og ildhu. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Undskyld Christian men tiden gået. Du skal have til at gøre det færdigt. 
 
Hans Christian Winther Larsen , Lyngby-Taarbæk Lærerkreds 
Jeg synes, du fortjener kritik for din udmelding. Du fik rigtig meget ros for din fine beretning. Nu 
får du lidt ris. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak Hans Christian. Så bliver det Andreas Mejlhede fra de Lærerstuderendes Landskreds og deref-
ter Jørn Kokkendorff fra Århus Lærerforening. Værsgo.  
 
Andreas Pedersbæk Mejlhede, Lærerstuderendes Landskreds 
God morgen. Nu skal vi se, om jeg kan få talt frem til, hvad det lige er, jeg godt kunne tænke mig at 
sige heroppe. Men jeg tror, jeg vil vende tilbage til Gearet til fremtiden, som udgangspunkt i hvert 
fald. Ja altså man kan sige, vi som lærerstuderende, vi er jo i virkeligheden, altså Lærerstuderendes 
Landskreds er på mange måder lærerens - når han er i gang med at han eller hun er i gang med at 
uddanne sig til lærere - første møde med sin fagforening. Og derfor er det jo enormt vigtigt, at der 
er nogen, at der også er et fokus på, hvordan vi som Lærerstuderendes Landskreds på en anden 
måde kan få styrket vores vej igennem at få skaffet så mange medlemmer som muligt i så tidligt et 
stadie af vores læreres udvikling som muligt. Om man så må sige. 
Man kan sige, at det egentlig - så vidt jeg ved - er den eneste kreds med medlemsfremgang og det 
ville jo på en eller anden måde tegne på, at så kunne de jo også bare - når de var i gang med at ka-
ste pengene op, sætte nogle penge i vores retning. Hvis det var det, de godt kunne tænke sig. Og så 
ville jeg ikke tale så meget mere om det. Men man kan sige, at jeg tror… Der er to ting jeg vil tale 
ind i her og det er, at det ene er, altså de er begge to måske nogle gamle travere for os lærerstude-
rende. Den ene det er det der med overgangen fra at være studerende til at være lærer, kan for no-
gen fremkommet som ikke-eksisterende. Det kan fremkomme som om, man sidder i en grøft og så 
skal man bare hoppe ned på bunden, så er man så lærer eller. Og det tror jeg… man skal i hvert 
fald arbejde enormt meget fremadrettet med og sørge for at overgangen fra lærerstuderende til læ-
rer bliver - hvad kan man sige - nemmere. For jeg tror, - og det ved jeg allerede - Thomas han er i 
fuld gang med sådan noget, men jeg tror, det er et vigtigt fokus også når vi snakker om at være gea-
rede til fremtiden. Jeg tror også, at – og det er jo fordi, at vi taber enormt mange lærere både fordi 
de ikke bliver medlemmer mens de studerende, men også fordi de faktisk ikke bliver ved med at 
være i folkeskolen af en eller anden grund, fordi de ikke har en ordentlig overgang, ikke? Men hvad 
kan man sige….. - jeg tror også at der er en pointe i, at vi taber nogle ved - nu teaser jeg lidt en dis-
kussion, som en af mine gode venner kommer op at snakke om senere også - det er det der med at 
jo færre kongresser, jo mindre vi har tænkt os at inddrage vores medlemmer i demokratiet, jo svæ-
rere bliver det simpelthen også at være medlem på en demokratisk og involverede måde. Det tror 
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jeg også er en vigtig detalje, når man snakker om noget med kongreshyppighed osv., Spørgsmålet 
om kongreshyppighed hørte jeg det blive omtalt som.  
Man kan sige at vi på en anden måde snakker om fremtiden nu, gearet til fremtiden og sådan nogle 
ting. Og vi synes måske bare, at det totale mangel på at snakke om fremtidens lærere, som er den 
lærerstuderende - vi kalder det fremtidens superlærer - jeg har så glemt T-shirten derhjemme i dag. 
Det var sådan lidt kikset. Men det mangler altså i det her, når vi snakker om gearet til fremtiden og 
det tror jeg, vi har bred enighed om hernede på bordet 4. Kan I ikke lige vinke, for jeg tror også, 
det er vigtigt, at alle lige prøver her den sidste dag at få snakket med en lærerstuderende på et eller 
andet tidspunkt. Nu har vi ikke lige kampagnen med os i dag, men jeg tror alligevel, at det kunne 
være lidt smart. Så ja, hvis vi skal snakke om, hvordan vi kan gøre det anderledes, bedre og mere 
effektivt, så synes jeg også, at vi skal snakke om, hvordan vi får flere med fra start af. Og fra start 
af, det er altså ikke kun, når de er uddannet lærere. Det kunne sagtens være før de er uddannet, i 
hvert fald mens de er under uddannelse. Så var det var bare det. Tusinde tak. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Jeg kan lige orientere jer om at hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse med afsæt i folkeskole-
idealet, er blevet trykt, så den ligger under ”udsendelse”. Den ligger under kongressportalens punkt 
fire ”Et folkeskoleideal ” og den har nummer 0.3., der bliver behandlet senere som vi orienterede 
om tidligere.  
Vi fortsætter talerlisten. Jørn Henrik Kokkendorff får ordet og derefter bliver det Tina Beck-
Nilsson fra Greve Lærerforening. 
 
Jørn Henrik Kokkendorff, Århus Lærerforening 
Jeg er så nok stadigvæk måske mere fraktion 4 end Århus Lærerforening i denne her sammenhæng.  
 
I tirsdags fik jeg under punktet Vedtægtsændringer, fordi der var en vedtægtsændring, jeg virke-
ligheden hellere ville snakker om under dette punkt og det lykkedes mig at få skabt en hel del for-
virring om, hvad det er, vi har gang i fraktion 4, om det med kontingentfritagelse. Hovedstyrelsen 
og - ikke mindst Thomas - blev noget forvirret over, at jeg kom og lød som om jeg undsagde Bir-
gits arbejde i hovedstyrelsen og det kunne hun jo heller ikke helt forstå. Det vil jeg gerne undskylde 
for, men det kom bag på mig, at Er vi gearet til fremtiden? ikke kom før vedtægtsændringerne og 
nu har jeg så ordet og under Er vi gearet til fremtiden, så er det, så jeg blander vedtægtsændringer 
ind i det punkt. Og grunden til at jeg gerne vil behandle det med kontingentfritagelse er, at jeg sy-
nes, at præmissen for det forslag, kan jeg ikke rigtigt anerkende. Det er fremsat af nogen, som sy-
nes, at der er to slags kredskontingent. En bunke der godt må bruges til pensionistarrangementer 
og så er der en anden bunke, som man ikke må bruge til pensionistarrangementer. For mig, som 
gammel kredskassérer, der er kontingentkronerne samme farve alle sammen, når de kommer ind i 
kassen. Og så er det generalforsamlingen, der vedtager et budget, som siger, hvad pengene skal 
bruges til. Altså, man kan faktisk godt forestille sig en generalforsamling, hvor alle pensionisterne 
møder op og kommer med et budgetforslag, som siger, at alle pengene skal bruges til pensionistrej-
ser. Det kan de godt få vedtaget, hvis de er nok, men det ville selvfølgelig aldrig ske det ske, men 
det var bare for at illustrere, hvad jeg mener, at kontingentskroner, de er ikke mærket på forhånd. 
 
Jeg vil hellere se det forslag i lyset af, at det kan bidrage til at løse, at der kommer færre kontingent-
indtægter, fordi der er færre lærerstillinger og dermed færre medlemmer. Og det kunne nemt indgå 
i alle de fire scenarier, der er opstillet under det her punkt, at vi bestemmer, at vi alle sammen skal 
betale kontingent et par år mere. Vi bliver alle sammen pensionister en gang. Og i det lys vil jeg 
godt anbefale - det som jeg stillede spørgsmålstegn ved i tirsdags - så vil jeg gerne anbefale denne 
her vedtægtsændring, fordi så bidrager den til, at foreningens samlede kontingentindtægter bliver 
forøget ved, at vi alle sammenbetaler et par år mere. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Og så 
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vil jeg selvfølgelig tilføje, at jeg utrætteligt arbejde for, at foreningen bliver gearet til, at I alle sam-
men bliver fastholdt som medlemmer, når de bliver pensionister. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak. Og jeg vil gerne præcisere, at Jørn talte på vegne af fraktion 4. Tina Beck-Nilsson får ordet, 
værsgo og derefter bliver det Philip Lehn Brand fra 20 Thy-Mors Lærerkreds  
 
Tina Beck-Nilsson, Greve Lærerforening 
Gearet til fremtiden, det er en tilstand mere end et projekt. I Greve Lærerforening har der været en 
tilstand i mange år og det er en nødvendig tilstand, hvor vi konstant vurderer, hvordan vi bedst 
muligt hjælper medlemmerne for de midler og den manpower, vi har til rådighed. Og i øvrigt så 
overvejer vi også konstant, om det er det rette og den tilstrækkelige manpower, vi har på kredskon-
toret. Og det tror jeg, man gør i mange kredse i forskelligt omfang. Den nødvendige diskussion fo-
regår heldigvis i hele foreningen og derfor er det rigtig godt, at vi igen drøfter det på kongressen, 
for her bør det også være en diskussion, vi har med hinanden, hver gang vi mødes.  
 
Vi er nødt til også at have diskussionen på tværs af hele organisationen. Jeg oplever diskussionen 
om Gearet til fremtiden foregå - man kan se i hver sin silo – kredsene diskuterer med hinanden og 
hovedstyrelsen diskuterer med sig selv. Og lige præcis dét vil jeg gerne ændre på og stille spørgsmå-
let ”Hvad skal vi egentlig med hovedstyrelsen? Skal vi overhovedet have en hovedstyrelse? Eller 
skal vi have en anden kompetent forsamling? Og hvis vi skal have en hovedstyrelse, hvordan skal 
den så vælges og hvad skal den lave? ”I kredsesamarbejdet Sjælland på Tværs, har vi længe diskute-
ret de udfordringer, vi ser i forbindelse med et hovedstyrelsesvalg. Vi påstår i foreningen, at det er 
et landsvalg. Det er det også på papiret, men reelt forsøger vi vel i vores forpligtende kredssamar-
bejde, at sikre os mindst én kandidat fra vores område får en plads i hovedstyrelsen. Og det gør vi 
selvfølgelig for at sikre en sikker informationsstrøm, som går begge veje. Det er ikke mindst vigtigt 
både i den overenskomstsituation, vi har stået i mange år, men også når vi taler om store foran-
dringer i vores organisation. I Sjælland på tværs har vi flere gange med bekymring drøftet, hvis ikke 
vi har et medlem af hovedstyrelsen, hvordan vil vi forblive en del af den dialog? Det kunne også 
være andre kredssamarbejder, har samme bekymring. Vi overvejede faktisk, at komme med et for-
slag til ændring af hvordan vi vælger en hovedstyrelse, men det er jo mindst et år for sent. Derfor vil 
jeg gerne opfordre den nye hovedstyrelse til at iværksætte en diskussion. Ikke kun med sig selv, 
men med os alle sammen om hvad skal vi med hovedstyrelsen. Jeg vil da gerne komme med første 
oplæg til den diskussion, for så er vi i gang.  
 
Skal hvert forpligtende samarbejde for eksempel have mindst en plads i hovedstyrelsen? Så foregår 
der reelt et valg i hvert samarbejde og den der får flest stemmer, får pladsen. Og skal der mere spe-
cifikt stå i vedtægterne, hvilke forventninger, vi i resten af foreningen kan have til hovedstyrelsen 
og dens arbejde og forpligtelser i samarbejde med resten af organisationen?  
Det er jo alt sammen noget, der tager lang tid at blive enige om. Så derfor vil jeg opfordre den nye 
hovedstyrelse til - på den korte bane - at sikre, at hvis et kredssamarbejde ikke har et medlem af 
hovedstyrelsen, så er hovedstyrelsen forpligtet til at sørge for, at det samarbejde bliver serviceret på 
samme kompetent måde, som hvis man havde sin egen kandidat. Vi har brug for et tæt samarbejde 
mellem kredsene og den kompetente forsamling vi end har besluttet os for. Men jeg vil også op-
fordre til, at vi tager en diskussion om, om vi skal have en hovedstyrelse, eller om vi skal have en 
anden kompetent forsamling. Vi skal turde rokke lidt ved båden, når vi diskuterer, om vi er gearet 
til fremtiden. Ellers giver den diskussion, i min optik overhovedet ingen mening. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
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Ja tak for det. Så giver jeg ordet til Philips Lehn Brand og derefter bliver det Per Dyrlund Arnoldi 
fra Frederiksberg Lærerforening. 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerforening 
Tak for det. Vi har i Danmarks Lærerforening arbejdet med organisationens udvikling på alle ni-
veauer, som Tomas også siger, med henblik på at vi bliver gearet til fremtiden. Det er klart, at en 
organisation som vores fra tid til anden skal se sig selv efter i sømmene og ”gør vi det rigtige? Er vi 
organiserede og strukturerede på den mest hensigtsmæssige måde?. Har vi de rigtige varer på hyl-
derne? Og har vi styr på vores økonomi?” I dette arbejde har vi drøftet foreningens nuværende 
struktur, organisering, organisationsprocent, økonomi, økonomisk bæredygtighed, nærhedsprincip, 
rådgivning og politiske varetagelse af medlemmernes interesser og meget mere.  
En del af bagtæppet for vores drøftelser er en viden om et generelt faldende medlemstal i forenin-
gen. Nu skal vi videre i processen og de beslutninger vi træffer her på denne kongres, får betydning 
for det videre arbejde med at blive gearet til fremtiden. Derfor er det i min optik lidt vigtigt, at vi 
får kigget på det opdrag, vi her fra kongressen pålægger hovedstyrelsen at arbejde videre med. Og 
derfor skal vi se godt efter på kongresvedtagelsen F.1.1., som er blevet forelagt her. Jeg er, for så 
vidt ikke uenig i formuleringerne i F.1.1.og jeg er, for så vidt heller ikke uenig i de konkrete opga-
ver hovedstyrelsen pålægges at arbejde videre med - såfremt den vedtages 
Men jeg synes, at der mangler et væsentligt element. Der mangler et mere udtrykt ønske om at ar-
bejde videre med det økonomiske aspekt. Det spor der handler om foreningens økonomiske for-
udsætninger for at være en nærværende og altid tilstedeværende aktør, når det drejer sig om politik 
og forhandling samt rådgivning og vejledning af foreningens medlemmer. Derfor mener jeg, at der 
- i denne kongresvedtagelse som handler om foreningens fremadrettede arbejde med at blive gearet 
til fremtiden - bør være en større eksplicit tydelighed i forhold til de økonomiske forudsætninger, vi 
har for at drive forening.  
 
Jeg vil derfor foreslå, at vi indarbejder et ekstra dot under de i forvejen eksisterende dotter og jeg 
skal nok sende det på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen - også rettidigt. Der skal stå, ”at i det 
videre arbejde Er vi gearet til fremtiden, pålægger kongressen hovedstyrelsen, at vi får konkretiseret 
betydningen og konsekvenser af de - i vedtagelsen - formulerede pejlemærker.” Og her tænker jeg 
jo på det, der handler om sund økonomi centralt såvel som lokal, nærhed samt lige adgang til ydel-
ser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. Det står nemlig ikke fuldstændig klart for 
mig, at det er det vi skal arbejde med. Men når jeg hører Thomas fremlægge vedtagelsen, så kan jeg 
jo godt høre, at der er - i hovedstyrelsen - et perspektiv på at arbejde i forhold til det her med de 
her økonomiske udfordringer, som kommer af et stadigt stigende faldende medlemstal. Stadig sti-
gende faldende medlemstal. Det lyder fandeme mærkeligt. Det kan jeg godt høre. Nå, måske for-
stod I det alligevel. Altså underforstået: Vi kan ikke tale om nærhed og nærhedsprincippet, lige ad-
gang til ydelse og kvalitet i rådgivningen, uden at vi ikke også forholder os til betydningen af sam-
me i et økonomisk perspektiv. Det svarer lidt til, at vores lokalpolitikere derhjemme i kommunerne 
siger ”vi vil have verdens bedste folkeskole” og de ikke prioriterer dem med økonomi. Det kan jo 
ikke nytte noget, af det vi siger i Danmarks Lærerforening ”Vi vil have verdens bedste og mest 
nærværende og altid tilstedeværende fagforening”, uden at vi ikke også forholder os til de økono-
miske aspekter i den forbindelse.  
Så derfor skal mit forslag være, at vi gør det mere eksplicit, at de pejlemærker der er formuleret i 
baggrundspapiret, også har et økonomisk perspektiv. Altså at der er to sider af det her. Så derfor 
bliver mit forslag, at vi skal have indarbejdet denne her ekstra dot og den kommer på et andet tids-
punkt her. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
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Ja tak for det. Vi ser gerne, at dit forslag kommer – og i hvert fald her, mens vi behandler det her 
punkt - så du må godt gå ned at skrive på den og sende den til os.  
Jeg noterede mig, at Philips forslag er en ekstra dot, som lyder i retning af - Under overskriften Et 
videre arbejde med Er vi gearet til fremtiden pålægger Kongressen hovedstyrelsen - og en dot, der 
hedder ”at vi får konkretiseret de – i vedtagelsen - formulerede pejlemærker”. 
Det kommer der et forslag på. 
Så giver jeg ordet til Per Arnoldi og derefter bliver det Christian Holm fra Albertslund Lærerkreds. 
 
Per Arnoldi, Frederiksberg Lærerforening 
Tak for det. Er vi gearet til fremtiden? Vi taler økonomi. Den skal være på plads, så vil kan være 
stærke. Men vi skal også til sammenhængskraft. Uden god økonomi, uden god sammenhængskraft, 
så er vi ikke en stærk fagforening og med det vil jeg tage lidt ind i Hans Junkers forslag. Vi har et 
par tilføjelser, som bør være sendt op til jer. Jeg tror, jeg tror jeg skrev det med til en indkøbssed-
del, men nu tror jeg, at det skulle være i orden. Den er blevet sendt op til jer. I ændringsforslag F.2. 
står der, at i det fortsatte arbejde med Er vi gearet til fremtiden, er målet, at sikre at foreningen i 
videst muligt omfang imødekommer medlemmernes ønsker til en stærk fagforening.  
Det er et udsagn, man overhovedet ikke kan være uenig i. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal være en 
lyttende fagforening. Vi er medlemmernes fagforening, så selvfølgelig er det deres ønsker, vi skal 
imødekomme bedst muligt. Men vi synes også, i Hovedstaden øst og Hovedstaden vest - hvor vi 
kiggede ind i forslagene her og arbejdede med det på vores kongresforberedende dage - at der 
mangler endnu et par dots, som forpligter os til ikke kun at være en lyttende fagforening, men også 
være en fagforening som formidler ud ”hvorfor vi arbejder med de sager som vi vælger at arbejde 
med”.  
Vi kan ikke blive ved med at være en stærk fagforening ved blot at lytte til vores medlemmers øn-
sker. Vi skal også sikre os den bredest mulige forståelse og opbakning blandt vores medlemmer til 
de sager vores fagforening kæmper for. Vi skal passe på, at vi ikke bliver historieløse. Vi skal huske 
på det fundament, vi står på. Over 30 procent af vores kolleger har ikke været i folkeskolen før 
2013 og kender måske ikke værdien af en arbejdstidsaftale, eller værdien af hvor vigtigt det er, at få 
ændret en dysfunktionel folkeskolereform. Det er det lange seje træk, der skal til og det lykkes kun, 
hvis vi står sammen. Derfor har vi en tilføjelse til F.2., som går ud på, at vi også forpligter os til at 
formidle det vi sagde, forening vælger at arbejde for på en måde, så både før ’13 og efter ’13-lærere 
føler ejerskab.  
 
Vi har to dots, vi gerne vil have med. Den første er formuleret således ”at vi vil arbejde for at DLF, 
på alle niveauer fastholder en høj organisationsprocent, samt sikrer at potentielle medlemmer ken-
der vigtigheden af at, at ved at skabe handlekraftige fællesskaber gennem involvering og organise-
ring af arbejdslivet, opnår man bedre resultater.” Det var den og den anden: ”Samtidig skal Dan-
marks Lærerforening aktivt arbejde for, at der blandt medlemmerne, er bredest mulige forståelse 
og opbakning til de sager, foreningen vælger at arbejde for.” En af baggrundene for at sætte de to 
dots op det var, at jeg personligt sidste år, da vi kiggede på, hvordan det var gået under OK18, så 
sagde vi havde ”vi har faktisk haft en høj mobiliseringsgrad blandt vores medlemmer.” Og jeg sad 
lidt og tænkte på ”men hvad med alle dem der ikke var blevet mobiliseret. Hvad var motivationen 
for at blive hjemme på sofaen?” Det kunne jeg godt tænke mig, at man går lidt længere ind i og 
undersøger lidt bedre og vi sikrer os, at vi har en stærk sammenhængskraft blandt alle vores med-
lemmer - både os gamle og de nye tilkommende. 
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Og Per, jeg kan fortælle, at vi har fået trykt dit ændringsforslag til F.2. Og det var et forslag 
om at indarbejde yderligere to dotter i det store fjerde afsnit i F.2., der indledes med ”i det videre 
arbejde med Er vi gearet til fremtiden?, pålægger kongressen hovedstyrelsen” og så videre… 
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Det er blevet fremsat nu og det kommer ud at ligge på kongresportalen lige om lidt under punkt 6, 
så kan I læse det der. Det behandler vi naturligvis senere. Så giver jeg ordet til Christian Holm. 
Derefter bliver det Flemming Pedersen fra Århus Lærerforening  
 
Christian Holm fra Albertslund Lærerkreds 
Kære kongres. Er vi gearet til fremtiden? Der hvor jeg kommer fra, der er det også at være gearet 
til fremtid, at vi forstår og anerkender den voldsomme frustration, vores kolleger hver eneste dag 
står i. De deler ikke nødvendigvis den overbevisning, at en lille bitte åbning eller indrømmelse er så 
voldsomt positiv, som det blev udtrykt i går på kongressen. Den tjekkisk fødte forfatter Milan 
Kundera skrev romanen Om latter og glemsel. En slags skæbnefortællinger i Tjekkoslovakiet ved 
indførelsen af socialismen i 1948. Milan Kundera brugte i romanen det billede, at når fortidens 
synder presser sig på, så ændrer man bare navnet på det, de ikke længere ønskede. Som historisk 
fortælling. Derved skabtes historieforfalskning, der heldigvis blev opdaget af dem, der ville åben-
hed om den virkelighed der forsøgtes udslettet. 
 
Det tænker jeg, at vi skal huske, når nogen ønsker at udviske MODST med MEDST. I går mødte 
kongressen vores nye undervisningsminister, der adresserer det, der efter hendes opfattelse var fol-
keskolens tre helt store problemer. Inklusion. Sagde hun her, at der blev øremærket ekstra ressour-
cer? De nationale test. Sagde hun her, at hun i respekt for vores arbejde suspenderer de nationale 
test for os alle til en ordentlig løsning kunne findes? Og så havde hun i det indlæg med noget om 
navnekombinatorik hængt op på en koblingsprocent, der for Albertslund slet ikke giver mening. I 
Albertslund handler det om helt andre problemer end navnekombinatorik. For mig var det tydeligt, 
at undervisningsministeren helt undgik det faktum at adressere, at vi stadigvæk er underlagt en ar-
bejdstidslov. At vi stadigvæk er underlagt en skolereform, der efter min mening er det største sko-
lepolitiske svigt af folkeskolen for både lærere og elever. 
 
Klapsalve 
 
Alligevel oplevede jeg, at en kongres noget trevent én efter én rejste sig op klappende og enkelte 
spurgte, om det er sådan, man gør, da undervisningsministeren havde forladt talerstolen. Pludselig 
genoplivede jeg 2013’s lockout og den massepsykose, hvor jeg erindrer mig selv dansende ud af 
Roskildevej med alle mine gode skønne kolleger ligeså dansende. Alle optaget af, at finde en gri-
masse der kunne passe. Vi i Danmarks Lærerforening har ikke brug for at blive identificeret, som 
foreningen der går i selvsving, når nogen siger noget positivt om os eller til os. Vi skal være ordent-
lige, men det er ordentligt at klappe uden at gå i selvsving.  
Derfor glæder jeg mig uendeligt meget til de regionale møder, hvor vi netop over for vores under-
visningsminister kan adressere problemer, der er vores virkelighed og ikke ud fra en dagsorden sat af 
dem, der ikke har daglig berøring med folkeskolen. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Jeg kan lige orientere om, at Per Arnoldis ændringsforslag 0.4 til F.2 er tilgængeligt nu på 
Kongresportalen under dette punkt. Så giver jeg ordet til Flemming Pedersen fra Århus Lærerfor-
ening, værsgo. Og derefter bliver det Sussie Johansen fra Københavns Lærerforening. 
 
Flemming Pedersen, Århus Lærerforening 
Vi skal se indad, som det står i kongresvedtagelsen. Der står jo, at målet er at skabe de mest opti-
male politiske og strukturelle rammer på alle niveauer, så vi kan sikre medlemmernes interesser. Ja 
det er helt afgørende, at vi ser indad i vores fagforening for at afdække, om der er måder, vi arbej-
der på og måder vi organiserer os på, er de rigtige, så vi varetager medlemmernes interesser bedst.  
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I vedtagelsen fra hovedstyrelsen der er der fokus på nærhed og økonomi og i ændringsforslaget fra 
Henrik Junker, var der også fokus på medlemmerne i centrum. Det er alt sammen væsentligt. Bag 
det hele ligger et spørgsmål, som ikke er formuleret direkte og det er ”Er kredsene i stand til at løse 
deres opgaver?” Jeg håber, at det bliver afdækket i det kommende arbejde frem mod kongressen i 
’20. Og når vi taler om kredsens muligheder, så kommer spørgsmålet om kredsenes bæredygtighed 
ind i billedet. Og jeg ved godt fra tidligere, at når vi snakker om kredsenes bæredygtighed, så kom-
mer der følelser i spil, som let blokerer for de rigtige løsninger. Vi skal træffe de nødvendige be-
slutninger og konsekvenser på kongressen og i andre sammenhænge, så hylder vi ting der er bære-
dygtige. Lad os også gøre det i Danmarks Lærerforening. Arbejdet med at Er vi gearet til fremti-
den, det kaster sikkert nogle vedtægtsændringer af sig og der ligger jo senere her på dagen nogle 
vedtægtsændringsforslag, som vi skal tage stilling til. De handler om, hvordan vi organiserer os.  
Jeg ser egentlig helst, at vi venter med at tage stilling til de vedtagelsesændringer. For nogle af de 
problemstillinger som jeg har hørt som begrundelse for at fremlægge dem, de kan faktisk løses 
igennem Er vi gearet til fremtiden?  
Så derfor så, når vi kommer til vedtægtsændringerne, så håber jeg, at man trækker de forslag og al-
ternativt stemmer dem ned, sådan at vi på næste kongres, kan tage en samlet beslutning, om vi er 
gearet til fremtiden. Det tjener vores medlemmer bedst. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. 
Sussie Johansen værsgo og derefter bliver det Ravi Willesen fra Kolding Lærerkreds. 
 
Sussie Johansen, Københavns Lærerforening 
Tak for ordet.  
Jeg var til kongresforberedende møde. Det er derfor, jeg står heroppe og jeg bliver nok sådan rime-
lig konkret i virkeligheden. Et blik fra dagligdagen derude. I den gruppe jeg var i Hovedstaden øst - 
Det var en skøn blanding af Vallensbæk og Albertslund, København osv. - diskuterede vi meget 
gearing til fremtiden. Hvad skal det rumme? Vi var enige om, at nærhedsprincippet er vigtigt. Vi 
gik ned og læste i fire spor fra diskussionspapiret og havde lidt svært ved at se ”kunne noget for 
eksempel placeres centralt, eller skal det være mere eksternt?” Og et eksempel fra min hverdag, er 
at jeg er på TR-kursus i DLF. Et meget tiltrængt kursus. Fordi der er kommet en kommunal unge-
indsats, der forankrer sig ude i de enkelte kommuner. Det er en lov, der er kommet rullende.  
Man vidste godt, at den var på vej. Hvordan var man gearet til at modtage den i Danmarks Lærer-
forening?  
I hverdagen derude sidder jeg så her til det her TR-kursus, og taler med en TR-kollega, der er om-
struktureret og forflyttet til en anden forvaltning og sidder med alle sine medlemmer, skal prøve at 
klare den, ringer til kredsformanden, der går tre uger. Der sker ingenting. Det er ikke en ordentlig 
gearing, synes jeg. Det er ikke en ordentlig sparring tilbage. Det er ikke en ordentlig hjælp. Kredse-
ne er også i forskellige størrelser, så den måde man er gearet til, når der kommer ny lovgivning, er 
ikke altid på plads. Det synes jeg godt, man kunne gøre noget ved. For eksempel den kommunale 
ungeindsats er jo forankret kommunalt. Men man kunne måske godt - fra Vandkunsten - have for-
beredt lidt bedre de enkelte kredse og sige ”Nu kommer det her.” Og det bringer mig frem til, at 
der måske godt kunne være en større transparens inde i hovedforeningen, hvor man sagde ”i visse 
cirkler der kan vi det her. Vi har denne her viden. Den kan man trække på og så kan man sparre 
tilbage ude i kredsen og sige ”den her kreds har god erfaring med sådan. Denne kreds har god erfa-
ring med sådan””, så nærhedsprincippet er vigtigt. Men vi talte også, i den kongresforberedende 
gruppe, om at man på tværs af kredse kunne styrke sig og sige ”hvem ved noget om forskellige 
lovgivninger? Hvem har en ekspertise? Her skal vi støtte hinanden.” Så dialogen fra kernen skal ud 
til kredsene og gerne gå på tværs. Og når der kommer noget, der omfatter så meget, som en kom-
munal ungeindsats, der går helt ned til det trettende år, vi er så nede i folkeskolen, så er det rigtig 
vigtigt, at man får klædt folk på, så man ikke oveni en meget stor omstrukturering også føler sig lidt 
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alene, når orkanen blæser med fuld styrke.  
Så måske en opfordring. Vi har ikke i det gruppearbejde et færdigt forslag, men i hvert fald et øn-
ske om, at man måske skærper lidt: Hvor er det, hvilken viden ligger? Og så får den ud og får den 
tilbage igen så at sige. Tak herfra. 
 
Klapsalve 
 
Tak for det. Ravi Willesen, værsgo og derefter bliver det Per Brinckmann fra Lejre Lærerforening. 
 
Ravi Willesen, Kolding Lærerkreds 
Jævnfør ministeren i går ”elefanten i rummet”. Den findes også internt i DLF lige nu. Og det er ret 
relevant lige nu herunder Er vi gearet til fremtiden?, lige at nævne en lille tanke derfra. I går blev 
elefanten sat til skue flere gange. Mere eller mindre skjult og mere eller mindre elegant. Det resulte-
rede i, at jeg i vrede skrev og skrev på det her papir. Jeg trykkede mig ikke ind i går som taler. For 
hvad der er skrevet i vrede, skal af og til lige en tur gennem et filter. Mit mest anvendte filter er en 
nattesøvn. Jeg kiggede papirerne her til morgen og jeg følte stadig, at der var nogle vigtige pointer i 
kravetæerne, så de kom her. 
 
Jeg ved godt, I ikke kan se det, men der er ret meget kravetæer, men jeg skal prøve at finde rundt i 
dem. 
Jeg vil fandeme ikke trues. Hvem skal have og tage et ansvar for noget der er større? Jeg vil stemme 
på den, jeg vil af principielle grunde. Ingen er uundværlig og ingen er over foreningen. At jeg er et 
dårligere menneske, hvis jeg af den grund accepterer at periodeforhandlingerne eventuelt får et an-
det resultat. Desuden er det 100 procent gætværk, om resultatet reelt set vil blive værre eller bedre, 
hvis der skiftes i toppen af DLF. Anders Bondo har besluttet, at næstformandsvalget reelt set er 
blevet til et dobbeltvalg. Det har flere betragtet som en stærkt udemokratisk manøvre. Dem der 
forsvarer den udmelding fra Anders, henholder sig til, at det er helt i orden og at det er demokra-
tisk at melde tidligt ud og at det er et personligt valg. Om jeg helt køber den argumentation, det 
ved jeg ikke. Men det er som sådan også komplet irrelevant. I et demokratisk samfund har man ret 
til at træffe beslutninger, der berører sig selv. Det er dog også vigtigt, at man eksercerer sin demo-
kratiske frihed i en kontekst. I konteksten af ikke at skade andre. På det her tidspunkt kom jeg i 
tvivl, om det jeg skrev, om jeg var ved at skyde mig selv i foden. Men det tror jeg ikke, jeg gjorde. 
Så det blev til ”nej”. Jeg vil ikke påduttes, at jeg skal stemme på den ene, for ellers mister vi den 
anden. Og slet ikke under argumentet ”Det er din pligt at tilsidesætte dit personlige” og ikke 
mindst principielle standpunkt - til fordel for medlemmernes ve og vel.  
 
Klapsalve 
 
Pointe 1: Vi har ingen anelse, om hvorvidt en anden ledelseskonstellation i DLF vil give et dårligere 
resultat. Det er gætværk. Og så tilmed på et bagtæppe af frygt. Pointe to og måske den vigtigste. I 
hvert fald for mig: Hvis vi antager, at en ændring i DLF skaber et dårligt resultat, så er det ikke min 
stemme på en næstformand, der efterlader medlemmerne på perronen. Det er formandens legiti-
me, men personlige valg om ikke at ville fortsætte hvis kongressen stemmer på en bestemt kandi-
dat. 
Tak 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Per Brinckmann. Værsgo og derefter bliver det Christian Faurholt Jeppesen fra Bornholms Lærer-
forening  
 
Per Brinckmann, Lejre Lærerforening 
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Jeg vil tale i en lidt anden retning. Tina fra Greve hun sagde, at vi skulle rokke til båden, så det vil 
jeg prøve at gøre i mit indlæg. Projektet Gearet til fremtiden er et godt og et modigt projekt for 
foreningen. Men det er også nødvendigt. De tre eller fire pejlemærker - alt efter hvordan vores ved-
tagelse kommer til at se ud - og de fire spor giver et godt afsæt for de videre drøftelser. Men de er 
mere og andet end pejlemærker og sporene. De er strukturelle organisatoriske men til brug for 
endnu internt i foreningen. Der er også foreningens mange politikker. Er de gearet til fremtiden? I 
det spil og de kort vi fik fra foreningen, er et af temaerne ”Politikudvikling”. Men er det det, vi gør 
i øjeblikket og på denne kongres? Når man stikker hånden op i hvepseboet, så er der mulighed for 
at blive stukket. Og jeg stikker hånden op i boet. Jeg vil prøve at problematisere og udfordre vores 
lønpolitik ind i Gearet til fremtiden.  
 
Vi ser et stigende antal ikke-læreruddannede undervise i folkeskolen. Nogle har en kortere lærerud-
dannelse andre en længere uddannelse end lærerne. Nogle er Teach First, andre bliver af lederne 
rask væk ansat efter folkeskolelovens paragraf 28 stykke 2 med lærere med særlige kvalifikationer. 
Men det de har tilfælles - de ikke-læreruddannede – det er, at de i stigende omfang henvender sig til 
kredsene om et løntillæg. 
Jeg kender udmærket godt foreningens lønpolitik og den bakker fuldt op om. Men er vi gearet til 
fremtiden, hvis vi rigidt og konsekvent afviser individuel løn?  
Jeg er helt klar over, at kredsene er vidt forskelligt på det punkt. Men jeg tror, jeg er på ret sikker 
grund, når jeg siger at kredsene som udgangspunkt, ikke aftaler individuel løntillæg på grund af 
henvendelser fra lærere med en ikke-læreruddannelse. 
En anden problemstilling som ligger i den forlængelse af det faldende medlemstal. For hvordan får 
vi ikke-læreruddannede som medlemmer, hvis vi ikke sørger for lidt ekstra i lønposen til dem. De 
siger - meget naturligt for dem – ”hvorfor skal jeg så være medlem af Danmarks Lærerforening? 
Hvad gør Danmarks Lærerforening for mig?” Står jeg nu og argumenterer og agiterer for individu-
el løn?  
Nej, det er mit eget dilemma. Jeg går ikke ind for individuel løn, men jeg har det synspunkt, at 
Danmarks Lærerforening på baggrund af det jeg lige har skitseret, åbent og fordomsfrit frem mod 
kongressen 2020 diskuterer om vores lønpolitik er gearet til fremtiden? 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. På nuværende tidspunkt har jeg syv indtegnede talere og vi nærmer os også en for-
middagspause. Derfor vil jeg venligst opfordre de af jer - som ved vil sige noget under dette punkt 
6 Er vi gearet til fremtiden – om at indtegne jer nu. Så har vi et overblik, over hvor mange der 
endnu gerne vil sige noget. Så ved vi sådan nogenlunde, hvor lang tid vi skal afsætte til det her 
punkt. Tak for det. Christian ordet er dit og derefter bliver det Katrine Vinther Nielsen fra Århus 
Lærerforening. 
 
Christian Faurholt Jeppesen, Bornholms Lærerforening 
Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt med den der. Jeg kan ikke lige… 
Ja kære kongres det er jo sådan, at nogle gange når man bliver nævnt specifikt her på talerstolen af 
hovedstyrelsen, så synes jeg også, det er på sin plads, jeg gik op og sagde noget. Og det kan godt 
være lidt svært at høre på dialekten. Men jeg er den bornholmske stemme. 
 
Latter 
 
Vi er mange forskellige kredse derude. Vi har mange forskellige vilkår og vi er i den forbindelse 
meget, meget forskellige i det hele taget på rigtig mange områder. Og det drejer sig både om kreds-
kontingent, det drejer sig om, hvor mange medlemmer vi har, det drejer sig om, hvad det er for 
nogle opgaver, vi skal løfte, fordi det kan være, hvis man er få medlemmer ,hvis man så kun har tre 
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folkeskoler, så er det måske ikke så stor en opgave, som hvis man har hele pakken, som vi har på 
Bornholm med både PPR, UU og alle de der ting, som man skal sætte sig ind i. Det er en stor op-
gave og der er få medlemmer til at betale for det. Og så er det så, man bliver nødt til en gang i mel-
lem at man må kigge på ”hvordan får vi så mulighed for at løfte den her opgave bedst muligt? 
Hvordan får vi det til at hænge sammen, sådan så vi rent faktisk også synes, vi leverer den service, 
vi gerne vil over for medlemmerne?” Og i den forbindelse vil jeg også gerne lige kvittere for den 
lydhørhed, vi har fået fra hovedstyrelsen. Især for Dorte og Thomas, men også tidligere Gordon 
omkring hvordan kan vi finde de her løsninger? Og det er også derfor, at Thomas han nævner os 
specifikt i forbindelse med denne her kongresvedtagelse, som vi skal tage stilling til. Jeg kan også 
godt følge det, som Philip siger, fordi det handler altså også om, at vi skal have fokus på den her 
diversitet, der er i forhold kredsenes økonomi, fordi Thomas er inde på det her med, jamen er der 
nogle af de her opgaver, som vi skal løse for medlemmerne, som man kan hive ind centralt og gøre 
på et bedre grundlag - kan man sige i et større erfaringsgrundlag? Det gør vi allerede i forbindelse 
med afskedssager og det fungerer rigtig, rigtig godt. For der vil man i hvert fald ikke lave fodfejl. 
Jeg kan også godt lide den der tanke med, at man finder ud af - som Sussie var inde på - jamen er 
der noget erfaringsgrundlag fra de forskellige kredse, som man kan trække på?  
 
Der er mange løsningsforslag og jeg er rigtig spændt på, hvad det her arbejde bærer hen på. Og 
derfor vil jeg også gerne sige ”ja” til at være med som et af de der pilotprojekter.  
Og det er der to årsager til. Det er jo selvfølgelig, fordi det kan pege i retning af ”hvordan løser vi 
de lokale kredses udfordringer i fremtiden?” Men det løser i den grad forhåbentlig også den øko-
nomiske virkelighed, vi står i i dag. Og når det er sådan, at vi nævner de her ting, så er det jo ikke 
fordi, at vi vil prøve og vi har det hårdt. Så er det jo fordi, at Danmarks Lærerforenings medlem-
mer på Bornholm har faktisk også fortjent den allerbedste service. Og den opgave prøver vi på lø-
se.  
 
Klapsalve 
 
Og det er jo så det, vi er sat i verden til over på Bornholm, for at prøve på at gøre. Og det vil vi 
gerne gøre bedst muligt. Og det er jo derfor, vi gerne vil sikre det grundlag.  
Man kan sammenligne det lidt med, at når vi på en generalforsamling har nogle tema debatter, så 
handler det faktisk ikke særlig meget om den enkeltes løn- og arbejdsvilkår. Så handler det faktisk 
om den kvalitet, som vores medlemmer ude i de enkelte skoler og arbejdspladser har lyst til at leve-
re. Så handler det ikke om dem selv. Så handler det om eleverne eller de unge mennesker, de nu 
engang har med at gøre. Og det er også den vision, som jeg har. Det handler om, at vi skal levere 
den bedste service til alle medlemmer i hele Danmarks Lærerforening. 
Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. Min opfordring til alle om indtegne jer, så vi kunne danne os et overblik over hvor 
mange der gerne ville sige noget, havde den effekt, at nu har jeg 11 indtegnede talere og det er fint. 
Det er fint, vi er i gang med at debattere punktet. Det er ikke nær det. Det er sådan - og I ved jo 
også hvor mange punkter vi endnu skal igennem på dagsordenen og vi har i dag. Og derfor vil vi 
henstille til, at vi fortsætter debatten her frem til klokken 11. Så må I lige vente på den kaffepause. 
Der vil vi til gengæld også gerne have rundet debatten af, så der ikke kommer flere indtegnede på. 
For det vil være sådan, at i kaffepausen vil der blive holdt et hovedstyrelsesmøde, hvor der natur-
ligvis skal vendes og drøftes de ændringsforslag, der er kommet op. Dem skal vi så behandle videre 
efter kaffepausen, når I kommer tilbage. Og der skal naturligvis også komme et par replikker her-
oppe fra bordet i forhold til de indlæg, der har været. Så I kan nok høre, at tiden går og vi har end-
nu ikke taget fat på behandlingen af dagsordenens punkt 7 om vedtægtsændringer, som vi også skal 
nå. Så derfor vil jeg bare nu allerede begynde at varsko jer om, at det varer ikke længe, før vi lukker 
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talerlisten, så vi kan blive færdige med debatten klokken 11, når vi går til en kaffepause. Nu giver 
ordet til dig Katrine, som har skrevet dig på og efter Katrine, så bliver det Tine Agenskov fra ho-
vedstyrelsen. Tak 
 
Katrine Vinther Nielsen, Århus Lærerforening 
Da jeg for nylig var til en festlig sammenkomst opdager jeg pludselig at en bekendt, som er lærer, 
sidder og græder. Jeg spørger hende forsigtigt, om hun er rørt over festen eller festens midtpunkt, 
hvortil hun svarer smilende og undskyldende, at det er bare fordi, hun har haft nogle hårde dage på 
arbejdet. Hun fortæller om den pressede hverdag, jeg kender alt for godt. Og at hun er blevet sat 
på en ny opgave, uden at få yderligere kompetencer i en i forvejen presset tid. Imens jeg lytter til 
hende, slår det mig, hvor meget hun påtager sig skylden for at det ikke lykkes. På trods af at det jo 
ikke er hendes skyld, at opgaven er ny, eller at hun ikke har fået hjælp eller tid til det. Hun har så at 
sige internaliseret skylden og skam over ikke at kunne lykkes med opgaven og ikke kunne levere 
kvaliteten. Er det rimeligt? Skal jeg bare nøjes med at trøste hende og give gode råd om den samta-
le, jeg synes hun skal have med sin ledelse omkring de pressede vilkår? Det er da ikke sådan i fag-
forening, vi gerne vil have, at vores kollegaer har det.  
Denne her fortælling synes jeg ikke er enestående. Hver gang jeg taler med kolleger, så er der enten 
den ene type som tænker ”Jeg kan sagtens ordne det hele med ledelsen. Jeg har ikke brug for noget 
hjælp.” Eller den anden type, som har internaliseret alt skyld og skam og resigneret over de dårlige 
arbejdsvilkår og tænker ”det er nok bare mig, eller jeg har brug for ferie”. 
 
Anders du understreger i den mundtlige beretning med Hal Koch, at demokratiet er en opgave for 
hvert slægtled. Sådan må det også være med fagforeningen. I bliver fortsat nødt til at tale om, at 
fagforeningen skal og kan. Og der er jeg enormt stolt over at være med i en fagforening, som lige 
siden konflikten i ’13, har haft en ambition om at være en organiserende fagforening, som ikke blot 
spørger medlemmerne, hvad de ønsker sig af deres fagforening, men også vil sætte dem i stand til 
at være aktive engagerede i det politiske arbejde ude på arbejdspladserne og i vores fagforening.  
Jeg er stolt over, at ambitionen er at øge deltagelsen, så vi i fællesskab kan skabe bedre resultater, 
der gør en forskel i medlemmernes liv. I vores principprogram står det klart og tydeligt ”Vi vil have 
en åben dialog og engagere så mange medlemmer som muligt i udviklingen og udførslen af for-
eningens politik.” For en fagforening der ikke trækker på medlemmernes ressourcer ud over kon-
tingentkroner, er ikke bæredygtige og ej heller gearet til fremtiden. Vi må altså stadigvæk med andre 
ord også værne om den høje organisationsgrad. Derfor er jeg glad for de fremsatte ændringsfor-
slag. For det vil betyde, at vi fortsat skal være en organiserende fagforening som tager ansvar for at 
sætte andre i stand til at opnå deres mål. At medlemmerne kan stå sammen og skabe forandringer 
på arbejdspladserne, hvor det er kollektivet, som solidarisk besvarer den enkelte og hvor medlem-
merne er med til at udvikle foreningspolitik. 
Tak. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak Katrine. I mellemtiden har vi fået omdelt Philip Lehn Brandts ændringsforslag til hovedstyrel-
sens kongresvedtagelse F.1.1. Det var forslaget om en ekstra dont. Det har fået nummer 5.0.5. og 
jeg er sikker på at det ligger tilgængeligt på kongresportalen herunderpunkt 6 lige om lidt. Det kan I 
lige holde øje med.  
Så kan jeg oplyse, at jeg nu har 11 indtegnede talere. Der kom en enkelt. Det betyder, at nu lukker 
jeg for talerlisten til dette punkt. Vi hører de sidste 11 talere frem til klokken er 11 deromkring, 
hvor vi tager en kaffepause og så er vi færdig med debatten til dette punkt.  
Nu giver ordet til Tine Agenskov, værsgo. Derefter bliver det Jeppe Dehli fra Gentofte Lærerfor-
ening.  
 
Tine Agenskov, hovedstyrelsesmedlem 



 

140 

12 milliarder. 12 milliarder så mange penge fandt man i sidste uge til det økonomiske råderum. Så 
tænkte jeg 12 milliarder. Hvordan finder man lige dem? Er alt det svindel og udbytteskat, er det 
kommet hjem igen, eller har man åbnet låget til økonomisk råderum oginde i det ene hjørne har 
man set ”Hov vi glemte lige 12 milliarder herover i det en hjørne.” Men nej sådan var det ikke. 
Danmarks Statistik er begyndt at lave en opgørelse anderledes. Fedt tænkte jeg. Det er noget for 
vores Elo, vores økonomichef. Vi lægger bare nogle andre forudsætninger ind, så ser vores med-
lemsstatistik pludselig meget bedre ud. For det var det, Danmarks Statistik havde gjort. Lagt nye 
forudsætninger til grund for opgørelser af pensionister, erhvervsaktive, børn og unge. Det betyder, 
at der bliver færre ældre og det var ikke fordi gennemsnitsalderen falder, for der bliver også flere 
erhvervsaktive. Desværre blev der også færre børn og unge, så der røg den gevinst, jeg troede Elo 
kunne bruge. Hvor jeg så hen med det? Der findes ingen lette løsninger, når vi ser på økonomien 
og taler om at være gearet til fremtiden. Ud over landets største kommuner København, Århus 
Aalborg, Odense og måske nogle få andre stederm, så ser prognosen for børnetallet ikke positivt 
ud. Og det betyder desværre også, at mange af kredsene mister medlemmer. 
 
Hjemme i Mors-Thy der er et minus på 10 medlemmer i de sidste fem år. Det er lig med 330.000 
indtægt pr. år, vi mangler. Er der en let løsning på det? Nej det er der ikke. Men før vi begynder at 
se på løsninger, så mener jeg, at vi skal have en bred debat i foreningen om de vigtige pejlemærker: 
Nærhed, sund økonomi centralt lokalt og krav til sagsbehandling. Ja så mangler vi måske et pejle-
mærke. Måske skulle vi også diskutere solidaritet.  
 
Klapsalve 
 
De diskussioner vi tager principielt og konkret, for ellers tror jeg ikke, den kommer nogen vegne. 
Her er et lille eksempel fra det virkelige liv og jeg har snakket med de involverede. Jeg har fået lov 
til at bruge eksemplerne. For et par uger siden i det faglige forum i kredssamarbejde i Nordjylland, 
der var vi samlet for at lave håndslag på ”sådan vil vi arbejde her det næste stykke tid fremad.” 
Dorte ude fra Mariager starter mødet med at sige ”jeg har noget, som jeg synes er lidt træls, at skul-
le bringe til torvs. Men det er nødvendigt, når vi taler om håndslaget, fordi i Mariagerfjord har vi 
tænkt over, at det er lidt mærkeligt, at vi skal betale det samme per deltager, når vi laver nogle fælles 
arrangementer i KSN og ikke efter hvor mange medlemmer der. For eksempel er vi kun 400 med-
lemmer i Mariager. I Aalborg er de 2.800. Er det retfærdigt?” Nej det er måske ikke retfærdigt. Men 
Carsten i Aalborg synes heller ikke, det retfærdigt, at hans medlemmer lige skal betale for præcis 
for noget i Mariager, fordi måske skulle vi se på noget andet. Måske var det regnskabstallene. Og 
ser man den sag fra begge sider, så kan det synes uretfærdigt. Men lige præcis viser det min pointe 
fra før, vi er nødt til have diskussionen principiel og fuldstændig kontekstuafhængig, for ellers så 
kommer vi ingen vegne. 
 
Den konkrete løsning på det her blev, at Maiager deltager i det omfang, de kan. Det er ikke en til-
fredsstillende løsning - hverken for Mariager eller for de resterende i KSN – men det er den prak-
tisk mulige løsning lige nu. Det er sådan, jeg frygter det går, hvis vi i Gearet til fremtiden går i løs-
ningsmode for hurtigt. Og ikke får diskuteret de vigtige pejlemærker først. Så for mig indeholder 
denne her kongresvedtagelse to steps. Step 1: Diskussion og afklaring af pejlemærkerne, så alle ved, 
når vi taler om nærhed, så forstår vi nærhed på den måde, når vi taler om det i forhold til medlem-
merne. På den måde når vi taler om politisk indflydelse og måske på en tredje måde, når vi taler om 
sagsbehandlingen, fordi så taler vi det samme sprog og så kan vi finde en løsning for alle. En løs-
ning for alle. Under det slogan og den parole stod vi sidste år skulder ved skulder sammen med 
den øvrige fagbevægelse. Men jeg kan huske, jeg tænkte på ”Jeg er ikke sikker på, når vi taler om en 
overenskomst til alle, så tænker SOSU’en det samme som folkeskolelæreren”. Så hvis vi skal have 
en forening gearet til fremtiden, så må vi først tage den svære samtale og få et fælles sprog. Deref-
ter komme i gang med step 2 og arbejde med spor for økonomi, sagsbehandling, kredsens organi-
sering og forskellige kombinationer af disse, så kongressen næste år har noget mere konkret at spil-



 

141 

le op af. Så lad os have modet til at tage de svære samtaler, så DLF om et år eller to kan sige ”ja vi 
er gearet til fremtiden. I hvert fald for en stund.” 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Jeppe Dehli fra Gentofte Lærerforening og derefter bliver det Thomas Skov fra Gladsaxe 
Lærerforening. Værsgo. 
 
Jeppe Dehli, Gentofte Lærerforening 
Jamen tak for ordet. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle sige det om det her men ytringsfrihed 
åndsfrihed og demokrati. Det kan jeg høre, der er plads til under dette punkt, så det her med at der 
er dikteret noget særligt. Det kan jeg ikke se. Anders har en udmelding. Den gør valget langt mere 
komplekst. Det er jeg fuldstændig enig i. Men at der skulle pilles ved åndsfrihed og ytringsfrihed, 
det kan man ikke se. 
 
Og så til det jeg egentlig tegnede for: Thomas. Vi har haft den her dialog før omkring gearet til 
fremtiden. Hvordan er det, vi går videre og kommer videre, kører videre, gearer os til fremtiden. 
Tak tror jeg, er mit første ord. Jeg er blevet hørt. Man kan altid diskutere timingen og hvor hurtigt 
man kan komme i gang og sådan noget. Det tror jeg også, du kommenterede på et tidspunkt. Jeg 
tror ikke, vi er nået så langt, som du gerne ville. Jeg tror faktisk, vi er nået længere, end jeg troede, 
vi nogensinde var kommet på det her tidspunkt. Det kan man så kalde ”realisme” måske. Du for-
tæller i dit indlæg, Thomas om det her med noget analyse. Der er noget viden og nogle handlinger, 
du kalder det ”piloter”. Mit ærinde i forhold til de her - så vil jeg ikke kalde det kun ”piloter” - men 
i forhold til de her forandringer, vi gør. Nu har vi haft lidt dialog med Philip fra Thy, men jeg synes 
jo egentlig, at jeg var en af dem, der bad Philip om sidste år om at holde fast i sit forslag til den bit-
re ende. Det nyttede ikke. Det blev puttet ned i denne her store potte af gear og hjul. Men jeg er 
ret sikker på at på Thy-Mors, der begynder man at gøre noget andet efter vi - forhåbentlig laver 
den vedtægt ændring senere på dagen - hvor man får mulighed for at gøre noget andet i forhold til 
det de vedtægter, vi har i dag omkring de lokale generalforsamlinger.  
 
Min pointe er her, at det som Philip gør i Thy-Mors og andre begynder at gøre, det er vi på en eller 
anden måde nødt til at forpligte os på ”hvordan går den viden videre til os andre?” og det er jeg ik-
ke sikker på, jeg kan læse ud af - hvad kan man sige - hovedstyrelsens forslag, men Philip havde en 
rigtig fin motivation sidste år, som handler om det her med at sige ”Vi putter jo noget andet i ste-
det. Vi vil gerne have et medlemsdemokrati. Vi vil gerne have noget til at ske i foreningen som ikke 
nødvendigvis handler om det der er meget konkrete - du kalder det ”det formelle” omkring kon-
gressen. Det kunne man også sige omkring generalforsamling. Kan man klare det formelle. I for-
hold til de generalforsamlinger man har, men der sker jo noget andet. Hvordan det andet sker. Det 
kunne jeg godt tænke mig, at man i hovedstyrelsen løbende forpligter sig på at sige ”hvordan bliver 
det en viden, nogle handlinger og nogle muligheder, vi hver især kan forholde os til og høste af de 
erfaringer for sammen at bringe hinanden et bedre sted hen i forhold til hele tiden at modernisere 
vores demokrati og modernisere vores måde at tænke fagforening på”. Det skulle være de ord. 
Tak. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Thomas Agerskov, Gladsaxe Lærerforening. Derefter bliver det Henrik Steffens fra Silkeborg Læ-
rerforening. 
 
Thomas Agerskov, Gladsaxe Lærerforening 
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Tak for det. Først en første lille note omkring det her udmærkede diskussionspapir. Der står der, - 
hvad også er rigtigt - at afskedssager, de ligger centralt og det bliver brugt flere gange som eksem-
pel på, hvis man for eksempel skal centralisere nogle opgaver. Jeg vil opfordre til, at man får et lidt 
mere nuanceret billede på, hvad det vil sige, når noget ligger hvor. Jeg kan i hvert fald sige, i Glad-
saxe - Jeg kan forstå på mange af nabokredsene, der er det samme – altså vi bruger rigtig meget tid 
på at lave sagsbehandling på afskedssager. Vi får også rigtig god hjælp fra sekretariatet. Det er ikke 
det. Men det er altså lidt vigtigt, at vi ikke sådan bare lige tror, vi bare lige kan flytte opgaverne så-
dan formelt set. Det var egentlig ikke det, jeg ville sige noget om.  
 
Det jeg ville sige noget om, det var, at hvis jeg for eksempel i eftermiddag meddeler, at jeg vil stop-
pe som formand i Gladsaxe Lærerforening, så skal dem der er tilbage, sørge for at der bliver en 
valghandling, sådan så det bliver afgjort, hvem der skal være formand efter mig. Nu skal jeg lige se 
hvordan det går, inden jeg træder til det. Men jeg kunne forestille mig, at der kunne komme et sce-
narie, hvor der kunne være en lidt lignende situation centralt. Og så kan man jo prøve at undersøge 
”hvad siger vedtægterne i Danmarks Lærerforening så?” Og det har jeg egentlig også forstået, har 
voldt lidt problemer, at finde ud af præcis hvordan det egentlig hang sammen. Men som jeg forstår 
det nu, så er det bare sådan, at så sidder den der er næstformand, indtil vi mødes til kongres igen. 
Det vil sådan set sige, at vi kan ende med at have en formand i år, som aldrig er blevet valgt til at 
være formand og det vil jeg i hvert fald meget opfordre til, at vi gearer os til at få det lavet om hur-
tigst muligt. Sådan så vi har en lignende vedtægt på det centrale område. Det vil jeg opfordre ho-
vedstyrelsen til at arbejde med i den kommende periode. Tak 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Henrik Steffens værsgo og derefter bliver det Nikolas Ionnau. 
 
Nikolas Nicki Ionnau, Øhavets Lærerkreds 
Man kan ikke leve af minderne, som kvinden sagde, da hun kyssede på geden. Men alligevel vil jeg 
tillade mig at vandre lidt ned ad mindernes sti. I oplægget her til det her punkt, Thomas. Der nævn-
te du noget om uddannelse. Og med de strømninger der er, at vi skal professionalisere os i forhold 
til nogle politiske strukturer - Og ja det hedder ikke Forenede Hovedorganisationer. Det hedder 
Fagbevægelsens Hovedorganisation - så trænger der jo til noget uddannelse, men der er ligesom 
drømme over det og drømme giver jo ikke mad på bordet. Fordi da jeg startede i denne her bran-
che som TR, så var det næsten ligesom, da jeg startede som lærer. Når kataloget fra Danmarks Læ-
rerhøjskole røg ind på bordet. Det var tomme tykt og det blev læst med flittighed og der var mange 
kurser. Der er ikke så mange kurser efter man har fået sin grunduddannelse, som der engang var. 
Og de kurser var værdifulde. Og det tror jeg, man skal kigge på.  
 
Jeg tror også, at hvis vi skal være gearet til fremtiden, skal vi måske begynde at diskutere - jeg ved 
godt det nok ligger over i FH for en dels vedkommende - om vi ikke skal til at putte nogle ECTS-
point bagved vores uddannelser, således at der er en tyngde i det, andet end det er en intern fagbe-
vægelse.  
 
Det var i forhold til uddannelse. Men det andet punkt, I har sat op, det er noget om nærhed. Og 
min figur hedder Anna. Men nu har jeg jo så fundet ud af, at der er en Anna. Nærhed handler om 
en samhørighedsfølelse som herover bliver betegnet som solidaritet. Men nu er solidaritet måske 
det altmuliges ords. Men den samhørighedsfølelse Anna - når hun lægger sig på knæ og rækker 
hænderne op og siger, at nu kan jeg ikke mere, det vil jeg vove at påstå for mindernes land. Det var 
aldrig sket da jeg startede som lærer i 1993.  
For fem minutter efter at Anna havde lagt sig ned og grædt, ville Kurt Bruun Hansen være komme 
hen til mig som TR og sagt ”du har et problem og det løser du over på kontoret, eller også lukker 
lærerværelset.” Den nerve er der ikke mere. Og jeg opfordrer ikke til konflikt eller noget som helst. 
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Men jeg påpeger bare: Der er ikke den nerve mere ude på lærerværelset, således så Anne når derud. 
Og det er den samhørighedsfølelse, jeg synes, vi skal prøve at få fat i igen i vores arbejde internt. 
At vi rent faktisk parat til at bløde for hinanden. Således at Anna ikke lægger sig på knæ og Anna 
har været ved teamet og hun har mærket al karma og god vilje og har hørt ordene. Og mange gange 
når jeg har snakket med Anna, efter at hun har sagt op ,eller er blevet fyret, det har været. ”De ord 
var ikke ret meget værd andet end i øjeblikket. De rakte ikke til at jeg kunne blive i systemet.” Det 
synes jeg, vi skal tage til os. 
 
Såh en afsluttende replik… Jeg vil gerne kvittere til Hans Christian Winther Larsen og Ravi fra 
Kolding og Hans Christian fra Lyngby-Taarbæk. Det kræver mod at træde ind i det her minefelt 
omkring næstformandsvalget, der er blevet et proxy formandsvalg. Der vil min replik gå på, at man 
- nu siger jeg det på min måde - at når man træder ind i det felt, så er det som at befinde sig i kryds-
feltet mellem Brexit og filmen Festen. 
 
Latter 
 
Hvis vi lige tager BoJo ud af Brexit, så er det som om, at man står mellem to fronter, der har meget 
svært ved at lytte til hinanden og hvor følelserne ligesom går over i hadets anatomi. Og det vil jeg 
gerne fraråde, for der skal helst også kunne samarbejdes efter det her valg.  
 
Klapsalve 
 
Og hvis vi får en hovedstyrelse, hvor hvert eneste ord bliver set i en eller anden form for fraktions-
krig, så hjælper det ikke Anna. Og det er Anna faktisk rigtig ligeglad med. For Anna har brug for 
hovedstyrelsen og formandskabets hjælp. Hvis vi kigger over til Festen og piller det incestuøse ud. 
Og det er en ros til dig Anders. 
 
Latter 
 
Så så er det jo i enhver organisation og hvis man lagde mærke til det, så er mit ståsted ude i psyko-
logien ret klar. Jeg er Freudianer. Det her er et godt gammeldags fadermord og den gamle ronke-
dor står i vejen for den ungdommelige vitalitet og livskraft. Det er det, man befinder sig i. Men 
igen. Det er Anna rent faktisk ligeglad med, for Anna har brug for en formand og en fortælling, der 
viser hende vejen, således så hun ikke lægger sig på knæet efter OK21 og periodeforhandlingerne 
her i foråret. Og så er jeg faktisk ligeglad med, hvilken formand jeg har. Jeg vil bare have en fortæl-
ling, der gør, at jeg tror på, at jeg ikke - hver eneste år - skal starte med at kigge rundt i lærerkollegi-
et og så kan jeg allerede - ligesom alle jer andre - udpege tre til fem Anna’er, der er på vej til at læg-
ge sig på knæ. For det er fandeme ikke i orden. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, Dirigent 
Tak for det. Inden jeg giver ordet til Nikolas, så vil jeg lige sige at, Philip Lehns ændringsforslag 0.5. 
ligger tilgængeligt under punktet her, punkt 6. Nikolas Ioannou, det er dig, der har ordet og deref-
ter bliver det Kristina Terpling fra Aalborg Lærerkreds. 
 
Nikolas Nicki Ioannou, Øhavets Lærerkreds 
Jeg er en af dem, der ikke har sovet helt godt i nat. Jeg synes, at det her har været noget mudder. 
Jeg er træt af at skulle føle, at der er nogen, der vil styre, hvad jeg skal stemme, eller ikke skal 
stemme. 
 
I 2013, der fyrede man i FCK sin cheftræner der - mens vi står med gule veste ude ved vejene - 
havde vundet Superligaen. Den efterfølgende sæsonstart der fik de i de første fem kampe stort set 
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ikke nogen sejre og ikke nogen point. Og det var nok til, at Ariël Jacobs han fik sparket. Der kom 
nyt blod til Ståle Solbakken fik ugen efter lov til at brøle FCK tilbage på vinderkurs. Både i indland 
og også i udland. 
I DLF der holdt vi - trods de vildeste øretæver i historien - fast i linjen og i cheftræneren. 
For to uger siden fyrede man i Esbjerg sin cheftræner, fordi de hen over et par måneder ikke vin-
der så mange kampe, på trods af at man året inden fik sit mandskab hevet op på den store Superli-
gascene og efterfølgende vandt bronze. I Superligaen der har 12 ud af 14 klubber udskiftet deres 
cheftræner inden for de sidste tre år. Det har de gjort, fordi de mener, at der ind imellem skal nyt 
blod til. 
Gad vide hvor mange af dem, der på den bekostning er blevet gearet til fremtiden.  
 
Ståle Solbakken og Anders Bondo det er de eneste cheftrænere, der har overlevet siden 2013. Den 
ene har vundet guld i 2013, i 2016, ’17 og 19. I ’14 og ’15 vandt han sølv, samtidig med at han hø-
stede sejre mod gigantklubber i udlandet. Den anden har i samme periode intet vundet udover et 
par venskabskampe. Sidste og eneste større kamp der var vundet, var en frokostpause fulgt til dørs 
af brede smil og løftet pande. Og der var det som cheftræner for nogle helt andre hold end jer.  
Så er der blevet vundet lidt venskabskampe hist og pist. Men pokaler det er der altså ikke blevet 
hevet nogen som helst hjem af. Ikke engang noget der ligner. I sidste uge havde vi på Fyn Dorte 
Lange på besøg. Dorte talte om Danmarks Lærerforening som savannens stærkeste løve, hvilket 
var årsagen til, at Moderniseringsstyrelsen ville have vores skalp.  
Jeg ønsker ikke at nedlægge den her sals magtfulde førerløve. Vores cheftræner, ABC. Men jeg øn-
sker nogle nye øjne. Jeg ønsker ikke et helt andet hold, eller en helt anden tilgang. Jeg og vores 
medlemmer - tror jeg - ønsker et højt skarp og et klart brøl. Og måske. Måske en ny assistenttræ-
ner. En assistenttræner, som jeg - som en del af kongressen - gerne vil have lov til at vælge selv. 
Om vores alle sammens gamle hanløve vil hjælpe Danmarks Lærerforening ind i fremtiden, hvis 
han ikke selv får lov til at udpege sin næstformand, det er hans valg. Men det er desværre også ble-
vet mit valg og jeres valg. 
Jeg er træt af en fortælling om usynlige sejre, trusler og skarpe forventninger til fremtiden. 
Jeg er træt af, at man i hovedstyrelsen hele tiden ønsker at bestemme, hvad vi skal stemme og hvad 
vi skal stemme om. Og om forslag overhovedet er værd at stemme på.  
Når vores undervisningsminister er villig til at lytte, så ville det klæde jer alle sammen heroppe også 
at lytte.  
Jeg er træt af en fortælling om synlige sejre, trusler og slappe forventninger til fremtiden. Og jeg 
ved at alt for mange af vores medlemmer, er det samme. De har brug for at kunne løfte armene og 
juble bare en gang imellem.  
Når man oplever, at cheftræneren så tager på promotiontour med klubbens vigtigste løver i forret-
ningsudvalget og taler, mens de andre løver i FU bare sidder og kigger sløvt på forsamlingen uden 
at sige et ord, så er det så måske på tide, at vi i det mindste får udskiftet blodet hos assistenttræne-
ren. I stedet for at klappe et valg af bygget på frygt for at cheftræneren - den cheftræner der kun 
sjældent har ført os til sejr - tager sit gode tøj og går. 
 
Kære kollegaer jeg er personligt ikke FCK-løve men trods det, så holder jeg af en klub lidt længere 
nordpå. Nogle blå vikinger, men om I holder med de hvide fra Århus eller de stribede fra Odense. 
De blågule fra Vestegnen, ulvene fra Midtjylland eller nogle heste fra Randers. Eller slet ikke for-
står jer på fodbold, så har vi alle brug for at føle blodet bruse og høre løven brøle. En ung løve - 
skal i mit univers i den grad kunne brøle, for at vælte den gamle førerhan af pinden. Godt nok har 
Morten manke nok til at agere løve, men for mig, der minder hans brøl mest af alt om en forsigtig 
kattekilling. Jeg er træt af at være en smilende, artig og udelukkede fornuftstyret taber, der bliver 
ved med at påpege, at vi skal følge reglerne, tale pænt og aldrig må lave en hård tackling lige over 
grænsen, når vores modstandere bliver ved med at gøre det. Og dommeren udelukkende kommer 
med henstillinger. 
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Så selvfølgelig er vi ikke gearet til fremtiden med førerhan hvis brøl bare en halv svag efterligning 
af vores nuværende cheftræners. Vi kan lige så godt erkende det. Det her det er et formandsvalg. 
For mig at se, er der p.t. ingen, der viser en ny, en bedre, eller en skarpere vej. Vi har ingen. Ny 
Jürgen Klopp eller Ståle Solbakken. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Nikolas du skal til at gøre dig færdig.  
 
Nikolas Nicki Ioannou, Øhavets Lærerkreds 
Men det bliver vi nødt til at sætte vores lid til at vores gamle cheftræner, at han har et allersidste 
brøl i sig. Tak for nu.  
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Kristina Terpling, Aalborg Lærerforening får ordet og derefter bliver det Thomas Raa 
Olsen fra Djurs lærerforeningen.  
 
Kristina Terpling, Aalborg Lærerkreds 
Jeg vil godt tale om at kende sig selv, for det sang vi om her til morgen. Jeg synes, det var et rigtig 
godt sangvalg. Måske skulle jeg spørge ”kan vi kende os selv i DLF?” Jeg er frikøbt til kredsstyrel-
sen én dag om ugen og dvs., jeg er fire dage som lærer og TR på en helt almindelig folkeskole og 
dermed så er jeg også en af de mange delegerede, der sidder her i salen i dag, som i praksis er me-
get langt væk fra Vandkunsten i hverdagen. Jeg kender ikke DLF indefra. Ikke sådan rigtigt. Jeg 
ved ikke, hvad der foregår inde i de hellige gemakker, men jeg har tiltro til jer og jeg har en for-
ventning om, at det er en forening, der er præget af stærke værdier og en høj grad af troværdighed.  
Men inden for det sidste halve år der har jeg bemærket en forandring. Jeg hører mere på vandrøre-
ne. Jeg læser mere og ikke mindst, så er det jo en spidskompetence som lærer, at jeg også fornem-
mer. Jeg fornemmer stemninger ret godt og det gør I garanteret også - og ikke mindst på denne her 
kongres. 
 
Jeg vil gerne rette en tak for alle de mange gode indlæg, der har været omhandlende den her situati-
on omkring næstformandsvalget. Jeg er enig i den kritik, der er blevet rejst. Jeg har en vinkel, jeg 
gerne vil tilføje. Den handler om, at vi i DLF skal huske på, at vi skal sige, hvad vi gør, og gøre det 
vi siger. Vi er en forening, der slår os op på, at vi gerne vil sikre gode arbejdsvilkår for vores med-
lemmer. Og i år er det arbejdsmiljørepræsentantens år og særligt det at kæmpe for et godt psykisk 
arbejdsmiljø, ligger vores hjerte meget nær. Vi reagerer, når det gør ondt. Vi stiller krav om foran-
dring og vi bider os fast.  
Vi slår os op på, at vi ved hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet. Vi ved, hvordan dårligt 
arbejdsmiljø skal håndteres og vi peger gerne på, hvem der har ansvaret og hvilke konsekvenser det 
har, hvis man ikke gør noget ved det, der er åbenlyst. Det er vi gode til og det gør vi godt. Men det 
hele kommer bare til at fremstå vældig utroværdigt, når medlemmerne ganske let kan observere, 
hvordan den dårlige stemning og det udfordrede arbejdsmiljø får frit spil i toppen af Danmarks 
Lærerforening. Og hvad skyldes det så? Joh såmænd bare at foreningens egne vedtægter tages al-
vorligt i forbindelse med et næstformandsvalg. Jeg spørger ”er det ikke legitimt, at en eller flere 
kandidater stiller op til et valg, for eksempel et næstformandsvalg? Er det ikke bare demokratiet, yt-
ringsfriheden og engagementet, som får lov til at udfolde sig? Og er det virkelig så stort et pro-
blem, at nogen skal føle sig stødt på manchetterne over det?” Jeg forstår det ikke og jeg har svært 
ved at forklare det og forsvare det over for de medlemmer jeg taler med til daglig.  
 
Hvis vores forening skal være gearet til fremtiden, så sørger vi for at holde fokus på bolden og 
stopper med at gå efter manden. Vi er sat i verden for medlemmernes skyld, ikke for vores egen.  
Når en ny kandidat stiller op til et valg, så er det sjældent et fravalg af det bestående. Som oftest - 
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også i dette tilfælde hvor Morten stiller op som næstformand - så kommer man som ny kandidat 
med et tilbud om noget nyt. Når man stiller op første gang, så er det fordi man er drevet af lysten 
til at bidrage. Man kommer med nye kræfter og nye ideer nye vinkler og nye veje at gå.  
Det er vigtigt, at alle som skal stemme her i dag får mulighed for - den pres og trusler - at lytte til, 
at tage stilling og handle. Men det er lige så vigtigt, uanset hvem vi hver især vælger at stemme på, 
at vi stadig kan tale ordentligt til hinanden med hinanden og om hinanden. Det skylder vi hinanden. 
Det skylder vi vores medlemmer og det skylder vi vores forening, som skal geare os til fremtiden. 
Alt andet ville være utroværdigt. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Nu giver jeg ordet til Thomas Raa Olsen fra Djurs lærerforening og efter Thomas er der fire 
talere tilbage. Og da talerlisten er lukket, så fortsætter vi med de sidste fem talere inklusive Tho-
mas. Og så tager vi pause derefter. For så har vi rundet debatten før pausen. Så Thomas først, 
værsgo. Og derefter bliver det Helen Sørensen fra Herningegnens Lærerforening 
 
Thomas Raa Olsen, Djurs Lærerforening 
Ja, er vi gearet til fremtiden? Man kunne godt have sin tvivl, når man ser at en simpel vedtægtsæn-
dring ikke er klappet af på forhånd. Det var måske ikke så fikst. Så jo, jeg kan godt forstå, at vi skal 
behandle det her. Kan I huske kongressen i 2011? Der var delegerede, der lige pludselig under 
kongressen forsvandt, for de var blevet valgt ind i Folketinget. Os fra Jylland vi jokede med, at vi 
måtte hellere slutte kongressen i en fart, fordi ellers så vidste vi ikke rigtig, hvad vi skulle gøre med 
den her betalingsring, for vi havde jo faktisk ikke betalt for at komme ind og hvis den nu lige plud-
selig var der, når vi skulle komme ud, blev vi så københavnere? Vi vidste simpelthen ikke, hvad vi 
skulle gøre. 
 
Latter  
 
… og det er jo slemt, ikke? Men vi havde alle sammen en sikkerhed for, at nu ville der blæse milde-
re vinde. Havde vi muligheden for at tro eller vide anderledes. Altså det ved jeg faktisk ikke. Jeg var 
på det hold, der mente, at det ikke kunne blive ringere. Men det kunne det. Så er vi gearet til frem-
tiden, hvis vi ikke prøver at lære af historien? En socialdemokratisk undervisningsminister der ger-
ne vil viske tavlen ren. Det er for mig ligesom overfaldsmanden, der siger til sit offer, at det er tid 
til at glemme overgrebet. Vi er en hel del, der har mindst 3500 grunde til at huske overgrebet og 
dagligt mærker krabasken fra det her overgreb. Det er en undervisningsminister, der i sin politiske 
karriere har bevæget sig meget langt for at bevare muligheden for magt og som sammen med en 
skatteminister, der lyver for at bevare magten - men selvfølgelig kun af nød - det er dem, vi skal 
sætte vores lid til. Kan det nu også passe? Jeg synes, vi modtager vores minister med en fuldstæn-
dig vanvittig tro på, at nu går det godt. Prøv nu lige at tænke på, hvor mange gange vi er blevet 
snydt. Prøv at tænke på hvor langt den milliard - som hun ikke har foreslået - egentlig rækker. Det 
er ikke ret langt. Som fagforeningen så skal vi huske, at vi organiserer alle, der er ansat i en lærerstil-
ling. Og jeg er helt enig i det, der blev fremført før, om at vi gentænker lønforløb for alle i lærerstil-
linger. Helt isoleret set, så ville en politik, som sikrer dobbelt løn til uuddannede nok være den bed-
ste vej til at nedbringe antallet. Fordi så skulle I bare se, hvordan de ville kræve uddannelse til folk. 
Men det kan godt være at vi skal modificere den lidt.  
 
Latter og klapsalve 
 
Gearet til fremtiden. Hvem og hvad er fremtiden? Vi har allerede fået svaret fra LL. Det er jo 
strengt taget ikke os. Det er i hvert fald ikke mig der står her i dag, der er fremtiden i foreningen. 
Vi er jo på vej ud, uanset om vi er store løver, eller små løver eller om vi er hende, eller ham, eller 
han, eller hun eller hvad det nu hedder. Det er jo ikke til at finde ud af. Derfor skal vi lytte til LL 
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og vi skal lytte til det, der i dag rører sig, på det der engang hed seminariet, som hedder en eller an-
den VIA Uddannelses-fabrik. Lad os nu høre, hvad det er de siger. For det er sgu dem, der er 
fremtiden. Ja ja det er jo nemme point. 
 
I den lette ende der kan jeg godt have mine tvivl om det her med gearingen til fremtiden, når vi 
som en faglig forening karakteriserer kommuner uden aftaler… dem karakteriserer vi som sorte hul-
ler. Sorte huller er som bekendt en samling af ufattelig masse og dermed en samling af noget. De 
omtalte kommuner er en ufattelig samling af intet. Derfor er det ikke sorte huller. Til sidst så vil jeg 
bare lige fortælle jer, at eleverne på min skole har lige afholdt valg til elevrådet. Både til repræsen-
tant og til suppleant. Jeg vil gerne sende de regler vi har til jer - for både god opførsel både under 
valget og efter valget. De kan faktisk godt bruges her. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Helen Sørensen og derefter bliver det Peter Steen Jensen fra Københavns Lærerforening. 
 
Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening 
Jeg ved ikke rigtigt, om det her passer. Det passer vist nogenlunde. 
 
Latter 
 
Overskrift: ”I dag er hele verden vores legeplads, men også vores konkurrence.” Derfor skal vi 
kunne udvikle talenter, der både kan og vil lege med på den store scene. Bestyrelsesformand. Vi er 
ikke bange for at sige, at det ikke er en skole for alle. Guldminen er en mulighed for de familier, 
der ønsker, at deres børn skal få de faglige og menneskelige redskaber til at gøre en ekstraordinær 
forskel i samfundet.” Nu kan I nok godt regne ud, at det nok ikke er en folkeskole, det her karakte-
riserer. Men det karakteriserer en såkaldt Idræts Friskole, som er etableret i Ikast-Brande. Nu er jeg 
nødt til at tage en parentes, fordi nu hører jeg måske også til dem, der ikke lige har set en hel fod-
boldkamp for nylig og derfor kan jeg jo godt høre, at nu var der jo en ekvilibrist uden lige i alle 
mulige fodboldhold og hvem der var træner hvor og hvorfor. Men det her er det de såkaldte ulve, 
FCM, som er gået ind og nu jeg kalder vi for - og det tror jeg også, de ville gøre hvis, de var her – 
”jamen det er et nyt forretningsområde, vi er ved at opdyrke.” Og det tror jeg, vi må interessere os 
for. Også i forhold til - I kunne godt sidde og tænke ”hvad i alverden har det at gøre med, at vi er 
gearet til fremtiden” - det er ikke fremtiden. Det er nu. Det er den situation man er i, når man for 
eksempel bor i Venstre land.  
Jeg tænker såmænd også, at det kunne være i alle mulige andre lande. Det der med at der er frit valg 
fra alle hylder. Og det det der med, at der er rigtig mange, som interesserer sig for børn og unge, 
interesserer sig for grundskole. Og derfor er jeg da glad for, at foreningen har taget fat på at kigge 
på fonde og fondes indflydelse på - i det hele taget, det vi er vant til at sige nemlig - at vi har en 
gratis folkeskole, der ikke er styret af den ene, eller den anden, eller den tredje kommercielle inte-
resse.  
Nu går der jo ikke en frygtelig masse børn ind på den skole endnu, men det er jo ikke den eneste 
skole, der etableres under Friskolelovgivningen. I parentes igen. Det kan jeg så heller ikke helt for-
stå, at man kan komme frem med sådan nogle formuleringer her. Men det er en helt anden side af 
sagen, men den er alligevel ikke mere anderledes, end at den styring der er af folkeskolens del, som 
er kommunerne, der sidder på budgetansvaret og så den anden del hvor staten sidder og har ansva-
ret for økonomien til friskolerne. De to ting, de clasher noget og de clasher en del på steder, hvor 
man for eksempel har en rigtig nedskæringsivrig folkeskoledel. Det er folkeskolen, der betaler og 
betaler og betaler en gang til, så derfor kan det godt blive meget ulighedsskabende og i virkelighe-
den være med til også at gøre valget af folkeskolen til et spørgsmål om ”tror vi, vi får noget bedre i 
den frie del?” Jeg er ikke ude på hugst efter friskolerne. Jeg synes, det er flot, at vi har sådan en 
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lovgivning, men friskolerne i Danmark er jo ikke privatskoler. De er en anden form for skattefi-
nansierede skolereform. 
 
Som Thomas sagde, så har vi også næsten været i en situation, hvor vi har ligget ned på grund af 
afskedigelser. Det er én af de dele, vi har som kreds, vi skal sørge for, at vores medlemmer får den 
bedst tænkelige behandling, hjælp. Vi skaffer den bedst mulige situation for dem, uanset hvad. men 
vi har også den anden del, der handler om noget politik. Det handler noget om ”hvordan kan vi 
også lokalt, sammen med hovedforeningen, gå ind i nogle debatter, som i virkeligheden handler 
om, hvordan vores samfund skal udvikle sig?” 
 
Jeg ved ikke, om I andre har lignende ting. Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at når snakken er om 
fodbold, så bliver man måske lidt mere stille. Men jeg synes jo ikke, det er en bedre idé at FCM, 
som jeg jo altid har vurderet som sådan nogle, som skal mindst have det i benene - de skal selvføl-
gelig, helst også have noget mellem ørerne - men det der med at drive skole, det kan jo ikke være 
den primære opgave for en fodboldklub, tænker jeg. Og jeg tror, vi kan kigge efter rigtig mange ek-
sempler, også hvor vi vil se, at firmaer vil gå ind og være med til - ikke at drive folkeskole men vil 
være med til - at spille ind med nogle forskellige ting og sager i folkeskolen, fordi der er jo den der 
CSR-tankegang nu. Og den er jo sådan set jo sådan set fantastisk. Det betyder egentlig virksomhe-
ders sociale ansvar, hvis man skal sige det på dansk. Der er jo både den der sådan ”Vi vil gerne væ-
re med til at give noget tilbage til samfundet som virksomhed.” Og så er der jo også den anden del. 
”Vi vil også godt have, vi bliver lidt synlige over for børn og unge, der vokser op.” Jeg vil bare sige, 
jeg synes gearing til fremtiden handler om enormt meget og handler om enormt meget sammen-
hæng imellem hovedstyrelse og tillidsfolk og vores medlemmer ikke mindst, så vi får en kritisk, 
konstruktiv tankegang til ”hvad er det egentlig for noget økonomi, vi efterhånden har på den ene, 
den anden og den tredje del?”, fordi vi kan være villige til at sige: Okay kan så få nogle penge der-
fra, så tager vi den sgu. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Selv tak Helen. Peter Steen Jensen, Københavns Lærerforening, værsgo. og så bliver det Johannes 
Melchiorsen fra Vejle Lærerkreds. 
 
Peter Steen Jensen, Københavns Lærerforening 
Jeg mødte lige en af mine kollegaer fra København ude på gangen, som sagde ”du ser enormt træt 
ud, Peter” Sådan ser jeg faktisk bare ud, men jeg er det egentlig ikke. 
 
Det jeg vil sige, det er, selvfølgelig i forbindelse med formandsvalget: Hvordan har vi valg og hvor-
dan diskuterer vi? På en måde er jeg ny i gamet på den måde, at jeg har været tillidsmand i mange 
år i København. Så Danmarks Lærerforening for mig, har været lidt længere væk. Og I kender sik-
kert mange af jer Københavns historie, som har været sin egen fagforening og alt muligt andet. Det 
er ikke det, jeg vil sige. Men det vil sige, er at så for eksempel kan jeg ikke huske, hvad vedkom-
mende hed, som havde en kritik af Anders Bondo, som jeg egentlig er enig i. Jeg synes faktisk, at 
valget - forhåbentligt - skal kendetegnes ved, hvad er det for en politisk linje, der bliver lagt. Og jeg 
synes, det er uklogt, at gå ind i en diskussion omkring formandsvalget i forhold til, hvad Anders 
Bondo har udmeldt. Jeg synes, det er en uklog udmelding og jeg synes det er dumt. Men jeg synes 
ikke, det er det, valget handler om. Og jeg synes ikke, at man er truet til noget som helst. Vi stem-
mer om lidt. Og jeg tænker, at man stemmer, hvad man mener. Også selv om Anders Bondo kom 
med sin udmelding, som man kan være uenig eller uenig i. Jeg synes ikke, den har været smart. Men 
når det er sagt, så synes jeg, at grunden til at jeg bakker op om formandskabet - vil jeg godt allige-
vel understrege - det er, at jeg synes for det første, at hvis der er nogle kandidater der stiller, op så 
er det ikke nok, at man gerne vil. Der skal have substans og fagpolitik i det man stiller op med 
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Klapsalve 
 
Ellers bliver det nemt et frustrationsvalg. Det er aldrig godt. Så bliver det et fravalg i stedet for til-
valg. Det synes jeg, er problematisk. Jeg synes, at det her er større end Anders, Dorte og Morten. 
Vi har stået imod i lang tid og sagt ”nej” til et angreb på selve det at være en fagforening. Det skal 
vi stå fast på. Derfor skal vi sørge for, at dem der sagde ”nej” i ’13, underskriver aftalen så. Tak for 
ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Johannes Melchiorsen ordet er dit og derefter bliver det Phillip Lehn Brand fra Thy-Mors 
Lærerkreds. 
 
Johannes Melchiorsen, Vejle Lærerkreds 
Tak for det. Ind i gearet til fremtiden så er det jo rigtig spændende, og jeg synes det er helt oplagt, 
at alt er i spil. Og selvfølgelig også hvordan vi organiserer os internt i foreningen. Og jeg synes og-
så, det er rigtig spændende, det der er sagt tidligere omkring ”jamen skal man vælge hovedstyrelsen 
på en anden måde?” Men det får mig så samtidig til at bringe gamle travere op, fordi det var med 
udgangspunkt i det forpligtende skredsamarbejde og der vil jeg meget kraftigt opfordre til, at vi 
genovervejer, hvordan det forpligtende kredssamarbejde er sat sammen. Jeg har selv oplevet for-
pligtende kredssamarbejde, som fungerer rigtig godt og gav rigtig god mening. Og så har jeg ople-
vet noget som - søde mennesker - men hvor man siger ”at vi bruger meget tid, som måske ikke gi-
ver så meget mening.” Og jeg synes, det er vigtigt, at når vi mødes om noget, så skal det give me-
ning og det synes jeg, ligesom skal være grundlaget for det forpligtende kredssamarbejde og det 
kunne jo være, at kredsene i højere grad selv skulle vælge, hvem man samarbejder med hvornår. 
Det kan jo også være forskelligt. Så det er opfordringen herfra. Tak for det. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Og som den sidste indtegnede taler, Philip Lehn brand, værsgo 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerforening 
Thomas jeg troede, du havde et af foreningens mest kedsommelige arbejde med at sidde som for-
mand i det udvalg: Organisationsudvikling og sådan noget, men sådan som punktet har udviklet 
sig, så tænker jeg ”det er sgu egentlig meget interessant alligevel. Det må i hvert fald være svært at 
finde den røde tråd i det.” Nå, jeg vil egentlig gerne lige sige lidt i forhold til Jeppe Dehli og Chri-
stian fra Bornholm. Jeg er helt enig i det, Jeppe han siger. De ting vi som kredse kommer til at gøre 
anderledes fremad i forhold til det her punkt her og nogle af de vedtagelser der ligger - eksempelvis 
det omkring generalforsamlinger hvert andet år i kredsene - der tænker jeg, at det er en rigtig, rigtig 
god idé, at vi får samlet op på ”Hvad gør vi så derude?” I Thy-Mors Lærerkreds der tænker jeg må-
ske nok, at vi gør det, at vi vil forelægge det til vores generalforsamling og så vil vi spørge vores 
medlemmer, hvorvidt de tænker, at det kunne være en god idé at komme til at holde generalfor-
samlinger hvert andet år. Hvordan vi bruger vores ressourcer efterfølgende. Det tænker jeg. Det er 
en rigtig god idé at få samlet op på det. Bruger vi pengene på kørsel til faglige klubmøder, eller 
bruger vi dem på andre medlemsrettede aktiviteter? Det kunne være interessant nok at finde ud af, 
hvad vi så kommer til at gøre ude - eksempelvis - hos os. Så det skulle være en opfordring til at vi 
kigger på den del. 
 
Så var Christian oppe at sige noget om det her med at være kreds på en ø. Jeg vil ikke sige, jeg ikke 
godt kan genkende det at være kreds på en ø. Thy-Mors Lærerkreds har jo en ø, Mors. Så jo, lidt. 
Men jeg tænker, at nogle af de drøftelser vi har haft med gearet til fremtiden, har hele tiden haft 
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som omdrejningspunkt, at noget af det der gør, at vi er en stærk fagforening, det at vi har en høj 
organisationsprocent, det handler om, at vi har den her nærhed til vores medlemmer. Det at når de 
ringer ud fra Lars Tyndskids mark i Thy, ind til kredskontoret og siger ”Philip vi har altså brug for 
din hjælp”, så er vi der. Kommer du om en halv time, så står vores konsulent der. Det er helt afgø-
rende, at vi bevarer den nærhed. Så når der står i kongresvedtagelsen, at kongressen pålægger ho-
vedstyrelsen at afdække hvilke konkrete opgaver, der både økonomisk rationelt og politisk hen-
sigtsmæssigt kan samles centralt, så tror jeg, man skal være meget opmærksom på ”hvad er det, 
man går efter her?” Jeg kan godt følge det der med, at man laver central indkøb af noget Office og 
noget andet IT-udstyr osv., men hvis man tror, at man servicerer medlemmerne for eksempel fra 
UU bedre fra København, end jeg gør i Thisted, så tror jeg, man kommer til at skyde sig selv i fo-
den, fordi de medlemmer der arbejder i UU, de har altså den samme forventning om nærhed. Både 
i forhold til det politiske i kommunerne, men også i forhold til sagsbehandling og vejledning af 
medlemmerne. Så den sidste dot, der skal vi altså være forsigtige. Bare for lige sådan at skærpe op-
mærksomheden på alt hvad der har været af snak omkring gearet til fremtiden. Det har afsæt i 
nærhedsprincippet. Det tror jeg, er helt vigtigt. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. Hermed afslutter vi debatten under punkt 6 Er vi gearet til fremtiden? Jeg giver jer 
en kort status over hvilke forslag, vi skal behandle efter pausen. Der er hovedstyrelsens forslag til 
kongresvedtagelse F.1.1. Og så er der ændringsforslag fra hans Junker til vedtagelsen, det er F.2. 
Og så er der indkommet yderligere to ændringsforslag et til F.2., det hedder 0.4. Det er fra Per Ar-
noldi. Det indeholder to nye dotter og så er der et ændringsforslag til F .1.1. fra Philip Lehn 
Brandt. Det er nummer 0.5. og det er en ekstra dot.  
Og så derudover har vi også fået udarbejdet hovedstyrelsens forslag til en kongresvedtagelse under 
punkt 4 Et folkeskoleideal, det ligger under det dagsordenspunkt. Det vender vi tilbage til, når vi er 
færdige med behandlingen af punkt 6 og skal godkende den samlede beretning. Inden da der be-
handler vi det forslag til kongresvedtagelser.  
 
Nu er der kaffepause og det er der i tyve minutter. Der er også hovedstyrelsesmøde mindst en halv 
time bliver jeg hvisket i ørene. En pause på mindst en halv time. Nu er klokken kvart over. Vi mø-
des i salen her klokken 11.45 -kvart i 12.  
Jeg vil gerne henstille til, at vi kan starte op klokken 11.45, så vi kan få behandlet punkt 6 færdig in-
den frokost. Tak for det. 
 
 
PAUSE 
 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja. Vi er klar til at genoptage behandlingen af punkt 6 og jeg giver ordet til Thomas Andreasen om 
lidt.  
Jeg vil lige sige til jer, vi er naturligvis opmærksomme på, at vi faktisk har nærmet os tidspunktet for 
frokostpausen. Vi finder det imidlertid bare mest hensigtsmæssigt, at vi kommer i gang med at få 
behandlet dette punkt færdigt. Nu ser vi lige, hvor langt vi kommer og så er det muligt, at den 
kommer hen omkring klokken halv et. Og så kan jeg allerede nu sige, at så bliver jeg nok nødt til at 
gøre det, som jeg har gjort på de foregående års kongresser, appellere venligt til at man måske kan 
indskrænke frokostpausen lidt, så den ikke er to timer men halvanden time. Men det ser vi på. Nu 
vil jeg starte med at give ordet til Thomas Andreasen.  
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
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Ja tak for det. Jeg skal forsøge at komme med nogle kommentarer til de mange gode og spændende 
indlæg omkring vores arbejde. Det tyder da i hvert fald på at, vi er enige om, at det er noget vigtigt 
noget, vi har gang i her. I forhold til de konkrete ændringsforslag - der er et, vi har kendt et stykke 
tid hvert fald fra Hans fra Holbæk, så har Philip fra Thy-Mors været oppe med et ændringsforslag 
og Per fra Frederiksberg har været oppe med et ændringsforslag. Det har vi sympati for og vi har 
dermed forsøgt at indarbejde alle de her tre ændringsforslag i hovedstyrelsens oprindelige forslag 
og det har vi lige kigget på herover i hjørnet og lige om lidt, så vil det blive lagt ud i kongresporta-
len, så der er et nyt forslag omkring selve kongresvedtagelsen. 
Men et par bemærkninger alligevel. 
Og først til dig Hans igen Jeg vidste jo nogenlunde, hvad du ville sige og derfor hørte du også min 
første fremlæggelse, at vi har sympati for medlemsperspektivet ind i vedtagelsen. Og det vil du se 
om lidt, at vi har forsøgt at gøre, hvad vi kan ved det. 
 
Så er Andreas fra LL oppe omkring at sige noget omkring, hvordan vi både har et fokus på LL og 
rekrutteringsarbejdet og det at være overgangen fra studerende til at være lærer. Vi er fuldstændig 
enige og jeg er i hvert imponeret over det arbejde, som LL har gjort med at højne denne organisa-
tionsprocenten med, jeg ved ikke hvor mange procent de sidste par år. Det skal I have en stor tak 
for det. Det er et imponerende arbejde. 
 
Klapsalve 
 
Så i den anden ende af skalaen – hvis man må sige det sådan – så er Jørn Kokkendorff fra fraktio-
ner 4 oppe og lidt en nuancering af dit indlæg i går omkring kontingentspørgsmålet osv. Og jeg 
forstår, der er opbakning til hovedstyrelsens forslag, som vi skal behandle senere omkring kontin-
gentfrihed. Også tak for dine bemærkninger om at det selvfølgelig er de kompetente forsamlinger 
her: Kongres, hovedstyrelse og lokale kredsstyrelse, generalforsamling, der beslutter hvordan pen-
gene anvendes. Det er en vigtig præcisering og samtidig vil jeg da også sige, at de 20.000 medlem-
mer som fraktion 4 udgør Danmarks Lærerforenings samlede medlemsgruppe, er jo selvfølgelig 
vigtig og som jeg også gerne vil give det tilsagn om, at pensionistarbejdet og de overvejelser som I 
har, dem vil vi meget gerne drøfte med videre. Vi er i gang i udvalget som også du ved fra Birgit. 
Og det er også en del af det fortsatte arbejde med Er vi gearet og det vil jeg gerne præcisere her 
også. 
 
Så siger du Tina fra Greve noget omkring hovedstyrelsesvalg og det skal vi snakke om osv. Og jeg 
fandt lige spillepladen frem, som vi introducerede på de regionale kredsstyrelsesmøder tilbage i ja-
nuar og dem af jer der kan huske så langt tilbage, vil kunne huske, at også dér var der ”Hovedsty-
relsen, spørgsmålstegn” Og så er der nogle konkrete spørgsmål der, som vi i hvert fald fra hoved-
styrelsens side syntes var relevante at drøfte. Så det kan man jo finde frem i de videre drøftelser i 
forhold til den del af det.  
 
Og så er glad for at du siger - jeg tror du har ret - at det her arbejde mere og med at geare sig til 
fremtiden, det er noget, der pågår hele tiden i hele organisationen og kredsene, men jeg hører også, 
at du siger, at det er vigtigt, at vi også på en gang men samlet set tager de her drøftelser. 
 
Jamen så Philip så siger du så det her med, at det er vigtigt at være opmærksom på de økonomiske 
konsekvenser, af det vi går og gør. Og det har du fuldstændig ret i. Det prøvede jeg også at sige lidt 
om i min introduktion og du vil også kunne se om lidt, at det forslag til dot/bomb, hvad vi nu kal-
der det, er med i den nye vedtagelse fra hovedstyrelsen.  
 
Og det samme til Per fra Frederiksberg, som jo taler om sammenhængskraften og det her med, 
hvordan vi skal være opmærksomme på, at vi har op mod 30 procent - jeg tror måske faktisk, det 
efterhånden er flere - medlemmer som ikke har været med i 2013 og hvordan vi kommunikerer og 
hvordan vi tilrettelægger vores politiske arbejde både centralt og lokalt, så man har opbakning til 
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det vi har gang i. Og I havde nogle konkrete forslag til nogle dots. Der foreslår vi fra hovedstyrel-
sens side, at vi flytter det ind i brødteksten og det håber jeg, at I er tilfredse med. Vi syntes, det gav 
mere mening, når vi sådan så det i en helhed at gøre det på den måde. 
 
Så er Flemming fra Århus, du var oppe at sige noget omkring bæredygtighed og i forhold til ved-
tægterne og ligesom en eller anden kunne ”vi lave en stor samlet beslutning på et på et tidspunkt” 
Og det vil jeg sige, fra helt egen regning, det har jeg fuld sympati for. Men jeg tror, det bliver svært 
og derfor forestiller vi os også godt at vi i sådan en organisationsudvikling, som vi er i gang med 
nu, både kan have noget, som vi fortsat arbejder, undersøger nærmere og skal blive klogere på, 
men at vi også undervejs kan lægge nogle forslag frem - store som små - som vi kan tage stilling til. 
Og det er det, vi prøver at gøre på denne kongres senere med nogle konkrete ændringsforslag. Så 
de kommer fortsat fra hovedstyrelsens side. 
 
Så siger du Sussie, fra Københavns Lærerforening noget om, hvordan vi skal blive bedre som for-
ening til at være opmærksom på, når der for eksempel er nogle omstruktureringer ude og hvordan 
kan vi som hovedforening støtte med noget viden på det rigtige tidspunkt og tænke det ind i vores 
uddannelse bedre transparens - tror jeg - frem og tilbage var noget af det. Jeg synes, det var super 
vigtigt og det synes jeg i hvert fald, er et rigtig godt bud på noget af det, vi skal have med i vores 
videre arbejde i forhold til hvordan vi er den bedst mulige forening i forhold til at kunne have - 
både styrkerne fra det centrale og det lokale der er tæt på.  
 
Så siger du noget, Per fra Lejre, noget omkring vores hvor vores lønpolitik og nogle overvejelser 
om hvordan det betyder noget i forhold til Er vi gearet? Det er selvfølgelig ind i nogle andre drøf-
telser i OK21 principprogrammet i forhold til løn. Men selvfølgelig er vores lønpolitik et vigtigt, 
vigtigt politikområde også fremadrettet. 
 
Så siger du… tak Kristian og siger ja til at være pilot. Det er jeg rigtig glad for, for det var sådan set 
også lidt med i mine overvejelser. Vi havde også talt sammen på forhånd, som jeg vidst også fik 
sagt. Det glæder jeg mig til at fortsætte det arbejde. Og tak fordi I gør også, hvad I kan, selv om si-
tuationen hos jer er sværere end så mange andre steder. 
 
Så siger du Katrine fra Århus noget omkring, hvordan du er stolt over din fagforening. Det er jeg 
også og hvordan vi fortsat har det her opmærksomhed på, hvordan vi er en organiserende fagfor-
ening og den helt centrale nerve, der ligger i det arbejde, det synes jeg, er et vigtigt bidrag og i for-
hold til hele den indsats, som vi har sat i gang her fra kongressen tidligere med forskellige kongres-
vedtagelser, om hvordan vi vil være en involverende fagforening og den del af det. 
 
Så siger du, Tine fra hovedstyrelsen om at vi også skal i den videre debat også skal være opmærk-
somme på, at der måske også er nogle svære spørgsmål, som vi skal tage fat på. Det tror jeg, du har 
meget ret i. Og giver også et konkret eksempel på, hvordan nogle ting kan være svære i de lokale 
kredssamarbejder i forhold til nogle til nogle diskussioner. 
Så siger du Jeppe, hvis nu vi senere vedtager noget omkring generalforsamlingen og de lokale mu-
ligheder, så har vi en opgave, en forpligtelse i hovedstyrelsen i at kunne samle det op og dele den 
viden på en eller anden måde. Det synes jeg, du har en rigtig vigtig pointe i og jeg hørte også Philip 
senere sige, at det synes han faktisk også, så det tror jeg, er enormt vigtigt, at vi er opmærksom på 
at blive endnu bedre til at dele viden og samle op på de lokale initiativer og indsatser der er - også i 
forhold til organisationsudvikling. Så siger du Thomas fra Gladsaxe noget om, om ikke vi skulle 
være opmærksomme på at justere de centrale vedtægter på et tidspunkt, i forhold til denne her si-
tuation der er nu omkring valg af formand og næstformand og det synes jeg du har en pointe i. Det 
må vi kigge lidt nærmere på, om det ville være et relevant sted og justere vores vedtægter. Umid-
delbart synes jeg, du har en pointe i det. 
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Så siger du Henrik, Silkeborg at uddannelse af vores tillidsvalgte er vigtigt. Engang var der en tyk 
bog og nu var der måske en knap så tyk bog. måske den elektronisk og hvordan også at vi lige er 
opmærksomme på, hvor vigtigt det er for en for en organisation, at vi har god grunduddannelse for 
vores valgte, men også når man har været med i nogle år. Hvad er det så der skal til? Og også i 
samarbejde med fagbevægelsens hovedorganisation, er der noget vi kan være fælles om? Det synes 
jeg, er et vigtigt vigtigt felt. 
Jeg springer nogle af dem over. Det kan I godt høre. Det er noget af det, jeg ikke skal kommentere 
på. 
Så siger du Thomas fra Djurs også, at vi skal lytte til LL og vi har lige klappet af dem en gang, men 
jeg synes, at du har fuldstændig ret i, at det er noget af det, vi skal blive bedre til. Både i forhold til 
overgangen fra studerende til lærer, men også i forhold til overgangen fra studerende LL-
medlemmer og til almindeligt medlem i Danmarks Lærerforening. Jeg synes, det var en vigtig poin-
te at få understreget. 
 
Så siger du Helen fra Herning, at vi skal være opmærksomme på - med afsæt i diskussionen eller 
billede på kulminen og fodboldklubben derovre - at vi som forening skal være opmærksomme på 
politik og hvordan samfundet udvikler sig og hvordan vi er en stærk stemme inde i det. Og det er 
vi både som Danmarks Lærerforening og det vil vi i høj grad også være i vores arbejde i FH 
Så siger du Johannes fra Vejle, at vi skal være opmærksomme på de forpligtende kredssamarbejder. 
Der er nogle ting, der fungerer måske bedre end andet og hvordan og hvorledes at vi lige har det 
lidt inde i vores fortsatte drøftelser. Det tror jeg, du at du har ret i. Jeg tror i hvert fald, der kom-
mer en helt klar og tydelig diskussion af det, når vi på et tidspunkt har fastlagt en lokal FH-struktur 
for hvordan kommer den til at hænge sammen. Så der vil i hvert fald været lidt et konkret afsæt til 
det på et tidspunkt  
 
Ja så siger du igen Philip, noget med at vi skal være lidt. Det der med at flytte opgaver er måske ik-
ke så enkelt endda. Og det er også det, jeg prøver at sige om vores motivation, indledning fra ho-
vedstyrelsens side af, at det er noget af det, vi gerne vil undersøge det nærmere, skal vi tænke os 
om at kun gøre det, hvis det er hensigtsmæssigt, så der vil vi godt analysere nærmere og være lidt 
forsigtige, hvis det er det, der skal til. Men også være den måde i hvert fald til at prøve noget af.  
Ja, det skulle være mine kommentarer. Og så håber jeg, at I vil bakke op om det konkrete æn-
dringsforslag, der ligger fra hovedstyrelsens side. Som nu ligger på kongresportalen. Den er jo ikke 
blevet kortere, så jeg tror ikke, jeg vil læse den op. Det kan jeg selv gøre.  
Men vi håber, at vi har imødekommet det og så kan jeg da også se, at klokken er 10 minutter over 
12. 14.01 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så er det formanden 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Ja, nu har Thomas været igennem de fleste, så jeg skal gøre det forholdsvis hurtigt. Jeg vil nu gerne 
lige give en kommentar til dine overvejelser, Tine omkring hovedstyrelsesvalget. Jeg synes, det er 
en rigtig god ide, at vi får taget det grundigt op til overvejelse. Og så vil jeg også godt sige til dig, 
for du spørger til, vil man sørge for, at der er en opbakning, hvis man ikke får valgt det lokale ho-
vedstyrelsesmedlem? Og det har vi faktisk tilstræbt os. Det er sket nogle enkelte gange inden for de 
sidste par perioder, at enten er der et hovedstyrelsesmedlem, der er forsvundet, eller der er ikke 
blevet valgt et hovedstyrelsesmedlem. Der bestræber os på at lave det, vi kalder en kontaktperson 
til kredsen, men det viser jo også - som du selv siger - at der er meget geografi i det her valg og der-
for synes jeg, det er en rigtig god ide, at vi får kigget på det igen. 
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Så er du Christian fra Albertslund oppe og kommenterer på ministeren og siger at ”nu skal vi lige 
passe på, at stemning ikke løber af med os.” Og jeg forstår fuldstændig, hvad du siger. Og jeg er 
helt klar over, at der er rigtig, rigtig dyb mistillid blandt mange medlemmer. Det der skete i 2013 – 
nu har vi så hørt, at der er rigtig mange der ikke har været med i ’13 - men for os, der var med i 13. 
Der sidder jo dybt i kroppen og derfor er der den mistillid og det tror jeg, er hamrende vigtigt, at vi 
hele tiden ved og vi respekterer. Jeg skrev også - i det TR-brev jeg sendte ud - at skrev, mange 
medlemmer er dybt skeptiske ved tanken om en socialdemokratisk regering, fordi de tydeligt hu-
sker, hvad der skete sidst partiet havde regeringsmagten. Det er den virkelighed, vi lever i. Det der 
kan være positivt når Pernille oppe på talerstolen. Det tager hun faktisk selv med. Hun ved godt, at 
det er den virkelighed og det synes jeg, er godt, at hun erkender det. Jeg synes også, det var godt, at 
hun selv tog ’13 op og siger ”jeg ved det godt. Vi skal gøre noget” og så er det det, vi hele tiden 
skal prøve at holde regeringen fast på. Det er ikke nok med ord. Der skal handling bag og det er 
den handling, vi skal prøve at få skabt i fællesskab. Så derfor vi skal være skeptiske. Men efter min 
bedste overbevisning så skal vi sørme også gøre alt hvad vi kan, for at prøve at få den håndsræk-
ning, eller den fremstrakte hånd som vi får og det vil i hvert fald være mit bud på det, men respekt 
for det du siger til os.  
 
Så var der jo en del, der var oppe at kommentere på næstformandsvalg og på min ageren i den for-
bindelse. Jeg vil tage udgangspunkt i det, du siger Kristina fra Aalborg. Du siger, at vi er sat i ver-
den for medlemmers skyld. Det er jeg et hundrede og 110 procent enig i.  
Det er langt vigtigere, at vi har en stærk ledelse, en god forening end, hvilke personer der sidder i 
den. Og det er sådan set derfor, jeg har gjort, som jeg har gjort. Så har jeg sagt ”sammensæt nu den 
stærkest mulige ledelse.” Jeg ved fra mit daglige arbejde, hvor meget det betyder at, der er et kanon 
godt samarbejde sammenhold. Derfor har jeg selvfølgelig også anbefalet Dorte, fordi jeg har et 
fantastisk samarbejde. Dorte gør det fantastisk godt. Det er en enorm støtte og der skal et for-
mandskab kunne have den tillid, sparre den måde på hinanden. Og så er det altså vigtigt at vi har et 
godt formandskab. Om jeg sidder der, eller ej. Og det var det, jeg prøvede at sige på en ordentlig 
og pæn måde allerede i april måned, tror jeg det var, eller var det maj måned. Også med en opfor-
dring til ”sørg nu for at komme med kandidater, så vi kan sammensætte det stærke formandskab.” 
Det er altid en fordel, eller en nødvendighed vil jeg faktisk sige. Men i den situation vi står i lige nu, 
der er det endnu mere en nødvendighed. Og derfor er det stadigvæk min opfordring, at vi gør det. 
Og jeg skal ikke stå i vejen for, at vi har et formandskab, som er bedst muligt velfungerende i den 
her situation. Og jeg ønsker ikke at true nogen. Jeg ønsker ikke at være udemokratisk. Jeg synes, jeg 
sagde det her på så tidligt et tidspunkt, at alle kunne tage det med i deres overvejelser, om man 
skulle have en anden formandskandidat og jeg kan da godt sådan lidt, når jeg nu skal få at vide, at 
det er dybt udemokratisk, synes jeg hvis man har den stærke kritik af den siddende formand, så 
burde man nok også stille den anden kandidat. Sådan har jeg det lidt personligt.  
 
Klapsalve 
 
Og så er jeg i øvrigt fuldstændig enig i, at når denne her kongresser er slut, så skal vi have en vel-
fungerende Lærerforening igen. Jeg har efter bedste evne forsøgt at køre en kongres med begej-
string og engagement, der peger fremad, som ser på mulighederne i den nye situation bi har haft. 
Det kan godt ske, at den her træner ikke har opnået de store resultater. Men jeg synes sgu, vi har 
bevæget os fra ’13 og så frem til den position, vi står i dag og det vil jeg gerne - hvis jeg får den 
nødvendige opbakning - være med til at sparke bolden i mål til sidst, hvad jeg håber på. Men det 
foreningen, der er det vigtigste. Det er et effektivt, godt formandskab der er det vigtigste. Og det 
bliver I nødt til at lytte til, at det er den oplevelse, jeg har. Det er derfor, jeg har gjort, som jeg har 
gjort og det har ikke været for at være udemokratisk. Jeg har virkelig prøvet at være åben og ærlig. 
Og synes også prøvet at opføre mig ordentligt. Og derfor er jeg også meget enig, med det du siger 
Thomas, om at vi skal have kigget på de der vedtægter. Der er ingen, der er tjent med de vedtægter, 
som giver lige nu, men det er for sent nu. Men det må vi jo gøre fremadrettet. Tak for ordet.  
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Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak. Hans Junker 
 
Hans Junker, Holbæk Lærerkreds 
Det svært at konkurrere - både med et næstformandsvalg og en frokost - men jeg prøver alligevel, 
fordi det var faktisk det her, vi lige havde på programmet, men jeg er helt med på, at det andet er 
endnu vigtigere.  
Jeg har trods alt lært lidt af den situation, vi har været i de sidste mange år, at vi ikke har ret meget 
forberedelsestid, så det er faktisk lykkedes mig under Thomas’ og Anders’ indlæg – tak fordi de lige 
tog lidt tid - at fabrikere et ændringsforslag til hovedstyrelsens ændringsforslag. Det er sendt til 
kongresportalen, så det burde egentlig kunne ses meget hurtigt. Man kan sige, at vi snakkede om i 
pausen, fordi det var os, der kom med det oprindelige ændringsforslag, at vi selvfølgelig er glade 
for, at I i et eller andet omfang prøver at tage de ting med, som vi gerne vil have. Men vi har sta-
digvæk nogle ting, som vi gerne vil prøve at holde fast i og som jeg gerne lige vil fortælle lidt om 
her. Jeg ved ikke, om I kan se det allerede, men jeg kan se det her, fordi jeg har sendt det.  
 
Det vi egentlig synes, er vigtigt, det er - som vi sagde oprindelig - at økonomien bliver skilt fra det 
med gearet til fremtiden. Selvfølgelig er det en utroligt vigtig forudsætning, at der er den økonomi, 
der skal være, men som I vil kunne se både i det oprindelige forslag vi havde og så i vores æn-
dringsforslag, så renholder vi overskriften, at vi skal kigge på vores organisation med jævne mel-
lemrum. Så kommer de der ting, der ligesom skal kigges på. Og så har vi prøvet at sætte den med 
økonomien ind nede foran pejlemærker. Sådan så den stadigvæk er der. Det der med at færre bør-
nehaveklasseledere og lærere og den øgede kompleksitet, så det altså ikke glider ud, men at det ikke 
bliver det der ligesom står ovenover hele opgaven, at der er den økonomiske udfordring. Og så har 
vi prøvet at sætte ind oppe i.. Kan I se den? Nej? Så kan jeg lige prøve at læse om - ikke andet i 
hvert fald - så overskriften hedder ”Danmarks Lærerforening bør med jævne mellemrum analysere 
og revurdere sin struktur og opgaveløsning”. Det er ligesom hovedoversriften, og så kommer den 
”så i det fortsatte arbejde…”  …nu sidder jeg med den anden med er vi gearet til fremtiden. Der 
har vi ligesom en lille smule ind ”… er målet på baggrund af medlemmernes ønsker og forventnin-
ger, at skabe de optimale…” og så videre og så videre. Og så det røde der står ned til sidst, glider så 
ud, fordi det andet er på.  
 
Så glemte jeg også at sige under mit indlæg første gang, at det er også ikke tilfældigt, at vi har rykket 
”nærheden” op. Det kan jeg så se, det har vi ikke engang fået gjort i ændringsforslag. Det må I 
undskylde. Fordi det skal faktisk op at stå lige efter ”medlemmerne i centrum” før ”den sunde 
økonomi” og den centrale del af det sådan så ”nærhed” faktisk er punkt 2. Og den sidste ting vi så 
gerne vil, det er, at vi gerne vil bytte rundt på bombe to og tre. Igen for at rykke ”medlemmerne” 
op sådan så det er ”medlemmernes ønsker og forventninger”, der er bombet to. Og så ”konkreti-
sere de fælles krav og forventninger” der er bombet tre. Og igen kan det føles som ”ja, ja altså nu 
vil vi bare gøre et eller andet”, men vi synes rent faktisk, der er noget substantielt og indholdsmæs-
sigt i, at det er den prioritering, der ligger i tingene. Og jeg håber, at det snart bliver i stand til at 
kunne se det, sådan at I ikke bare skal have min fremlæggelse af det her. Men vi har altså et æn-
dringsforslag til hovedstyrelsens ændringsforslag. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent  
Ja tak. Hans Junkers ændringsforslag til hovedstyrelsens ændringsforslag kan endnu ikke ses på 
kongresportalen, så det venter vi lige på. I mellemtiden kan jeg jo lige høre ændringsforslagsstiller-
ne Philip Lehn Brand og Per Arnoldi, om I føler jer imødekommet i forhold til hovedstyrelsens 



 

156 

ændringsforslag til F.1.1., altså nummer 0.6., der ligger ude, eller om I fastholder jeres forslag. Phi-
lip Lehn Brand.  
 
Philip Lehn Brand? 
OK. I siger OK. Jeg spurgte, om I følte jer imødekommet og inddraget. Altså, er jeres ændrings-
forslag kommet med i hovedstyrelsens forslag nummer 0.6.? Det bliver bekræftet. Så tager jeg det 
som indtægt for, at I trækker jeres ændringsforslag. Og det var nummer 0 5. Og så er der Per Ar-
noldi. Jeg skal lige høre, om det samme er tilfældet for dig? Du sidder derover. Du nikker. Det ta-
ger jeg som en bekræftelse på, at jeg trækker ændringsforslag nummer 0.4. Tak for det. Tilbage er 
nu det ændringsforslag, Hans Junker har fremsat til hovedstyrelsens ændringsforslag, som er num-
mer 0.6.. Det skal vi have lagt på portalen, så vi lige kan sætte os ordentligt ind i det og forholde os 
til det. Det vi mangler nu under det det punkt, det er en afstemning af vedtagelsen og det tager vi 
efter frokost. 
 
Så nu er det, at jeg skal appellere så venligt til jer, fordi der er jo oprindeligt fastsat to timer til fro-
kosten og klokken er nu lidt i halvt et, så nu vil jeg høre, om vi måske kan gøre, som vi har gjort på 
tidligere års kongresser. Vi skærer en halv time af frokosten og mødes igen klokken 14 herinde, el-
ler om I ønsker at fastholde en frokostpause på to timer og i så fald mødes vi halv 3. 
 
Uklare kommentarer fra salen 
 
Klokken 14. Vi mødes herinde klokken 14. Tak for det. Velbekomme. 
 
 
FROKOST 
 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Så må I gerne begynde at indtage jeres pladser. Vi er stadig i gang med at behandle dagsordenens 
punkt 6 Er vi gearet til fremtiden? og den genoptager vi behandlingen af nu. Da vi gik til frokost, 
var der blevet fremlagt to nye ændringsforslag. Nu er det om at holde tungen lige i munden og det 
gør vi alle sammen og ørerne stive. Hovedstyrelsen fremlagde et ændringsforslag til sit eget oprin-
delige forslag, F.1.1. det hedder. Det hedder nummer 0.6. Derefter kom Hans Junker på talerstolen 
og fremsatte et ændringsforslag til dette forslag og det hedder 0.7. Det har I formentlig orienteret 
jer på kongresportalen, der ligger det nemlig under ”Dokumenter” under punkt 6, så det er de to 
ændringsforslag, som vi har tilbage og behandler nu. Henholdsvis nummer 6 og nummer 7. 
Jeg vil starte med at give ordet til Thomas Andreasen. 
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Tak for det. Og konklusionen først. Vi vil gerne fra hovedstyrelsens side fastholde vores eget æn-
dringsforslag. Jeg skal give et par bemærkninger til det. Det vi lytter os til i Hans’ fremlæggelse og 
også læser i forhold til ændringen. Det er at den ”indflyvning”, den ”præmis”, som vi lægger ned 
over det her fra hovedstyrelsens side, at vi engang imellem som forening på den ene side skal stop-
pe op og kigge os selv efter i sømmene og på den anden side, så har vi en økonomisk udfordring 
på grund af færre lærere og børnehaveklasseledere med flere. Det er indflyvning til det her og der-
for vil vi gerne fastholde vores indledning. Og når vi så kigger i det med medlemmernes ønsker og 
forventninger i det næste afsnit og lytter til lidt, hvordan det bliver fremlagt, så så har vi det ind-
tryk, at vi nedtoner og udvander den økonomiske udfordring, som vi har centralt og som mange 
kredse har allerede nu, som jeg var inde på tidligere. Og det er baggrunden for, at vi vil fastholde 
vores forslag. Jeg skal dog sige, at vi også drøftede hovedstyrelsen, hvis det var det, der skulle til for 
at vi kunne mødes, så var rækkefølgen på de dots eller bomber længere nede. Det var ikke det, der 
var det afgørende. Det er også vigtigt for os at sige Der ligger ikke en prioritering. En oplistet prio-
ritering i den måde de er formuleret på. Men altså, vi ønsker altså at fastholde vores forslag. Tak. 



 

157 

 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Hovedstyrelsen fastholder altså sit ændringsforslag nummer 0 6. Derefter har Hans 
Junker bedt om ordet. Værsgo Hans. 
 
Hans Junker, Holbæk Lærerkreds 
Jamen jeg tager konklusionen om at også, fra vores side, vi fastholder vores ændringsforslag, så vi 
kan få en rask lille afstemning. Det gør vi selvfølgelig igen ud fra en tankegang om, at vi synes, at 
det er den rigtige vej at gå. Jeg ved godt, som jeg også har snakket med Thomas om, at det selvføl-
gelig lette brud med hele den stil, der er lagt i forhold til gearet til fremtiden. Men igen, når man 
kigger på de baggrundsnotater og så videre der er kommet ud, så har vi i hvert fald ikke fra vores 
hold været med på, at det var den tankegang der lå i det og det er den egentlig har at prøver at ryk-
ke lidt ved. Vi har – som I kan se -stadigvæk fastholdt sætningen oppe fra toppen omkring øko-
nomien, så det er ikke et spørgsmål, om vi er blinde for den udfordring der er, fordi den er der ab-
solut. Vi synes bare, det er utroligt vigtigt at fastholde medlemsperspektivet tydeligt og adskille det 
fra overskriften Hvor, som Thomas siger, er det vigtigt for hovedstyrelsen, at økonomien er en del 
af overskriften og det synes vi så ikke. Og så kan man sige, så tror jeg grundlæggende, det her 
handler om, hvor er man henne i organisationen. Altså, vi ser det ud fra et kreds niveau, hvor vi 
har medlemmerne tættere på og har nogle andre indgangsvinkel til, hvad det er, der skal til for en 
medicin, mens man har  med al respekt – et mere overordnet tilgang til det fra hovedstyrelsen og 
det er selvfølgelig det, deres forslag bunder i. Hvor vores er udsprunget af, at vi synes, at der hvor 
vi står, tæt på medlemmerne har vi en anden indgangsvinkel til det, så vi fastholder vores ændrings-
forslag. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. Hans Junker orienterede om, at man også fastholder ændringsforslaget nummer 0 7. 
Så vi har altså to forslag til afstemning nummer 0.6 og nummer 0.7 og vi betragter ændringsforslag 
til hovedstyrelsens ændringsforslag, nummer 0.7., som det mest vidtgående og derfor vil vi sætte 
det til afstemning først.  
 
Altså Hans Junker kreds 52, ændringsforslag til hovedstyrelsens ændringsforslag var 0.6, det sætter 
vi til afstemning først. Det er det, der har nummer 0.7. Vi laver en afstemning ved håndsopræk-
ning. Det er et simpelt flertal. Vi gemmer den elektroniske afstemning til punkt 7 under vedægts-
ændringerne. 
 
Og hvis I er ved at være klar til at gå til afstemningen vedrørende ændringsforslaget nummer 0 7. 
Brug jeres stemmekort. Så vil jeg gerne se, hvor mange der kan stemme for ændringsforslaget 
nummer 0.7.  
Ja ak.  
Hvor mange ønsker at stemme imod forslaget? Ja tak. 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? Tak for det. For-
slaget er forkastet. 
 
Så går vi tilbage til hovedstyrelsens ændringsforslag. Det er forslag nummer 0.6. Det er igen en af-
stemning ved håndsoprækning. I har stemmekortet klar i hånden. Jeg vil gerne se, hvor mange der 
kan stemme for ændringsforslaget nummer 0.6. Ja tak. 
 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod ændringsforslaget? Ja tak. 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? Ja tak.  
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Så er hovedstyrelsens ændringsforslag nummer 0.6 om en kongresvedtagelsen til Er vi gearet til 
fremtiden?, vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Tak for det. Dermed afslutter vi behandlingen af dagsordenspunkt 6. Vi har lige et par hængeparti-
er blandt andet dagsordenen punkt 3 og 4. Vi går tilbage til dagsordenens punkt 4 om folkeskole-
ideal, fordi der resterer behandlingen af hovedstyrelsen forslag til vedtagelse om invitation til Sko-
lemøde. Dette bilag der har nummer 0.3 og som ligger under kongresportalen under punkt 4, 
nummer 0.3. Det skal vi lige have behandlet, inden vi går videre. Jeg vil gerne give ordet til for-
manden. 
 

Dagsordenens punkt 4 – Folkeskoleideal 
 
Anders Bondo Christensen, formand 
Ja tak for det. Jeg nævnte det er jo nogle gange i min beretning og jeg tog hele tiden forbehold for, 
om vi nu fik vedtaget folkeskoleidealet. Det har vi gjort og derfor kan vi også godt behandle det 
her nu. Denne her invitation er tænkt, at det er kongressen, som sender den til de centrale politike-
re i henholdsvis KL og i Folketinget og det er som sagt Undervisningsudvalget og Børn- og Unge-
udvalget. 
Vi regner selvfølgelig også med, at vi skal have repræsentanter fra BKF med, vi skal selvfølgelig 
have repræsentanter fra Skolelederforeningen med, de er også af Danmarks Lærerforenings så det 
er helt klart. Og vi har også tænkt, at formandskabet i Skole og Forældre skal med. Så er tanken, 
som jeg også nævnte i min beretning, at vi først tager folkeskoleidealet som udgangspunkt for at 
lægge op til denne her vigtige debat ”hvorfor holder vi skole?” Det får vi selvfølgelig ikke afklaret 
der, men så har vi fået sat den diskussion i søen og vi vil selvfølgelig prøve at holde den i gang. Og 
så er det, vi vil invitere nogle forskere som med nogle meget korte præcise oplæg prøver at sige ”vi 
har noget viden” og det er også det, jeg nævnte i min beretning. Vi starter ikke på bar bund. Der er 
faktisk meget viden. Jeg nævnte et konkret eksempel med co-teaching, som noget vi kunne gå ind 
og få foldet ud, så vi har det. Der er tanken selvfølgelig heller ikke i løbet af skolemødet, at vi lige 
får klaret inklusion og får klaret det her. Nej men vi får prøvet at præsentere en arbejdsform, som 
vi har brugt i Danmarks Lærerforening, med netop at hive eksperter ind, inden vi prøver at sætte 
projekter i gang og sige ”er det ikke den måde, vi skal prøve at arbejde videre på i fællesskab?” og 
dermed håbe på at vi kan få etableret det her, vi kalder treklang mellem politikere, de fagprofessio-
nelle og forskerne. 
 
Ja, I har hørt det før, fordi jeg præsenterer det jo halvvejs i min beretning, men det er det der ideen 
og her forslaget sig til den konkrete invitation. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak for det. Vi har fået fremsat hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse nummer 0.3. Jeg 
skal for god ordens skyld høre, om det forslag giver anledning til bemærkninger? 
Det var ikke tilfældet, kan jeg afsløre.  
Så vil jeg sætte forslag nummer 0.3 Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse om invitation til 
Skolemøde til afstemning. Den foretager vi også pr håndsoprækning. Vi har stemmekort klar. 
Jeg vil gerne se hvor mange, der kan stemme for denne kongresvedtagelse. Tak for det 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 
 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? Så er forslaget en-
stemmigt vedtaget. Tak for det. 
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Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 3 – Formandens beretning 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Hermed er vi færdige med behandlingen af dagsordenens punkt 4 om et folkeskoleideal og så skal 
vi lige tilbage til punktet forinden, nemlig punkt 3 formandens beretning. Her udestår en samlet 
godkendelse af formandens beretning - såvel den skriftlige som den mundtlige del. Og den sætter 
jeg til afstemning nu og det foregår ligeledes ved håndsoprækning. 
 
Jeg vil gerne se, hvor mange der kan stemme for beretningen - såvel den skriftlige som den mundt-
lige. Tak for det. 
Er der nogen, der ønsker at stemme imod? 
Er der nogen, der ønsker at tilkendegive, at de hverken stemmer for eller imod? Tak for det. Så er 
formandens beretning enstemmigt godkendt. Tak for det 
 
Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 7 - Ændring af dele af Danmarks Lærerfor-

enings vedtægter 
 
John Vagner Nielsen, dirigent 
Ja så skal vi videre til næste punkt på dagsordenen, der er punkt 7, Ændringer af dele af Danmarks 
Lærerforenings vedtægter og det første vi skal i gang med, det var da vi startede lidt på tidligere på 
kongressen, nemlig det der hedder G.4.1., som drejer sig om kontingentfritagelse for fraktion 4. 
Der lyttede vi os til, under de bemærkninger der kom, da punktet var fremlagt. Vi hørte dels argu-
menter fra delegerede fra aktionen 4, der ligesom sagde at ”det synes vi ikke rigtig om”. Der var 
også argumenter om, at vi skulle egentlig have haft debatten om Er vi gearet til fremtiden, inden vi 
behandlede det her. Den debat har vi haft og jeg har også noteret mig, at Kokkendorff var oppe at 
komme med sine synspunkter også i forhold til, at der er behov for mere økonomi og jeg forstår 
også, at du sagde, at du dermed også støtter det forslag, der lå her.  
 
Det er korrekt forstået, ikke? Og så kan jeg sige, at hovedstyrelsen har også haft lejlighed til at drøf-
te det her og de har valgt at fastholde deres oprindelige forslag. Og forslaget går altså ud på at man 
i paragraf 8 stykke ét hvor der i dag står at ”medlemmer som er fyldt 75 år og kontingentfri” der 
skal der i stedet stå ”at medlemmer opnår kontingentfritagelse fra den første i måneden, efter at 
der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepensionen.” Og der er også en ikrafttræden selvbe-
stemmelse, som Thomas har nævnt tidligere. Det står også i papirerne at det skal træde i kraft den 
første januar 2021. Jeg skal høre, om der er yderligere bemærkninger til forslaget, inden vi kan gå 
over til afstemning? 
Det er ikke tilfældet. Så skal vi til at gå over til afstemningen og nu skal vi så bruge den elektroniske 
afstemning.  
 
Så nu går sekretariat for en sikkerheds skyld ude og er klar til dels at støtte også hvis det nu skulle 
ske - det sker selvfølgelig ikke - at vi får problemer. Men på hovedsiden skulle der altså nu være 
dukket et punkt op, der hedder ”Afstemning”. Og hvis I trykker på det, så har jeg forstået, at det 
næste punkt I kommer ind på, det er det punkt, hvor der står ”Forslag til vedtægtsændringer”. Det 
skal I også trykke på. Og så skulle der være dukket en stemmeseddel op, hvor I så kan stemme, om 
I er for eller imod eller undlade at stemme. Og så er der mulighed for at trykke ”Send” og på det 
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tidspunkt I har trykket ”Send”, så har I afgivet jeres stemme og jeg vil så lige om et øjeblik -når I 
har haft lejlighed til at stemme – spørge, om alle har haft mulighed for at afgive deres stemme. 
Derefter vil jeg konstatere, at afstemningen er afsluttet og så vil optællingen, ja den vil så være i 
gang og så får vi besked heroppefra, hvad resultatet er blevet. Er vi klar til afstemningen? I må ger-
ne stemme om forslaget. Hvis der er nogen, der har problemer, så giver en håndsoprækning her.  
Så spørger jeg, har alle afgivet deres stemme? 
 
Ingen reagerer, så konstaterer jeg, at afstemningen er afsluttet. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Vi har resultatet af afstemningen. Der er afgivet 295 stemmer. De fordeler sig således: 93.22 pro-
cent stemmer for. Det svarer til 275. 3,73 procent stemmer imod. Det svarer til 11. Og så er der 
3,05 procent, som hverken stemmer for eller imod og det udgør 9 stemmeberettigede. 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja der skal jo to tredjedeles flertal for at det er godkendt, så vi ligger et ret godt stykke over to tred-
jedeles flertal. Jeg konstaterer, at forslaget er vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Vi har tre yderligere vedtægtsforslag og vi gør det på den måde, at vi starter med det forslag der 
hedder at G.3. Det drejer sig om afholdelse af kredsgeneralforsamlinger, det vil Thomas fremlæg-
ge, så vil vi debattere det. I vil tage stilling til det og derefter, så vil vi samlingspunkt G.1. og G.2. 
sammen fordi de hænger sammen. 
 
Altså, vi starter med punkt G.3 Thomas værsgo  
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Tak for det. Og det er som sagt punktet omkring kredsgeneralforsamlinger. Og jeg skal på hoved-
styrelsens vegne fremsætte forslag til ændringer af vedtægternes paragraf 10 stykke 8 om kredsge-
neralforsamlinger. Jeg skal henvise til de udsendte bilag G.3 og G.3.1.  
 
Forslaget handler i al sin enkelthed om, at det fremover skal være muligt, at afholde kredsgeneral-
forsamlinger hvert andet år frem for hvert år, som der nu skal ifølge de nugældende vedtægter. 
Forslaget indebærer, at det er generalforsamlingen i den enkelte kreds, der afgør, om man ønsker at 
fastholde at der årligt afholdes generalforsamlinger, eller om man ønsker generalforsamling hvert 
andet år. Vedtager vi forslaget på kongressen, vil det således kræve en vedtægtsændring i den enkel-
te kreds, hvis man vil gøre brug af muligheden. Det er altså medlemmerne i den enkelte kreds, der 
afgør, om der skal være generalforsamling hvert eller hvert andet år. Og forslaget er som bekendt 
ikke nyt. Vi behandlede det nemlig sidste år på vores kongres, hvor forslaget fik flertal men jo ikke 
blev vedtaget, da forslaget ikke opnåede helt to tredjedeles flertal.  
Siden sidste kongres har temaet kredsgeneralforsamlinger og kredsenes forskelligheder indgået i 
drøftelserne om Er vi gearet? Og vi har fra hovedstyrelsesduel side både fulgt og deltaget i drøftel-
serne. De drøftelser vi har haft i hovedstyrelse – og som danner afsæt for forslaget her - har gået 
på at afholdelsen af de lokale kredsgeneralforsamlinger, skal ses i sammenhæng med kredsens ar-
bejde i øvrigt. Herunder de ressourcer og hvordan de anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til 
det lokale arbejde og samarbejde med medlemmerne. Det har ligeledes indgået i vores drøftelser, at 
vi kan konstatere, at der er en udstrakt forskellighed hos jer i kredsene på rigtig, rigtig mange om-
råder. En forskellighed som vi med forslaget her ønsker at understøtte. Sagt på en lidt anden måde, 
så betyder forslaget, at der indarbejdes en vis fleksibilitet, som kan understøtte kredsenes forskel-
lighed i forhold til det lokale arbejde og samarbejde med medlemmerne. Og med disse bemærknin-
ger overlader forslaget til kongressens behandling. 
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Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Vi er i gang med debatten om forslaget. Den er først er Lina Kofoed Romani eller 
Romani. Romanini. Den var god nok, ikke? Det var godt. 
 
Lina Kofoed Romanini, Lærerstuderendes Landskreds 
Nå, jeg er aktiv i Lærerstuderendes Landskreds. Jeg glæder mig til at blive færdiguddannet, så jeg 
kan blive aktiv i Danmarks Lærerforening. Tænk at komme ud som nyuddannet med en masse 
energi og med en masse engagement. Så skulle vente to år på at kunne stille op til sin kredsbesty-
relse. Skulle vente fire år på at kunne tage ansvar her for vores organisation. Det gælder jo så i øv-
rigt uanset om man er nyuddannet, om man er flyttet og derfor er kommet til en ny kreds, eller om 
man bare er kommet til et sted i sit liv, hvor man har tid til et fagforeningsarbejdet. At skulle vente 
to eller fire år på at kunne få lov til at tage ansvar, for at blive inviteret med ind i medlemsdemokra-
tiet. Det kan tage engagementet fra selv dem, der vil det allermest. Dem der brænder allermest. Og 
det synes jeg grundlæggende set, er spild af kræfter og spild af potentiale. Jeg tror ikke på, at vi lø-
ser rekrutteringsproblemer ved at begrænse folks indflydelse. Jeg tror, at den måde vi engagerer fle-
re, er ved at give dem ansvar og give dem medindflydelse. Vi er og skal være en organisation, der 
byder folk indenfor i arbejdet. Vi er og skal være en organisation med medlemsdemokrati i fokus. 
Jeg er aktiv i LL og jeg glæder mig til at blive aktiv i Danmarks Lærerforening, når jeg skal være je-
res kollega.  
Så derfor: Kære kongres. Kære Danmarks Lærerforening vil I ikke sammen med mig stemme det 
her forslag ned - og i øvrigt også de to andre forslag, vi skal behandle lige om lidt. Sådan så vi også 
i fremtiden kan være en organisation, der inviterer nye ansigter med ind i arbejdet, med ind i ma-
skinrummet og så vi i fremtiden også kan være en organisation der sætter medlemsdemokrati i fo-
kus. 
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Så er det Mads Lund. 
 
Mads Museth Lund, Aabenraa Lærerkreds 
Tak for det. Nu behandlede vi jo G.3 og der er jo valg hvert andet år ude i kredsene, så det handler 
vel om et andet punkt. 
 
Kære kongres. Jeg blev glad, da jeg fandt ud af at hovedstyrelsen stillede det her forslag igen - G.3. 
Det betød, at os der havde tænkt os at stille det, slap for noget arbejde, så tak for det.  
Vi har lige talt om Er vi gearet til fremtiden? og den debat fortsætter.  
Jeg mener, at hvis man lokalt ser et potentiale til at frigive kræfter til at understøtte tiltag lokalt, der 
vil løfte arbejdet for medlemmerne og at man lokalt kan nå til enighed om dette generalforsamling, 
så bør det ikke være kongressen der hindrer de kredse, der har et ønske om at gå den vej. Det skal 
ikke være os, der stiller os i vejen for det. Jeg opfordrer derfor kongressen til at bakke op om for-
slag G.3.  
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak. Så bliver det Mette Brendstrup Laursen. 
 
Mette Brendstrup Laursen, Lærerkredsen Faxe Vordingborg 
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Ja jeg står her også for at støtte det allerede stillede - af hovedstyrelsen – forslag. Var det ikke ble-
vet stillet, så havde vi nemlig også gjort det. Jeg er blevet spurgt flere gange ”Jamen Mette hvad for 
et problem løser vi med det her forslag, for vi skal ikke ændre på vedtægterne bare for at gøre det.” 
Jeg vil vende det om og sige ”hvilket ønske efterkommer vi?” Fordi som en fagforening. Vi Dan-
marks Lærerforening. Vi skal kunne lytte og handle på de ønsker, der er ude i foreningen. Og her 
er der medlemmer, der på vegne af kredse, ønsker at prøve noget nyt. Hvor er vi henne som for-
ening, hvis ikke vi lytter til de ønsker og til de stemmer indefra? Ja så synes jeg først, vi står med et 
problem.  
Afholdelsen af generalforsamlingen, et årligt vedtægtsbestemt møde med medlemmerne, der frem-
lægges et budget, regnskab. Der aflægges en fremadskuende beretning. Formandskab og kredssty-
relse beretter om de politiske visioner, fremtidige indsatsområder for kredsens arbejde. Det hele 
foregår sådan under meget formelle rammer i et temmelig fastlagt struktur og når den fastlåste 
struktur omkring generalforsamlingen er overstået, så kan andre former for fællesskab, involvering 
og samvær tilrettelægges. Når den formelle del er overstået. 
Som kreds så bruger vi en ret stor økonomisk ressource og rigtig meget arbejdstid på at få den 
formelle del til at fungere så perfekt som muligt. Vi gør os umage. Vi gør det ordentligt. Tænk hvad 
der kunne laves med den arbejdskraft og den ressource, hvis midlerne ikke blev formelt bundet af 
en årlig fastlagt generalforsamling. Måske kunne det hjælpe os til at tænke ud af boksen og få prø-
vet nogle nye former og rammer for et forpligtende demokrati med vores medlemmer. Vi kunne 
søge en nyskabende tilgang til dialog og mandatsikring. Og måske var det her, i en ny form at vi for 
alvor fik fat i de medlemmer, som vi ser alt for lidt til generalforsamlingen, selv om der kommer 
mange. Demokrati kan og skal leve blandt medlemmerne på alle niveauer i foreningen. Alle årets 
365 dage og ikke kun den ene dag på en årlig generalforsamling, når den afvikles. Vi skal mødes 
med medlemmerne flere gange om året i forskellige sammenhænge. Det er helt naturligt at gøre 
status - både se tilbage på det forgangne år og række fremad. Vi bør som kreds føle os forpligtet til 
at være velinformerede via vores medlemmer og samtidig hyppigt afstemme vores mandat i for-
hold til de valgte og politisk prioriterede pejlemærker Den del vil ikke forsvinde med muligheden 
for toårige generalforsamlinger. 
Hvis vi skal være gearet til fremtiden, skal vi også være givet til at turde afprøve noget.. Nu tog jeg 
det samme igen. Gjorde jeg ikke det?. Det springer jeg lige over. Det er ikke så nemt med to fingre 
sådan er det ikke…  
Det valg som vi skal til at tage, bør stilles enhver kreds frit. Og det er det, vi skal stemme om, at gi-
ve kredsene valgfriheden. 
 
Så hvilket problem løser vi? Måske manglen på fællesskab og en tættere kontakt til medlemmerne. 
Måske at turde være en fagforening, der stadigvæk har fællesskabet som væsentligste og at møde en 
generation i en ny øjenhøjde. Måske også det med at tjekke hyppigere ind hos medlemmerne og 
hyppigt få bekræftet vores mandat. Vores fællesskab skal tilpasses virkeligheden. Vi skal kunne by-
de de nye lærere velkommen i et fællesskab, men vi skal også og ikke kun bundet op på faste for-
melle former og traditionsrige rammer. Den frihed til at lytte til, hvad egne medlemmer ønsker om 
muligheden for at handle på det. Det bør være op til den enkelte kreds og dens medlemmer til at 
vurdere.  
Tak for ordet. 
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Andreas Ravn Skovse 
 
Andreas Ravn Skovse, Århus Lærerforening 
Jamen jeg stod jo heroppe sidste år og talte imod det her forslag og af respekt for jeres tid og mø-
dets afholdelse, så vil jeg lade være med at gentage alt for mange af mine pointer. 
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Hvis der nu havde stået ”De år hvor der ikke afholdes generalforsamling, forpligtes kredsen til at 
afholde demokratisk engagerende medlemsarrangement”, så kunne jeg godt stemme for. Det gør 
der ikke og det er lidt mærkeligt, der ikke gør det fordi det er det, jeg hører alle, der taler for forsla-
get herfra, sige. ”Jamen vi vil afholde noget andet. Vi vil afholde noget bedre. Vi vil afholde noget 
mere levende.” Men der er ikke rigtig nogen, der er villige at tage en forpligtelse på sig. Hvis det 
forslag - jeg vil gerne udlevere det og jeg vil også gerne renskrive det for jer, jeg vil ikke selv stille 
det – bliver stillet, som alternativ så stemmer jeg for. Indtil det forslag bliver stillet som alternativ, 
så er det her en forringelse af medlemmernes grundlæggende demokratiske rettigheder. Det kan jeg 
ikke acceptere.  
Før jeg er færdig og går ned, så vil jeg lige minde om at i 2020 forstår jeg, at vi skal diskutere kon-
greshyppighed. Jeg forventer at de folk der er klar til at forringe medlemmernes grundlæggende 
demokratiske rettigheder også næste år er klar til at forringe vores grundlæggende demokratiske ret-
tigheder, for det er jeg ikke. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Thomas Agerksov  
 
Thomas Agerskov, Gladsaxe Lærerforening 
Jeg synes også, I skal stemme det forslag ned. Ikke fordi jeg har så meget imod at give nogle mu-
ligheder for at prøve noget nyt, men lidt som Andreas lige var inde på, det er lidt ukonkret hvad 
det er, der skal ske. Jeg er sådan set enig i meget af det, som Mette stod og sagde. Så jeg vil egentlig 
foreslå – ja nu ved jeg sgu ikke helt, dirigent om det kan lade sig gøre – men jeg vil egentlig foreslå, 
at man stemmer det ned. Og når det så er stemt ned, så synes jeg, at man skal blive enige om at la-
ve nogle forsøg. Så er der nogle kredse, der kan prøve af og lave nogle andre måder at gøre tingene 
på. Så kunne vi jo stemme om det. Og så får vi nogle erfaringer samlet op og så kan vi se, om vi 
skal ændre vedtægterne på den baggrund.  
Tak. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Altså, det er sådan, at hvis forslaget bliver stemt, ned så er vi i og for sig ude af den der rolle i for-
hold til kongressen, så må man jo snakke som opfølgning på kongressen, hvad man så kan gøre.  
Philip Lehn Brand. 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerkreds 
Ja jeg er lige her. Det kan vel ikke undre nogen, at jeg er her for at argumentere for, at selvfølgelig 
skal vi stemme ja til det her forslag. Det var jo sådan set mig, der rejste det sidste år. Og jeg vil godt 
sige, jeg vare en anelse skuffet over valgresultatet. Men lad det nu ligge. Anders Liltorp. Jeg har så-
dan set tænkt rigtig meget over det, du sagde på talerstolen i din argumentation for, at vi skulle 
stemme forslaget ned sidste år. Det var noget med, at vi skulle arrangere skydetelte og andre spæn-
dende konkurrencer for medlemmerne på vores generalforsamling, så ville der nok ske en helt 
masse i forhold til, at folk de ville komme agende, ja langt ud. Jeg har været inde og tjekke lidt på 
kvadratkilometerne. Thy og Mors Lærerkreds dækker omkring 1500 kvadratkilometer. Rødovre 
Lærerkreds dækker 12 en halv kvadratkilometer. 
 
Jeg er sikker på, at du vil blive tynd, helt tynd og mager inden du er færdig med at rejse rundt med 
dit skydetelt i Thy-Mors Lærerkreds. 
 
Latter og klapsalve 
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John Vagn Nielsen, dirigent 
Og så er det Ole Bjerre Martinussen. 
 
Ole Bjerre Martinussen, Hedensted Lærerkreds 
Ja tak. Jeg hører overordnet to indvendinger mod det her forslag. Der er det demokratiske under-
skud, som nogle mener det vil give vores forening, at vi stemmer for det her. Og så på vores kon-
gresforberedende møde i kredssamarbejde Østjylland, der hørte jeg også et argument, der lød, at 
det var svært at administrere - måske sågar umuligt, sådan rent administrativt - at det var svært i 
forhold til budgetter regnskaber osv., hvis man gjorde det toårigt. Der findes andre organisationer 
der har toårige kongresser, toårige generalforsamlinger. Dansk Psykolog Forening. Jeg går ud fra, at 
de definerer sig selv som forholdsvis demokratiske. Om de også kalder sig selv for demokratiets 
forkæmpere, det ved jeg ikke, men de har frem til 2018 kørt med toårige kongresser, eller toårige 
generalforsamlinger på centralt plan. De har lavet det om i 2018 og der kunne man selvfølgelig ha-
ve den tanke, at det har de gjort, fordi det ikke fungerede. De har ændret det til treårige. Så deres 
perspektiv er nok, at det både er demokratisk og det rent faktisk også kan lade sig gøre.  
 
Et andet sted hvor det kan lade sig gøre, det er BUPL. Og hvis BUPL kan, så kan vi også. Det er 
ikke alt hvad BUPL gør, som vi også bør gøre. Det synes jeg, vi skal have for øje, når vi snakker 
Gearet til fremtiden i den kommende hovedstyrelsesperiode, men lige netop det her, der har jo fak-
tisk rent vist vejen ved at BUPL Hovedstaden, de har etårige generalforsamlingen. BUPL Østjyl-
land - for eksempel har toårige generalforsamlinger. Det kan godt lade sig gøre. I forhold til det 
demokratiske… Et år er det det mest demokratiske? Vi har valgt at indrette vores tidsregning efter, 
hvor lang tid det tager for jorden at suse en omgang om solen. I min verden er det ikke noget spe-
cielt guddommeligt i forhold til demokrati, at det lige præcis er det, der giver os det mest demokra-
tiske fundament. Jeg tror på, at demokrati handler om, at vi kommer til at afspejle de medlemmer, 
vi repræsenterer. Fordi vi er Danmarks Lærerforening og Danmarks Lærerforening er medlem-
merne. Hvis medlemmerne i Thy-Mors synes, det giver rigtig, rigtig god mening for dem med to 
tredjedeles flertal at vælge og have deres generalforsamling hvert andet år, så synes jeg, at vi som 
kongres er demokratiske ved at give dem den mulighed. Jeg synes ikke, vi er demokratiske, hvis vi 
vælger at beslutte herfra, at det sådan, det skal være. Men jeg synes, det er vores medlemmer, der 
skal have den mulighed og at træffe den beslutning. I Hedensted Lærerkreds kommer vi ikke til at 
gøre brug af det. Ikke så længe jeg sidder som formand og så længe jeg sammen med kredsstyrelsen 
vurderer, at vi har en generalforsamling, der fungerer ved at være vært hvert år. Men jeg synes, vi 
demokratiske i højere grad end - ved at stemme ned - hvis vi går med det her forslag og lad det væ-
re op til den enkelte kreds’ generalforsamling at vælge.  
Tak. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Anders Liltorp, værsgo. 
 
Anders Liltorp, hovedstyrelsesmedlem 
Sjovt nok så følte jeg mig kaldet, Philip. Ej, du skal vide, jeg har også fulgt lidt op efter sidste kon-
gresser. Blandt andet så talte jeg med en god kollega her fra hovedstyrelsen, som også er kassérer i 
Aalborg Lærerforening. Det er Ulla, hun sidder lige hernede. Jeg ved, de har en popcorn maskine, 
så hvis I nu både låner skydeteltene fra Rødovre Lærerforening og popcorn, så skal du bare se, 
hvordan folk de cykler sig rigtig tynde på Thy-Mors. Må man ikke cykle? Nåh der er modvind. Det 
er rigtigt. Undskyld. Jeg kan også sige, at problemet er lidt, at i Rødovre har vi jo fået el løbehjul og 
sådan noget, så nu er det blevet endnu nemmere inden for de 12,5 kvadratkilometer. Nej, spøg til 
side. Jeg mener jo, hvad jeg også sagde sidste år, og det er med al ære og respekt for det helt kon-
krete ønske, der er fra Thy-Mors. Det har aldrig været min indgangsvinkel, at vi skal ændre vedtæg-
terne af nød, fordi der er et behov på denne her måde. Så ville jeg hellere tale om solidaritet og sige 
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”hvordan kan vi sikre at uanset om det er Thy-Mors eller noget andet sted i Danmarks Lærerfor-
ening, så er der god mulighed for, at alle medlemmer kan mødes hvert år til en generalforsamling, 
som ikke er en belastning for nogen kreds?”  
Tak for ordet. 
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent  
Thomas Agerskov 
 
Thomas Agerskov, Gladsaxe Lærerforening 
Der er jo ikke noget bedre, end når folk kommer med argumenterne selv. Hvis vi snakker om kva-
dratkilometer, så tror jeg sgu ikke, at kredsen Thy-Mors bliver mindre, af at man begynder at lave 
en anden form for arrangementer. Så jeg synes lige præcis, det er blevet meget uklart ”er det fordi, 
der skal være færre arrangementer, eller skal der være nogle andre arrangementer?” Det synes jeg 
faktisk, rigtig meget bekræfter, at det her flagrer altså lidt i vinden, hvad det er, der skal ske. Jeg sy-
nes, man skal trække det, stemme det ned, et eller andet. Starte forfra. Hvad er det, der skal ske? 
Hvad er det, vi ikke kan, fordi det skal hedde generalforsamling? Det bliver simpelthen nødt til at 
være klarere, inden vi lukker op.  
Ole, BUPL… det tror jeg sgu var en taktisk fejl. Det er jeg sgu nødt til at sige til dig. Det ville jeg i 
hvert fald aldrig nogensinde have brugt som eksempel heroppe. Det blev faktisk brugt som argu-
ment. Det der med at der var noget, der røg ud af folkeskoleidealet med henvisning til, at det var 
BUPL-agtigt. Det skal helst ikke refereres i Folkeskolen.dk, vil jeg lige sige. Vi har snakket rigtig 
meget. Det eneste der virkelig var rigtig, rigtig enighed om i gearet til fremtiden, det var nærheds-
princippet. Hvis ikke nærhedsprincippet det er at mødes. Hvis ikke man kan mødes én gang om 
året og har noget vedkommende at tale med hinanden om, så synes jeg altså, at vi har et langt, langt 
større problem, end noget der skal drøftes under ”vedtægtsændringer”. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Og Philip Brand. 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerkreds 
Nu begynder det jo at antage en alvorlig diskussion det her, når man begynder her fra talerstolen at 
bede om at få konkrete tilsagn om, hvad det er, vi skal lave af ting og sager ude i kredsene i forhold 
til vores medlemmer. Det tror jeg alligevel ikke, var det, der var tanken egentlig. Jeg tænker, at vi 
arbejder med tillid i Danmarks Lærerforening og en forventning om at kredsene, de tillidsvalgte al-
tid forsøger, at være i dialog med medlemmerne og være tæt på dem, efterleve vores ideer om nær-
hed til medlemmerne. Så derfor kan jeg slet ikke forstå, at vi pludselig skal til at blive meget kon-
krete på, om vi holder x antal faglige klubmøder, eller om vi indkalder særlige medlems grupper x 
antal gange i løbet af et år. Det tænker jeg, det er da den helt forkerte vej at gå. Når vi så har de her 
1500 kvadratkilometer i Thy-Mors, så vil det sige, så har vi jo en kørselsafgift på 100.000 kroner.  
Vi plejer at køre halvårlige Faglige Klub-møderunder på alle arbejdspladser. Det er vel egentlig også 
en form for nærhed og demokrati. Det ved jeg ikke hvor mange andre kredse, der excellerer med 
det. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på, at bede andre kredse om at holde det samme antal 
faglige Klubmøder, som vi gør i Thy-Mors Lærerkreds. Jeg tænker, at når vi kan komme til - mu-
ligvis med to tredjedeles flertal - at lave en omlægning af vores aktiviteter og dermed også i vores 
økonomi i forhold til vores medlemmers aktiviteter, så tænker jeg, så kan det - som bare et eksem-
pel - være med til at dække nogle af kørselsudgifter til alle vores faglige klubmøder. Bare for sådan 
en lokumskold analyse tænker jeg. Hvis det skal blive lidt mere højtravende, så kunne jeg forestille 
mig, at vi måske ville indkalde til et ekstra medlemsmøde eller noget andet. Men jeg ville altså ikke 
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have, at kongressen skal bestemme, hvilke medlemsaktiviteter vi går og laver oppe i Thy-Mors Læ-
rerkreds. Det duer sgu ikke. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så har vi Mette Laursen. Og Mette er den sidste indtegnede. 
 
Mette Brendstrup Laursen, Lærerkredsen Faxe Vordingborg 
Perfekt. Jeg kan nemlig godt lide at få det sidste ord, så lad mig skære det ud i pap. Og nu kan jeg 
ikke se, hvor du sidder henne Thomas, men det vi egentlig skal stemme om. Det er faktisk helt en-
kelt at give kredsene muligheden for at tale med deres medlemmer og lade medlemmerne tage val-
get ude i deres kreds og ud i deres helt lokale forening. Skal vi have en toårig eller generalforsam-
ling hvert år. Det er sådan set bare det forslaget er. Så alle de forsøg I efterlyser og de ting. Det er 
jo det forslaget handler om kære venner så lad os nu få stemt det hjem.  
Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Er der flere bemærkninger herfra? 
 
Godt så er vi klar til afstemning igen. Og det vi skal stemme om denne gang - og vi gør det på en 
elektronisk afstemning - altså forslag nummer G.3.1., der går ud på, at i stedet for at man holder 
generalforsamling mindst én gang årligt, så kommer det til at stå ”minimum i lige årstal”. Og så står 
der en tilføjelse ”at såfremt en kreds ønsker kun at afholde generalforsamling i lige årstal, så skal 
kredsgeneralforsamlingen med to tredjedeles flertal beslutte en ændring af kredsens vedtægter.” Vi 
er klar til afstemningen og I trykker jer ind til jeres temmeseddel. Og så må I også gerne gå i gang 
med at stemme og trykke ”Send”. 
 
Har alle stemt? Spørger engang til. Er der nogen der ikke har stemt endnu? Ja vi afventer lige. 
 
Så er det lykkedes. Er der nogen, der ikke har stemt? Så er afstemningen afsluttet. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja, 296 afgivne stemmer. De fordeler sig således, der 69,93 procent stemmer for. det er 207 afgivne. 
27,7 procent har stemt imod. Det 82. Og så er der 2,36 procent, der har stemte blankt. Det svarer 
til 7.  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så der var mere end to tredjedele af de afgivne stemmer, der stemte for forslaget og dermed er det 
vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Så skal vi til det forslag, der hedder nummer G.1. omkring valgperiode. Og vi skal først have frem-
lagt G.1., som jo er hovedstyrelsens forslag og derefter har vi et ændringsforslag fra Københavns 
Lærerforening. Det får vi så fremlagt bagefter. Thomas, værsgo. 
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Tak for det. Og det forslag vi så skal behandle nu, det handler om valgperioden for kongresdelege-
rede. Og jeg skal på hovedstyrelse alle vegne frem lægge forslaget om at ændre valgperioden fra to 
til fire år, for de 252 kongresdelegerede som henholdsvis vælges i kredsene, i Landskredsen og i 
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fraktion 2. Jeg skal henvise til de udsendte bilag G.1 og G.1.1., hvor de konkrete ændringer frem-
går.  
 
Baggrunden for forslaget er ønsket om, at udgangspunktet for arbejde som kongresdelegeret frem-
over sker med et længere tidsperspektiv. Vi er i hovedet styrelsen helt klar over, at flere af jer dele-
gerede genvælges efter to år og nogle endda flere gange eller nogle vil måske sige rigtig mange gan-
ge. Men i hovedstyrelsen så mener vi, at det er et vigtigt politisk signal at foreningens øverste myn-
dighed - som kongressen jo er - sker for en fireårig periode. På samme måde så er hovedstolen 
som bekendt valgt for en fireårig periode. På den måde vil man fra starten af en valgperiode have 
et længere blik på det vigtige arbejde, vi her i kongressen udefører. På sidste kongres så lovede vi - 
eller gav tilsagn om, om som det hedder i kongressprog- at også dette her tema om valgperiode 
ville indgå i drøftelserne omkring Er vi gearet? Og som jeg sagde med kredsgeneralforsamlinger, så 
har vi fulgt det arbejde fra hovedstyrelsens side og det er selvfølgelig også en del af baggrunden 
for, at vi fremsætter forslaget. 
 
Vi foreslår samtidig, at ændringerne har virkning for de valg, der skal foretages her i starten af 2020 
og dermed i umiddelbar forlængelse af den nye hovedstyrelses tiltrædelsesperiode. Det betyder, at 
foreningens øverste ledelse vælges på samme tid og dermed sammen kan sætte retningen for for-
eningens arbejde for en længere sammenhængende periode. 
 
Og jeg skal for god ordens skyld fremhæve de konsekvenser, forslaget i øvrigt har for valg af kred-
sene. Det fremgår også af det udsendte, men vedtager vi forslaget her på kongressen, ja så betyder 
det samtidig, at valg af kredsformand fremover vil ske for en fireårig periode og at de øvrige valgte 
kongresdelegerede samtidig er valgt til bestyrelsen for en fireårig periode. Vi er i hovedstyrelsen na-
turligvis klar over, at i nogle kredse er alle kredsstyrelsens medlemmer også kongresdelegerede, 
mens det i andre kredse for eksempel kun er halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne, der er kon-
gresdelegerede. 
 
Og vores forslag indebærer derfor også at paragraf 10 i vedtægterne ændres, så det fremover bliver 
i jeres lokale kredsvedtægter, at det skal fremgå hvilken periode øvrige kredsstyrelsesmedlemmer, er 
valgt for. Altså de kredsstyrelsesmedlemmer, som ikke er kongresdelegerede. Ligeledes vil jeg for 
god ordens skyld nævne, at forslaget ikke indebærer ændringer for de delegerede fra Skolelederfor-
eningen, Lærerstuderendes Landkreds, pensionisterne, fraktion 4 og IMAK. De vælges efter sam-
me regler som i dag og med disse bemærkninger overgiver jeg forslaget til kongressens behandling.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Thomas har fremlagt G 1.1. Og så skal vi videre til fremlæggelse af G.2.1., som jeg vil 
gætte på, er det, som Thomas Roy Larsen vil fremlægge. Der er indsneget sig – jeg vil kalde det – 
en teknisk ordfejl. Det kan være, Thomas også vil sige det, men det er sådan, på side 2 under para-
graf 15 der står i forslaget: ”Hvert andet år foretages udpegning” der skal stå ”hvert andet år fore-
tages valg af 252 delegerede”. Jeg skal nok nævne det senere også. 
Thomas, værsgo. 
 
Thomas Roy Larsen, Københavns Lærerforening 
Tak.  
Først vil jeg lige starte med at sige, at det ikke er min opfattelse som sådan, at det her er et æn-
dringsforslag til G.1. Men det er nok nogle teknikaliteter, som jeg måske ikke er helt enig, men det 
er i hvert fald ikke min opfattelse. Jeg mener også, der er et sted, hvor der står ”her”, hvor der 
skulle stå ”har”, men det er småting. Men jeg står her for at fremlægge vores forslag til vedtægts-
ændringer og ikke et ændringsforslag til det andet. Og det hedder G.2.  
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Kreds 11 vi fremsætter det her forslag og det vil indebære, at hver kreds lokalt selv kan beslutte, 
hvilken valgperiode deres kredsstyrelsesmedlem skal have. Vi lægger op til, at man kan vælge mel-
lem en toårig, en treårig eller en fireårig periode. Og så er vi jo selvfølgelig godt klar over - som vi 
også lige fik drøftet under G.3., - at alle kredse er forskellige og alle vil noget forskelligt. Og derfor 
er det også vigtigt at understrege igen, at det her er jo ikke nogen, der bliver pålagt noget. Det her 
er en mulighed, man lokalt har, såfremt man skulle ønske det. Og så må man tage den ude på gene-
ralforsamlingen og er der to tredjedeles flertal, så kan man - ligesom med de toårige generalforsam-
linger, så få lov til at ændre sin valgperiode.  
Og hvorfor så det? Altså på sidste års kongres var der nogen, har fremsatte noget lignende. Det 
blev så blandet sammen med generalforsamlingerne, som vi stemte om før. Der mener, jeg at no-
get af argumentationen var, at der var et forholdsvist stort kompetencetab, når man hvert andet år 
hele tiden fik skiftet godt ud i styrelserne og der gik af sagsbehandlingensekspertise tabt med mere. 
Så det kunne være et argument.  
 
Og så kan man sige, forlængelsen af den diskussion vi havde lige før, så giver det jo igen noget lo-
kalt albuerum og det giver muligheden for, at man kan tilpasse sin egen lokale virkelighed til det, 
man selv synes, der passer. Så ved jeg ikke. Det var der lidt debat om det på det kongresforbere-
dende om, hvor kompliceret det egentlig er, at være kredsstyrelsesmedlem. Det skal jeg ikke gøre 
mig klog på, men jeg vil sige, det kan godt tage noget tid at sætte sig ind i sagerne, inden man 
kommer rigtig godt i gang, så kan man også risikere at være ude igen.  
 
Derudover skal der oprettes og opbygges en række relationer til politikere og andre interessenter i 
de forskellige kredse. Så der er jo ikke nogen, der pålægger nogen noget her, i modsætning til det 
forslag der blev stillet G.1.1. fra hovedstyrelsen, hvor det direkte bliver skrevet ind og så… Jeg sy-
nes ikke det fremgik, Thomas. Jeg synes ikke, der stod, at man skulle vælge, om det var to eller fire. 
Jeg synes bare der stod, at der var fire, men ja. Så der er jo bare sådan en væsentlig forskel, kan 
man sige. Og så sidder I nok og tænker, det er i hvert fald nogle af de argumenter jeg blev mødt 
med: ”Men er det ikke meget rart at få bekræftet sit mandat?” ”Bliver kredsene så ikke alt for for-
skellige?” og ” hvad så med os, der har TR-styrelse? For TR-styrelse bliver jo valgt hvert andet år” 
”Og der er også nogle problemer i, hvis man lige pludselig begynder på noget treårigt pjat. Hvad så 
med de her uddannelser er kredsstyrelsesmedlemmer og formand?” Og ja, det kan jeg godt forstå, 
kan bekymre nogen. Men så er det jo heldigvis så nemt, at såfremt man ønsker, at få bekræftet sit 
mandat hvert andet år, så vedtager man selvfølgelig ikke det her i sin lokale kreds. Har man en TR-
styrelse, så giver det rigtig god mening at bibeholde toårige - hvad siger man? – toårige perioder. Så 
var der lidt mere med uddannelsen. Jah okay. Større problemer forekommer måske. Og mig be-
kendt fungerer der vist også et par formænd og næstformanden derude, som ikke har været på ud-
dannelse endnu, og de gør det, mig bekend, også rigtig godt. Så den kunne vi nok også klare.  
 
Såh ja. Der var det her med, at kredsstyrelserne er koblet op på kongressen, som vi står på her i dag 
og der tænker jeg, at vi ude i kredsene har nogle dygtige medarbejdere. Lige så vel som vi har her-
inde centralt i foreningen. Og jeg tror altså godt, at Saima hun kan administrere, at kredsene melder 
ind hver tredje år i stedet for hvert andet og sørge for at det er de rigtige navne og de rigtige der får 
mailsene.  
 
Såh ja. Jeg skal også til at gøre det færdigt. Men jeg anser DLF for at være en inkluderende for-
ening. Og den opfattelse er blevet lidt udfordret her den sidste tid. Det skal jeg da være den første 
til at erkende. Men der var nogen, der sagde på det kongresforberedende, at det nok bare vores 
kreds 11 der var lidt langsomme og det kan da godt være, men så må vi jo også sørge for, at under-
visningen bliver tilpasset den enkelte elev. 
Tak for jeres tid. 
 
Klapsalve 
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John Vagn Nielsen, dirigent 
Vi har fået fremlagt forslag G.2.1. Det er jo ret korrekt, der var også en stavefejl med ”her” og 
”har” og der kan jo også være andre småting, så derfor vil jeg gøre det til allersidst, at jeg vil foreslå 
en bemyndigelse til redaktionelle ændringer, som vi har tradition for at gøre, men det vender vi til-
bage til. Vi skal videre i talerrækken. Den næste Andreas Ravn Skovse. Værsgo Andreas.  
 
Andreas Ravn Skovse, Århus Lærerforening 
Ja som man måske kan se, så er det det her punkt, jeg har ventet på hele Kongressen. Det er fanta-
stisk.  
 
Nu fremsatte Thomas et forslag om fireårige mandatperioder, eller valgperiode for kongresdelege-
rede. Jeg kan sådan set godt anerkende og acceptere de argumenter, der dér blev fremsat. Jeg synes 
bare, det forslag der er fremsat, har én åbenlys fejl og det er faktisk en fejl. Og Thomas påpegede 
den selv. Nemlig at kongresdelegerede jo også sidder i kredsstyrelser, men mange steder ikke udgør 
den komplette kredsstyrelse. Det vil sige, hvis det her bliver vedtaget, så er der en mulighed for, at 
der rundt om i landet kommer til at være kredse, der sidder med styrelser, hvor nogle sidder på fi-
reårige i perioder, fordi de kongresdelegerede og nogle sidder på toårige perioder, fordi de er sty-
relsesmedlemmer, valgt til styrelsesmedlemmer. Altså, det jeg betragter som et A-hold, de fireårige 
og et B-hold, de toårige med forskellige muligheder for at agere. forskellige muligheder for - som 
der også lige blev nævnt - at opbygge de relationer og kompetencer, som der er brug for, for at 
kunne agere i en kredsstyrelse.  
 
Det synes jeg, er meget uheldigt, hvis vi tillader det. Derfor vil jeg stille det ændringsforslag - jeg 
sådan set bakker op om det hovedstyrelsen stillede, men stille det ændringsforslag – at der ikke står 
”kongresdelegerede”, men ”kredsstyrelser”. Altså at alle medlemmer af kredsstyrelser har fireårige 
mandatperioder. Det imødekommer den udfordring, som Thomas nævner, med at de forskellige 
led i foreningens hierarki er ude af sync. Og det gør, at der ikke sidder A- og B-medlemmer. 
 
Der bliver sagt, at det så er muligt for de enkelte kredse, at ændre deres interne vedtægter, deres lo-
kale vedtægter, så de kan oprette de her fireårige kredsstyrelser for alle. Det synes jeg, er et 
spørgsmål om at efterlade huller i hovedforeningens vedtægter, som man derefter beder lokalkred-
sen om at lappe. Det synes jeg, er en uheldig måde at gøre det på. Så kan vi lige så godt være med 
at efterlade det hul i første omgang og sige ”jamen det gælder for alle” og endnu værre – synes jeg 
faktisk - det er, hvis der er kredse, der vælger ikke at overgå til komplette fireårige kredsstyrelser, 
for så har vi det her A- og B-problem. Og så har vi kredse, der ikke fungerer, eller hvor vi accepte-
rer, at kredsstyrelsen fungerer i to niveauer. Det synes jeg ikke, er okay. Så derfor vil jeg foreslå, at 
de fireårige perioder gælder for alle kredsstyrelsesmedlemmer. Tak. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja Andreas har fremlagt et ændringsforslag. Det har vi fået produceret, det hedder nummer 0.1. og 
det vil blive lagt ud på kongresportalen nu. Vi kører videre. Det er Kirsten Charlotte Busk  
 
Kirsten Charlotte Busk, Fjordkredsen 
På vegne af vores forpligtende samarbejde Midt-Vests-samarbejde. Kreds Midt vest, der vil jeg an-
befale et ”nej” til denne her ved vedtægtsændring G.1.1.  
At vælge medlemmer til vores lokale styrelser, det er en demokratisk handling. Det er her, vores 
medlemmer har mulighed for at give deres holdning til kende i forhold til, hvem det er der skal 
tegne kredsen og hvem det er, der skal løfte opgaverne lokalt. Vi mener, der er noget sundt i, at vi 
hver andet år kan stille vores kandidatur til rådighed og give medlemmerne denne her mulighed for 
at få indflydelse. Det er den ene ting. 
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Derudover ser vi også en problematik i de fireårige valgperioder i forhold til - i hvert fald hos os, i 
vores område - at få folk til at stille op til fireårige valgperioder. Indimellem så kan det være svært 
at overskue en fireårig. Men det er måske nemmere at overskue en toårig. Og så er der nogle, der 
siger ”men så kan man jo trække sig efter to år”, men jeg tror at de fleste, når de går ind i det her 
arbejde, så siger ”så går man ind i arbejdet for at blive siddende. I hvert fald to år.” Så vi anbefaler, 
at der bliver stemt ”nej” til forslaget. Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så bliver det Krestel Dahlmand Andersen. 
 
Krestel Dahlmand Andersen, Roskilde Lærerforening 
Ja, når man sådan har forberedt et indlæg hjemmefra, så kan det jo hurtigt blive en debat, hvor man 
ikke taler til hinanden, men bare taler ned fra sit papir. Det bliver lige todelt det her, fordi at An-
dreas Skovse han siger, at det er et problem, at hierarkiet er ude af sync, fordi vi har forskellige 
valgperioder. En naturlig konsekvens af den argumentation bør jo så være, at tillidsrepræsentanter-
ne så også skal til at vælges for fireårige perioder. Og hvis man så sad og tænkte lidt over ”nå men 
det er faktisk kun hovedstyrelsen og formandskabet der i er fireårige perioder”, så kunne man jo 
også godt vælge at gå den anden vej og forny de mandater lidt oftere. Jeg synes som sådan, at peri-
oder skal være lige lange. Det er ikke et argument i sig selv. Altså det er ikke noget, jeg oplever, 
som et problem, at der er nogen, som laver noget andet end mig, som gør det i en kortere eller 
længere periode. Så ligger den. 
 
Nå. Vedtægter er vigtige. Det er de fordi, det er dem, vi skal falde tilbage på, når det uforudsete op-
står. Deres primære opgave er, at forudse alle de værste ting der kunne ske og sikre sig mod dem. 
Herunder at vi må forvente, at de mennesker, der følger efter os, ikke er lige så kloge, som vi selv 
er og derfor må vi sikre os mod deres dumheder. Derfor har hver sætning i et sæt vedtægter mange 
tanker bag sig. Og hvis man vil ændre på vedtægter, så kræver det, at man gør sig tilsvarende grun-
dige overvejelser. Enhver vedtægtsændring bør derfor være begrundet i, at den enten skal: A) Løse 
et problem som eksisterer. Eller B) Forebygge et muligt fremtidigt problem. Og derfor mener jeg 
også, det er vigtigt at begrunde en vedtægtsændring med hvilke konkret eller muligt fremtidigt pro-
blem, man ser med den nuværende vedtægt og forklare hvordan den specifikke ændring vil imøde-
gå netop dette problem. Og i min optik så lever forslaget om at ændre perioden for kongresdelege-
redes mandat fra to til fire år ikke op til de krav. 
 
Jeg har så prøvet at forestille mig, hvad det er, som så kunne være argumentet. Og med fare for at 
blive beskyldt for stråmandsargumentation, så har jeg forsøgt at forestille mig, hvad det så kunne 
være. Det kunne være et højt udskiftningstempo fordi, at de delegerede ikke søger genvalg. Det 
kunne også være, at det var et højt udskiftningstempo, fordi de søger genvalg, men bliver forkastet 
ved et kampvalg. Det kunne også være manglende kontinuitet i arbejdet, fordi valgperioderne er 
for korte til langsigtet planlægning. Det var Thomas Andreasen også inde på. Hvis disse mulige 
problemstillinger skal kunne vurderes konkret, så synes jeg bare, at det ville være nødvendigt, at få 
nogle faktuelle svar på en række, spørgsmål som jeg nu stiller: 
 
Hvor stor en del af de kongresdelegerede, som stadig er valgbare, søger ikke genvalg? 
Hvor stor en del af de kongresdelegerede bliver vraget til næste periode ved et kampvalg?  
Hvor højt er udskiftningstempoet egentlig? 
Og hvor stor en del af de delegerede der sidder her i dag, sidder i deres minimum anden periode?  
Hvad er egentlig årsagen til, at vi har den udskiftning, vi nu har? Om den så er hurtigere eller lang-
som. 
Og hvor stor en del af de valgte kongresdelegerede nedlægger, som der er i dag, deres mandat i uti-
de?  
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Hvis der er problemer med stor udskiftning, så bliver vi jo nødt til at vide, om det er et problem, vi 
kan løse ved at lave lange mandatperiode, fordi at hvis man stopper i utide ved en toårig, så vil det 
tal jo nok stige i en fireårige.  
Og hvis der ikke er stor udskiftning og manglende genvalg, så ser jeg kun en fordel i at få fornyet 
sit mandat oftere, da et nyt mandat kan have en ekstra legitimitet.  
 
Det med kredsstyrelsen det er vel sagt. Fordelen som flere har nævnt for mig, er at et længere man-
dat, giver mulighed for at tænke mere langsigtet og skabe et bedre netværk. Som jeg ser det, så bør 
et valg ikke ses som en hindring for at tænke langsigtet, men som en mulighed for at få bekræftet 
den retning, man har sat. Jeg gik da ikke ind i kredsstyrelsen for at sidde der i to år og så ud igen. 
Jeg gik da ind, fordi jeg tænkte at ”det er da et langsigtet projekt det her og jeg vil sidde der lige så 
længe, som min kreds synes, at jeg er en af dem, der er gode til det.” 
 
Jeg tror ikke, at problemet med at lærerforeningens tillidsvalgte tænker kortsigtet og ikke når at op-
bygge netværk, før de er ude igen - såfremt dette problem eksisterer - kan løses ved at gøre valgpe-
rioden er længere. Jeg tror ikke, dette forslag vil have nogen væsentlig effekt. Jeg tror faktisk, det er 
ligegyldigt, om vi stemmer for eller imod, men jeg kan jo ikke vide, hvad der sker i fremtiden. Der-
for siger jeg ”Hvis det ikke er i stykker, så skal man ikke reparere det”. Især ikke vedtægter, som er 
svære at ændre tilbage, hvis man indser, at man begik en fejl, da man ændrede det første gang. Jeg 
vil derfor opfordre kongressen til at nedstemme denne vedtægtsændring i dag. Hvis der viser sig, at 
være vægtige argumenter for ændringen som vi ikke er blevet præsenteret for endnu, eller svarene 
på de spørgsmål jeg har stillet, siger noget andet end jeg forventer, så kan disse jo lægges frem og 
forslaget kan genfremsættes næste år.  
Tak for ordet 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent  
Så bliver det Lina Romanini  
 
Lina Kofoed Romanini, Lærerstuderendes Landskreds 
For det første er det jo dejligt at være i en organisation, hvor jeg ikke er den eneste, der ser frem til 
vedtægtsforslagene. Det synes jeg, altid er rart. Noget af min argumentation på det her, bliver det 
samme som før. Vi skal tænke på dem, der flytter, eller dem som er nyuddannede, eller dem som 
først lige har fået tid i deres liv til at være aktive i denne her fantastiske forening. Hvis vi laver fire-
årige perioder, så tror jeg, at der er mange der, vil - som Kirsten også sagde - tænke en ekstra gang 
over, om de stiller op og måske lade være, for fire år er lang tid at overskue. Jeg tror også, der er 
mange nyuddannede, der ikke vil føle, at de har erfaring nok til at sidde i fire år eller på en eller an-
den måde være en del af kredsstyrelsen så. For mig at se sig, er en af de måder, vi kan fastholde nye 
lærere i skolen også gennem fællesskaber. De fællesskaber tror jeg, blandt andet er Danmarks Læ-
rerforening, fordi det er et fællesskab, hvor man ikke hele tiden snakker om hvilke problemer der 
er i klassen og hvad for noget undervisning, man ikke har nået at planlægge endnu. Det er et fælles-
skab, hvor man får lov til at tænke lidt større og får lov til at koncentrere sig om det, man laver på 
en anden måde, fordi der ikke er forberedelsestid, der er minutsat på den måde. Jeg tror, det er helt 
vildt vigtigt, at vi stemmer disse to forslag ned. Sådan så vi - som jeg sagde før - er en organisation, 
der inviterer nye ansigter med ind i maskinrummet. Tak for ordet.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Det vi behandler i øjeblikket, samlet, det er henholdsvis G.1.1. fra hovedstyrelsen, G.2.1. fra Kø-
benhavns Lærerforening og så det ændringsforslag der er kommet fra Andreas Skovse der hedder 
nummer 0.1. Og når vi er færdige med de indlæg, der er her, så vil der blive lejlighed til at drøfte 
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det i hovedstyrelsen og så skal vi til afstemningen og der vil blive stemt om de tre forslag i en given 
rækkefølge. 
Værsgo Thomas Agerskov 
 
Thomas Agrerskov, Gladsaxe Lærerforening 
Tak. Jeg spekulerer egentlig også på, hvad det er for et problem, vi er ved at løse her. Jeg ved ikke 
helt, hvem der har udtrykt dette behov. Om det kommer nedefra, eller om det kommer fra os selv. 
Jeg er lidt bange for, at det er det sidste. Det synes jeg ikke så er så godt et argument. Jeg har også 
behov for at sige at ”jeg trives vældig godt med at være valgt.” Jeg synes rent faktisk, at en af de 
helt store fordele der er i vores job - ikke så meget lige det man bliver valgt, men at man er valgt. 
Og det her med ay man bliver valgt med jævne mellemrum, som også andre var inde på, det giver 
en fantastisk legitimitet. Jeg synes også, kampvalg er rigtig godt, specielt for dem der vinder. Jeg 
kan også godt komme i tanke om et enkelt kampvalg, jeg måske ikke synes skide godt om, men det 
må jeg ikke sige noget om i dag. Jeg synes, man skal sørge for, at hvis man gerne vil have, at med-
lemmerne skal komme og involvere sig i det, vi går og laver, så skal man også give dem mulighed 
for reel at yde indflydelse på tingene og det gør man faktisk ved blandt andet at de en gang i mel-
lem kan stemme om noget. Og der synes jeg, fire år er for lang tid. Hvis så der var nævnt det her 
kontinuitetsargument, men det kan medlemmerne jo bare vælge. Hvis det er vigtigt for medlem-
merne i en kreds, at de vil have kontinuitet, så kan de jo stemme på dem, der genopstiller. Altså, 
man fratager dem jo ikke muligheden for… og hvis man kigger rundt omkring, det kunne egentlig 
være meget sjovt, at få en analyse af, hvad er det egentlig for et konstateret problem man skal løse? 
Det er ikke et problem, vi har hos os. Folk de er skiftet og stoppet og hvad ved jeg af alle mulige 
forskellige grunde. Jeg synes ikke, man skal tage den indflydelse væk fra medlemmerne. Jeg synes, 
man skal stemme forslaget ned. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja som I kan se her: Der er fire øvrige indtegnede. Jeg vil gerne opfordre til, at man i det næste ind-
læg, hvis man har noget at sige, så melder sig, for vi har en tidsplan, der siger at vi skal slutte klok-
ken 18 og vi har diverse punkter vi skal igennem. 
Philip Brand værsgo. 
 
Philip Lehn Brand, Thy-Mors Lærerkreds 
Tak. Jeg vil gerne argumentere for at stemme for hovedstyrelsens forslag om at gå over på fireårige 
perioder for kongresdelegerede, valgperiode for kongresdelegerede.  
 
Sådan en endnu en lokumskold analyse fra det nordvestjyske, den skal I da lige have. Da vi for 
nogle år siden lavede en ny MED-aftale i forbindelse med kommunalsammenlægningen i Hanst-
holm, Thisted og Sydthy kommuner, blev vi enige om, at en af de udfordringer der er med tillids-
valgte i systemet er at der er en relativ stor udskiftning og muligheden for at opbygge relationer og 
skabe kontinuitet i arbejdet i MED, stødte hele tiden på den udfordring, at der var en relativ stor 
udskiftning i MED-systemet. Så gjorde vi det vi ikke måtte. Vi gik nemlig over på fireårig valgperi-
ode for tillidsrepræsentanter i MED-systemet. Det er sådan noget man ikke skal sige her fra taler-
stolen, for jeg tror nok, det er lidt i strid med Danmarks Lærerforenings vedtægter, men hvis ikke 
man spørger, så får man jo heller ikke et ”nej”. Men det virker og det virker sindssygt godt. Vi har 
et meget velfungerende MED- system i Thisted Kommune og i Morsø Kommune.  
Da vi fik erfaringerne fra Thisted Kommune tog vi dem jo og sagde ”Hvorfor gør vi ikke det 
samme i Morsø kommune?” Vi har relativ lille udskiftning af tillidsrepræsentanter. Vi har aldrig 
problemer, eller stort set aldrig problemer med at skaffe tillidsrepræsentanter til hvervet og det er 
vores opfattelse og også vores oplevelse, at tillidsrepræsentanterne synes, det er fint med de her fi-
reårige perioder, hvor man har mulighed for at opbygge relationer og kompetencer.  
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Hvis man nu så bare skulle overføre det på kredsarbejdet, de politiske valgte i kredsene, så tror jeg, 
der er en stærkt sammenlignelighed. Og igen. Det der med at det tager jo sindssygt lang tid at få 
opbygget relationerne til det politiske niveau i kommunerne og til forvaltningsniveauet. Og den der 
usikkerhed der hele tiden er, i forhold til om det er de samme mennesker, der sidder på posten, det 
kan vi godt eliminere ved at gå over på de her fireårige valgperiode for kongresdelegerede. Alene 
det argument i forhold til at få skabt en kontinuitet synes jeg, er rigtig, rigtig vigtig. At der så også 
kommer en sync imellem hovedstyrelsesvalg og så de kongresdelegeredes valg, det synes jeg sådan 
set, er ganske udmærket også.  
 
Så er der lige det her spørgsmål omkring A- og B-hold, som der blev nævnt nede fra Århus Lærer-
forening. Det tænker jeg, det har vi allerede. Jeg tænker, at der er kolossalt stor forskel på frikøbene 
i kredsene i forhold til dem der er kredsformænd og næstformænd og som sidder og bærer det po-
litiske og forhandlingsmæssige arbejde i kredsene. Og så har vi kredsstyrelsesmedlemmer, som sid-
der på mere eller mindre frikøb. Al den tid jeg har været kredsformand, har der altid været det issue 
i forening eller i kredsen og jeg har altid hørt det, også fra andre kredse, at der er meget store for-
skelle i oplevelsen af forudsætninger for at drive kredsarbejdet om man er kredsformand, næstfor-
mand og dermed mere eller mindre fuldtids-frikøbt og så dem der ikke er det, dem der kommer 
ind tre timer en gang i ugen, eller én dag hver anden uge og så videre og så videre. Så A- og B-
holdene har vi jo allerede i kredsen. Men det ville ikke gøre noget for mig, hvis det var alle kreds-
styrelsesmedlemmer, der gik over på fireårig valgperiode. Men vi har det bare allerede det der med 
A- og B-holdet.  
Ja, det skulle være ordene. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Per Brinckmann. 
 
Per Brinckmann, Lejre Lærerforening 
Jamen det er til Andreas Skovse. Jeg er sådan lidt forvirret over dit ændringsforslag, fordi du sagde 
under G.3. Kredsgeneralforsamlinger, at det var en forringelse for medlemmerne og medlemsde-
mokratiet og nu siger du så, at nu skal alle vælges for fire år. Det er da også en forringelse for med-
lemmerne og medlemsdemokratiet ud i de enkelte kredse. Så er jeg noget forvirret over dit æn-
dringsforslag i forhold til det, du lige stod og sagde om kredsgeneralforsamlinger og det du så nu 
siger om valgperiode. Det synes jeg, du skal uddybe og komme lidt tættere på og sige noget om, så 
jeg kan blive klogere på det.  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Godt. Det kan jeg se, at vi skal have kommentarer fra Andreas om ikke så længe. Og jeg vil gerne 
foreslå nu, at vi lukker talerlisten på punktet, jeg sagde lige før, at man skulle indtegne sig under 
næste indlæg. Bemærkninger til det? Ikke tilfældet. Så er talerlisten lukket.  
Lars Steen Sørensen. 
 
Lars Steen Sørensen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak. Og det er for at argumentere for det forslag, som er kommet fra Københavns Lærerfor-
ening. Lidt supplerende til Thomas omkring muligheden for to, tre, eller fireårige valgperioder for 
kredsstyrelser. Vi er sådan lidt erfaringsramt i København og det er sådan lidt langt tilbage til den-
gang, der var krig med svenskerne. Der fik Københavns Kommune en række særlige privilegier. 
Det gav Københavns Kommune mulighed for selv at forhandle. Og vi havde faktisk nogle store 
frihedsgrader i København indtil København valgte, at melde sig ind i Kommunernes Landsfor-
ening. Før den tid havde vi faktisk halvt kontingent i forhold til Danmarks Lærerforenings centrale 
kontingent og vi havde mulighed for selv at fastlægge vores valgperioder. Og der havde vi altså rig-
tig typisk tre årige valgperioder.  
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Og når der så bliver spurgt til ”Hvad er så forskellen på en treårig valgperiode og de toårige valgpe-
rioder som vi nu vedtægtsmæssigt er bundet til i Danmarks Lærerforening, er?” Så vil jeg, jamen 
det giver altså en langt, langt større mulighed for fagligpolitisk strategisk arbejde, var min oplevelse. 
Vi er en stor kredsstyrelser, så der er styrelse, der købt i meget høj grad men det har altså betydet 
rigtig meget for os at have den frihedsmulighed. Jeg synes også, hos os - og det er garanteret også 
forskellige fra kreds til kreds - der bruger vi også meget lang tid på at holde valg. Det er ikke kun i 
Danmarks Lærerforening, man gør det. Det gør vi altså også i Københavns Lærerforening og det 
er også godt at have denne her diskussion, men den kommer også bare til at fylde meget. Og i mi-
ne øjne også fylde for ofte for meget. Så vil jeg sige, at Danmarks Lærerforening som organisation 
levede sådan set med, at vi havde valg hvert tredje år. Jeg tror såmænd ikke, der var så mange, der 
lægger mærke til det overhovedet. Så det var egentlig rigtig, rigtig fint. Og til Andreas fra Århus kan 
man måske sige, at hvis det nu ikke lykkedes at få ændret forslaget fra Danmarks Lærerforening, så 
var det jo til overvejelse, måske at stemme på det fra Københavns Lærerforening. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, Dirigent 
Claus Andersen 
 
Claus Andersen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja, tak for ordet. Jeg vil gerne - måske heller ikke specielt overraskende - opfordre til, at man 
stemmer for hovedstyrelsens forslag G.1., som så også medfører, at man har en mulighed for at i 
kredsene at få fireårige valgperiode for de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. Jeg var oppe sidste år 
og motiverer vores forslag, så jeg behøver ikke, at gå det hele igennem én gang til. Men der er ble-
vet sagt heroppe fra, at det er en indskrænkning af medlemsdemokratiet, hvis det er sådan, at vi 
sætter valgperioden op fra to til fire år. Men sådan ser vi det i hvert fald ikke i Horsens og vi må jo 
også sige, at fireårige valgperiode er ganske almindeligt. Jeg tror da ikke, at der er nogen der synes 
at medlemmerne demokratiopfattelse er blevet krænket, ved at man har en fireårig valgperiode i 
hovedstyrelsen sidder også for fire år. Det ville jo også give en parallelitet i forhold til hovedstyrel-
sen.  
 
Vi har hørt fra LL, at det ville være lang tid at vente på at komme ind i kredsen, hvis det er sådan, 
at man er så uheldig, at man bliver uddannet og der er fire år til det næste valg, men jeg vil da gerne 
sige her, at i Horsens ser vi meget frem til at få nogle nye unge entusiastiske kolleger, som er fagligt 
aktive og man kan sagtens være fagligt aktiv uden at man sidder i kredsen og man kan sagtens gøre 
sin indflydelse gældende. Det er derfor, vi har medlemsmøde. Vi har faglige klubmøder og døren til 
kredskontoret, den står altså altid åben, hvis det er sådan, at der er nogle ting, man ville have drøf-
tet. Så det ser vi frem til. Vi holder også møde med de nyuddannede, hvor det er sådan, at vi hører 
hvad deres holdninger og deres ønsker kunne være i forhold til fremtiden og i forhold til den stra-
tegi, vi skal lægge som Lærerforening. Så jeg ser det ikke som, at man krænker medlemmernes de-
mokrati i forhold til at ændre længden af valgperioden i kredse.  
 
Der er også et argument om, at det kan være svært at overskue en toårig periode. Jeg tror tværti-
mod, at en fireårig periode vil give bedre tid til at og fordybe sig i tingene og vænne sig til, hvad det 
egentlig er for et arbejde, man er en del af i en kredsstyrelserne, så på den måde kunne det måske 
være - det er jo ikke fordi, folk står i kø for at blive valgt ind i kredsstyrelserne, som det ser ud lige 
nu - det kunne godt være, at det måske kunne give anledning til, at der var nogen der, måske synes 
det kunne være interessant, fordi man nu havde god tid til fordybelse, fordi der var god tid til det 
strategiske arbejde. Og det vil give bedre ro i kredsene, hvis det er sådan, at man har en fireårig 
valgperiode. Vi ved godt, at op til et valg og efter et valg, der kan der være lidt turbulens af forskel-
lig art. Det er i hvert fald noget, der fylder. Vi har i hvert fald fået et godt eksempel her omkring 
næstformandsvalg til hovedstyrelsen. Så. Jeg synes, det giver god mening at stemme for forslaget. 
Så det ville jeg selvfølgelig opfordre til, at man gør.  
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Tak for ordet 
 
Klapsalve  
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Så er det Rasmus Holme Nielsen 
 
Rasmus Holme Nielsen, hovedstyrelsesmedlem 
Hej. Tak for i går venner. Også til alle I andre, men særligt til pensionisterne. Dem sad vi ved et 
bord med. Det var rigtig hyggeligt.  
 
Hvad hedder det. Uden at gentage alt for meget det Thomas Agerskov siger, så ville jeg bare lige 
stemme i og sige at, hvis man gerne vil kontinuitet, så er det jo ikke noget problem at vælge det. 
Ved at have toårige kongresperiode, betyder det jo ikke, at vi ikke kan få folk til at sidde i kongres-
sen i mere end to år. Det er den her forsamling et rigtig godt eksempel på. Sagt i al kærlighed. Jeg 
er forperson i LL. Jeg tror, noget af det der bliver nævnt med, at det er svært at tænke strategisk, 
det er svært at tænke politisk, det er svært at have overblik, det er svært at have relationer, når man 
ikke har lange perioder, der føler jeg mig ærligt talt en lille smule truffet.  
Jeg tiltrådte d. 1. februar i år. Det er otte måneder siden. I den periode der har jeg haft møde med 
to ministre, over ti folketingspolitikere, med repræsentanter fra kommuner - flere forskellige steder 
i landet er en aktiv del af hovedstyrelsen, jeg er en aktiv del af Undervisningsudvalget og vi har i LL 
fuldstændig – er min klare opfattelse, nu må I spørge Jenni i pausen, jeg tror, hun sidder oppe på 
tilskuerrækkerne, men - den samme stemme i tonsvis af bevægelser og samarbejdsrelationer, vi har 
med alle mulige andre i den her sektor. Det har vi altså ikke, fordi det er mig, eller Jenni eller en 
hvilken som helst anden, der sidder på den post. Det har vi, fordi vi er Lærerstuderendes Lands-
kreds og fordi vi taler de lærerstuderendes stemme og det ved man godt. Det er sgu ligegyldigt, 
hvem der sidder i den stol, så ved man da godt inde på Christiansborg, hvem man skal ringe til, 
hvis man gerne vil vide hvad de lærerstuderende synes, eller hvem man som journalist skal ringe til, 
hvis man gerne vil vide, hvad de lærerstuderende synes. Det ændrer sig jo, for Søren ikke alt efter 
hvem der er blevet valgt. Så det synes jeg bare, man skal have med i overvejelserne.  
 
Og så synes jeg, vi skal over….. Jeg er rigtig glad for den håndsrækning, der var fra Horsens. Vi vil 
rigtig gerne være en del uagtet om, hvor lange de her perioder kommer til at være, så kommer I ik-
ke til at slippe os. Vi vil hjertens gerne komme de der medlemsarrangementer. Vi vil hjertens gerne 
komme til de arrangementer, I lave for nye lærere. Alt det der, det skal jo ikke ses som, at så smæk-
ker vi med døren, og så gider vi slet ikke været en del af Danmarks Lærerforening. Selvfølgelig vil 
vi det. Vi vil bare gerne have mulighed for at være en del af mere end ”blot” i gåseøjne - igen sagt 
al kærlighed om at være en del af medlemsarrangementerne. Det handler også om at være en del af 
det strategiske maskinrum og være beslutningstagere og være med til at definere retningen for ens 
fagforening. Det er derfor, vi alle sammen sidder her i dag. 
 
Så tror jeg bare, en stille appel her til sidst. Jeg synes, vi skal overveje - det er også blevet nævnt fle-
re gange – det der med, uagtet hvordan vi udlægger det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke, 
at der er nogen det vil gavne. Det er dem, der sidder i det her rum nu og der er nogen, det ikke 
nødvendigvis vil gavne og det er dem, der ikke sidder i det her rum lige nu. Og den overvejelse sy-
nes jeg, vi skal være meget bevidste om. Vi kan ikke spørge dem, der ikke er i det her rum. Dem 
der ikke er i det her rum, det er dem vi præsenterer, når vi sidder der rummer. Og dem synes jeg, vi 
skal være meget opmærksomme på at huske, når vi lige om lidt stemmer om det her forslag. Jeg 
synes nemlig ikke, vi skal stemme for, jeg synes vi skal stemme det ned. Tak for ordet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 



 

176 

Andreas Skovse  
 
Andreas Ravn Skovse, Århus Lærerforening 
Når jeg ligefrem bliver bedt om at komme herop igen, så gør jeg det gerne. Der blev spurgt til, om 
det her det ikke også er en demokratisk forringelse. Jo det er det. Det er det da åbenlyst. Det ville 
heller ikke gøre noget som helst, hvis det hele faldt med et brag. Det ville jeg faktisk have helt fint 
med. Det jeg siger, er, hvis man støtter en fireårig periode for kongressen, så ønsker jeg med mit 
ændringsforslag at give mulighed for at støtte en fireårig periode for kredsstyrelsen. Jeg ønsker at 
rette et dårligt forslag til et mindre dårligt forslag uden at der skal gå rent Lars Løkke i det. Det er 
simpelthen derfor, jeg har stillet ændringsforslaget. Jeg er ikke sikker på, jeg selv stemmer for mit 
eget ændringsforslag… 
 
Latter 
 
…men jeg stemmer i hvert fald ikke for hovedstyrelsens forslag. Så længe der er en skævhed, så er 
det helt hul i hovedet, hvis denne skævhed bliver udjævnet for hvilke forhold man har at arbejde 
med som kredsstyrelsesmedlemmer, så kan jeg leve med vedtagelsen. Det kan jeg ikke, så længe 
den er vanvittig skæv. Det meste af det arbejde jeg udfører, det gør jeg faktisk ikke som kongresde-
legeret. Det gør jeg som kredsstyrelsesmedlem. Og når de to titler hænger sammen, så bliver vi og-
så nødt til at ensarte de forhold. Jeg skal ikke have bedre forhold end andre kredsstyrelsesmed-
lemmer, fordi jeg var så heldig også at være kongresdelegeret. Det er det, jeg prøver at adressere 
her. 
Tak. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Den næste bliver Thomas Roy Larsen og Thomas bliver også den sidste. Det er sådan, at jeg har 
lukket talerlisten. Så dem der ligesom kan ordet nu, det er forslagstiller og ordfører herfra.  
Thomas. 
 
Thomas Roy Larsen, Københavns Lærerforening 
Jeg vil bare lige… bare rolig det går stærkt det her. Nej jeg vil bare sige, jeg er lidt ked af at de her 
to ting, nu blev blandet sammen, fordi der er egentlig ikke tale om noget, der hænger…. Jeg kan 
godt forstå, at vi tager debatten samtidig. Det er fint. Men der er egentlig tale om to forskellige for-
slag, som er stillet på forskellige tidspunkter og ikke fordi det ene kom, så har vi lavet vores eller 
omvendt. Så jeg vil egentlig gerne bare understrege, at jeg faktisk er imod hovedstyrelsens, så det 
stemmer jeg ikke for. Jeg synes, det er en dårlig idé. Men jeg for, at man lokalt får nogle muligheder 
for at tilpasse sig og gøre det som jeg også synes Lars fik fortalt, hvorfor det i hvert fald var for 
København. For vi oplevede det modsatte, da vi så endelig blev - var jeg ved at sige - en almindelig 
kreds i Danmarks Lærerforening, så fik vi jo bare ”Bang!” diktat om. ”Nå, I har haft treårige Bang! 
nu er I to årig. Slut!” Ikke nogen debat ikke noget om noget som helst. Det synes jeg faktisk, var 
lidt ærgerligt, men sådan gik det. Tak 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja, det er sådan, at vi lige skal have en lille summepause i hovedstyrelsen over hjørnet og det gør vi 
nu, så jeg vil bede jer, om at blive siddende i salen. Så bagefter når vi har afstemninger, så tager vi 
de tre økonomipunkter og så får I en pause, inden vi skal i gang med valghandlingen, så bliv lige 
siddende, så holder vi et lille hovedstyrelsesmøde ovre i hjørnet. 
 
Pause og summen 
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Jeg kan sige til jer, at vi skal have en afstemning lige om lidt, så sekretariatet må gerne gå frem på 
pladserne. Jeg skal sige, at hovedstyrelsen fastholder deres forslag: G.1.1., så vi har tre forslag. Vi 
har G.1.1. fra hovedstyrelsen. Vi har G.2.1. fra Københavns Lærerforening og vi har det der hed-
der 0.1., som er ændringsforslaget fra Andrea Skovse. Og den måde at vi vil behandle forslagene 
på, det er, at vi vil først tage stilling til det forslag fra Københavns Lærerforening, der hedder 
G.2.1. Når det er overstået, så vil vi se på ændringsforslaget fra Skovse, der hedder nummer 0.1.. 
Og så til sidst vil vi se på hovedstyrelsens forslag. 
 
Så det første vi skal have fat i, det er forslag G.2.1. fra Københavns Lærerforening og vi skal i gang 
med en elektronisk afstemning, så I går ind under ”Afstemning” og trykker jer ind, og kommer til 
”Ændring af Lærerforeningens vedtægter” og kommer frem til stemmesedlen. Hvis der skulle være 
nogen, der sidder og er lidt bekymrede for ”er det nu den rigtige stemmeseddel og det rigtige 
punkt”, så kan jeg sige ”det er det”. Der er ingen tvivl Det er kun den afstemning der er åben.  
 
Der er en, der har et spørgsmål, ja?  
 
Spørgsmål fra salen, ikke optaget 
 
Vores vurdering har været, det som jeg siger, at vi starter med Københavns Lærerforening, som vi 
vurderer som der, hvor der er mest fleksibilitet. Det er ligesom det, der er vores begrundelser. Du 
kan også argumentere for det modsatte. Det er ikke….  
 
Kommentar fra salen, ikke optaget 
 
Kom lige op engang så.  
 
Nåh det er forslaget om 0.1. og hovedstyrelsesforslaget. Nu tager vi lige afstemningen om Køben-
havns Lærerforening, så lad os lige vende tilbage til det.  
Altså, forslag. G.2.1. fra Københavns Lærerforening, det er det vi stemmer om nu ved elektronisk 
afstemning og hvis I er kommet ind til jeres stemmeseddel, så må I gerne stemme.  
Så spørger jeg: Har alle fået afgivet deres stemme? I skal markere, hvis der er nogen, der ikke har 
afgivet deres stemme. Vi er ikke helt klar endnu.  
Jeg spørger en gang til: Er der nogen der ikke har afgivet deres stemme? Ingen markerer. Afstem-
ningen er afsluttet. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Vi har et resultat af afstemningen af vedtægtsændringsforslaget fra Københavns Lærerforening 
G.2.1.  
For forslaget stemte 27,24 procent 79. ”Nej”-stemmer udgør 67,24 procent, 195 og 5,52 procent 
svarende til 16 stemmeberettigede har stemt blankt. Det er 290 afgivne stemmer. Dermed er for-
slaget forkastet. 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Forslaget er forkastet. 
 
Se, så har vi tilbage henholdsvis forslag G.1.1. fra hovedstyrelsen og nummer 0.1. fra Andreas.  
Og når vi vil stemme om ændringsforslaget først, hvor hovedstyrelsens går ud på, altså i dag vælger 
man medlemmer for toårige perioder og hovedstyrelsens går ud på, at man kan i henhold til lokale 
kredsvedtægter og for kongresdelegerede, der skal være en fireårig periode. Der vil Andreas’ for-
slag, det går ud på at man altså vælges for en fireårig periode som fast og det er klart, hvis det æn-
dringsforslag bliver vedtaget, så vil det indgå i det hovedstyrelsesforslag, der ligger der. Det er der-
for, vi tager ændringsforslaget først. Er I med på den? 
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Spørgsmål fra salen, ikke optaget 
 
Ja. Så skal vi derefter en samlet afstemning om hovedstyrelsens forslag og hvis dit er vedtaget, så er 
det det der indgår i hovedstyrelsens forslag. Er det klart? 
 
Spørgsmål fra salen, ikke optaget 
 
Vi skal have to tredjedeles flertal for også, ikke? Vi er klar til at stemme om ændringsforslag num-
mer 0.1. Hvis I har fundet stemmesedlen, så må I gerne stemme.  
 
Summen fra salen 
 
Ja. I skal opdatere jeres side først. Ja det skulle køre nu, så I må gerne stemme. Jeg skal høre, om 
der er nogen, der Ikke har afgivet deres stemme endnu? Der er nogle, der ikke har fået stemme. Vi 
trækker lidt. 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Vi har et resultat af afstemningen af ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslag G.1.1., det var 
nummer 0.1. 36,39 procent stemte for forslaget. 58,5 procent stemte imod og 5,1 stemte blankt. 
Det er i alt 289 afgivne stemmer. De har fordelt sig på 107 for, 172 imod og 15 blanke. Og dermed 
er forslaget forkastet. 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Godt, så har vi tilbage det der hedder G.1.1. fra hovedstyrelsen. Jeg skal lige have et nik over fra 
bordet. Er I klar til at opdatere. Den er klar, så I kan gå ind og afgive jeres stemme i forhold til ho-
vedstyrelsens, som er, som det er sendt ud. Er der nogen, der ikke har afgivet deres stemme? Det 
er der. Vi venter lidt. 
Har alle afgivet deres stemme nu? Nej.  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Vi har også et resultat af afstemningen nu vedrørende hovedstyrelsens vedtægtsændringsfor-
slag, G.1.1. I alt 292 afgivne stemmer. De fordeler sig således: 41,78 procent stemte for. 54,79 pro-
cent stemte imod. 3,42 stemte blankt. Det vil sige 122 for, 160 imod og 10 blanke. Forslaget er 
forkastet. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Altså ingen af forslagene blev vedtaget. Vi er færdige med dagsordenspunktet Vedtægtsændringer 
og vi skal videre til punktet, der drejer sig dels om fratrædelsesordninger og dels om aflønning. Vi 
starter med punktet om aflønning. Værsgo Thomas. 
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Dagsordenens punkt 8 - Forslag om løn og honorarer til foreningens 

formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretnings-

udvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige 

medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds 
 
Thomas Andreasen, hovedstyrelsesmedlem 
Ja tak for det og jeg skal på hovedstyrelsens vegne fremlægge forslagene H.2. og H.2.1. om løn og 
honorar samt H.1. og H.1.1. om forslag til justering af hovedstyrelsens fratrædelsesordning. 
I henhold til vedtægternes paragraf 31, stykke 5, skal hovedstyrelsen hvert fjerde år forud for en ny 
valgperiode forelægge forslag for kongressen til aflønning af formand, næstformand, forretnings-
udvalgsmedlemmer, øvrige hovedstyrelsesmedlemmer - inklusiv formanden for Lærerstuderendes 
Landskreds.  
Det forslag vi fremlægger på denne kongres, følger gældende praksis: Praksis fra tidligere beslut-
ninger er, at først fastlægges formandens løn og den øvrige aflønning fastlægges derefter som pro-
centsatser af formandens løn. Den praksis foreslår vi, at Kongressen viderefører forslaget fra ho-
vedstyrelsen betyder, at formandens lønniveau og satserne for den øvrige aflønning fastholdes på 
samme niveau som i den nuværende valgperiode. Aflønningerne vil med forslaget fortsat blive re-
guleret i henhold til FF-forliget. Det konkrete forslag for den kommende periode er, at forman-
dens løn fastsættes til løntrin 55 plus 229.000 årligt i 31.3 2000-niveau. Det svarer til 104.115. kro-
ner og en øre per måned, her første oktober 2019. De øvrige konkrete forslag til lønninger fremgår 
af bilaget H.2.1. og beløbene er ligeledes pr.1.oktober 2019 og vil ligeledes blive reguleret i forhold 
til FF-forliget. 
 
Fra hovedstyrelsens side foreslår vi, at fratrædelsesbestemmelserne justeres i forhold til den del, der 
vedrører tilskud til efteruddannelse for afgående hovedstyrelsesmedlemmer. De nuværende satser 
til efteruddannelse er ikke blevet fremskrevet i kroner og ører siden vedtagelsen tilbage i 2007. Med 
forslaget foreslår vi en justering, der modsvarer en fremskrivning med de almindelige pris- og løn-
fremskrivninger siden vedtagelsen i 2007. Med forslaget vil de nye satser træde i kraft per 1. januar 
2020 og vil herefter løbende blive reguleret med den årlige pris- og lønudvikling. De konkrete be-
løb fremgår af bilaget H.1.1. Med disse bemærkninger overlader jeg forslagene til Kongressens be-
handling.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja, Thomas har fremlagt henholdsvis H.2.1. omkring aflønning og han har også fremlagt det der 
hedder H.1.1. Om fratrædelsesordning. Af hensyn til tiden så vil jeg foreslå, at vi godt kan behand-
le forslagene samtidig. Vi skal nok stemme om det ét af gangen. Så jeg skal høre, om der er nogen, 
der ønsker ordet til nogen af de to forslag, som Thomas har fremlagt? Ingen melder ind. Ja. Der er 
ikke nogen, der ønsker at operere til punktet? 
Og det er jo sådan, at vi skal have fastsat både et sæt lønninger og et sæt fratrædelsesordninger. Og 
der er i og for sig jo kun de to forslag, der ligger, så nu spørger jeg lige i forhold til det med afløn-
ning. Der er et konkret forslag, vi skal have vedtaget et konkret forslag. Der var ingen, der ønsker 
ordet, så jeg vil tillade mig at konstatere, at det forslag er vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Det andet forslag, på samme måde, som er om fratrædelsesordning, der ligger også kun ét forslag. 
Og det der er tale om, det er en prissatsregulering af det forslag, der eksisterer i forvejen. Der er 
også kun det ene forslag. Ingen har ønsket ordet. Så jeg vil også tillade mig at konstatere, at det 
forslag er vedtaget. Det er vedtaget.  
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Klapsalve 
 

Dagsordenens punk t12 – Årsrapport 
Bo Holmsgaard, sekretariatschef 
Tak for det. Jeg skal på hovedstyrelsens vegne fremlægge regnskaberne for 2017 og 2018. Og jeg 
skal for en god ordens skyld sige, at det fremgår af bilag L.1.1. til M.1.1. og det er sådan, at både 
hovedkassens og Særlige Fonds regnskab, har frem til den 31. Juli ’17 fortsat været præget af de 
økonomiske konsekvenser af konflikten i 2013. Særligt handler det selvfølgelig om reduktionen af 
det centrale kontingent og beslutningen om Særlig Fonds kompensation. Som det ses af graferne 
her bag mig, så er der både i ’17 og ’18 været overskud på den primære drift og det vil siget at det 
løbende er lykkedes at tilpasse driften til den faldende kontingentindtægt. De samlede indtægter er 
stort set uændret på ca. 188 millioner fra ’16 til ’18. Kontingentindtægterne er faldet med godt 3 
millioner kroner, hvilket skyldes et fald på 1100 aktive medlemmer fra ’16 til ’18. Faldet modsvares 
heldigvis af øgede indtægter - hovedsagelig fra ejendommen - på knapt 3 millioner kroner, som 
følge af lavere vedligeholdelse udgifter i forbindelse med ombygningen af Vandkunsten 12. Som I 
muligvis nok er klar over, så er der kommet en ny hovedstyrelsessal og nogle mødefaciliteter der. 
 
Kontingentindtægterne er påvirket af medlemstilbagegang og faldet i antallet af medlemmer skyl-
des jo blandt andet besparelser på skoleområdet i kommunerne. Det skyldes en stor andel af pen-
sioneringer og det skyldes en øget privatskoleandel. Og derudover så er det sådan, at antallet af 
pensionering og anden afgang fra folkeskolen overstiger antallet af de nyuddannede, der ansættes. 
Og det har betydet, et stigende antal ikke læreruddannede lærere i skolen, som erfaringsmæssigt er 
sværere at organisere i foreningen. Og vi ser fortsat en risiko for en ubalance mellem antallet af de 
lærere, der forlader skolen og tilgangen af nyuddannede lærere i folkeskolen og dermed altså en 
svækkelse af vilkårene for at hverve medlemmer. Det er selvfølgelig en udfordring. 
 
Som følge af konflikten i 2013, så blev det centrale kontingent nedsat med 113 kroner månedligt 
fra første august ’13 til den 31. Juli 2017. Særlig Fond kompenserede løbende med den centrale 
kontingentnedsættelse. Kompensationen udgjorde i 2017 42 millioner kroner. Udgifterne i hoved-
kassen stiger fra 181 millioner i 2016 184 millioner i 2018.  
Det skyldes overordnet følgende udgiftsposter: Økonomien i fagbladet Folkeskolen har været 
presset på grund af faldende annonceindtægter, hvilket har medført en udgiftsstigning på godt to 
millioner fra hovedkassen. Der er i år sat forskellige initiativer i gang for at udvikle Folkeskolens 
forretning. Altså Fagbladet Folkeskolens forretning. Samtidig - og det er rigtig, rigtig positivt - er 
mediestøtten for 2017 uændret, på trods af at der tidligere var annonceret en reduktion. Om me-
diestøtten så også i overslagsårene vil forblive uændret, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. 
Lønomkostningerne er øget med godt en million i perioden, som hovedsageligt skyldes den gene-
relle fremskrivning og desuden at vi i sekretariatet ved kendte fratrædelser i mange tilfælde aftaler 
overlap i stillingen, for at sikre en god overlevering.  
 
Så er udgifter til digitalisering og IT øget med knap 2 millioner kroner. Det er blandt andet til ana-
lyse udvælgelse og anskaffelse af nye systemer, som for eksempel et nyt medlemssystem. Modsat er 
der færre udgifter til kontorhold på knap tre millioner, som skyldes lavere lokale omkostninger på 
grund af fraflytning fra Kompagnistræde 32 og ombygningen af Vandkunsten 12. 
 
Resultatet før renter, altså svarende til den primære drift, udgør et overskud på lidt over 7 millioner 
i 2017 og lidt over 4 millioner i 2018. Fra ’17 og ’18 er der også udbetalt udbytte fra Siantur sva-
rende til halvdelen af overskuddet efter skat. Den resterende del af overskuddet bliver i Sinatur og 
anvendes til vedligeholdelse og forbedringer på hotellerne. Det er sådan, at ejerudbyttet fordeles 
mellem de to ejere: Hovedkassen og Særlig Fond i forhold til deres ejerandele - svarende til en 
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tredjedel til Hovedkassen og to tredjedele til Særlig Fond. Hovedkassens udbytte fra Sinatur i 2017 
udgjorde knapt tre millioner kroner. 
 
Som led i den generelle økonomistyring og effektivisering blev det besluttet, at fraflytte Kompag-
nistræde 32 og udleje ejendommen til eksterne lejere. I denne her forbindelse har hovedstyrelsen i 
december 2016 bevilget 16 millioner til etablering af den nye hovedstyrelsessal, som jeg omtalte 
tidligere. Fremadrettet vil det give en driftsbesparelse på cirka to millioner kroner årligt. Så skal jeg 
sige, at hovedkassens egenkapital er øget fra 200 millioner i 2016 til 230 millioner i ’17 og to 244 
millioner i 2018. Og udover de årlige driftsoverskud så bidrager stigningen i ejendomsværdien på 
Vandkunsten 12 samt værdistigning på hovedkassens andel af Sinatur også til det resultat.  
 
Som følge af den fortsatte medlems-tilbagegang og derigennem mistede kontingentindtægter, har 
det være en bunden opgave, at tilpasse udgifterne til indtægterne. Tilpasning er i perioden sket ved 
at finde både besparelser men også øgede indtægter og ved den løbende tilpasning af økonomien, 
er der skabt et økonomisk råderum, så der er rum og tid til at foretage de nødvendige omlægninger 
og justeringer. 
 
Så går vi til Særlig Fonds regnskab. Særlig Fond har et overskud på 0,5 millioner i 2017 og et un-
derskud på 52 millioner i ’18. Resultatet i ’17 er præget af nettoudgifterne afledt af konflikten i ’13 
på 65 millioner kroner. Udgifterne er hovedsagligt bidraget til hovedkassen og til kredsene som 
kompensation for kontingentnedsættelsen. Bidragene dækkes kun delvist af konfliktkontingent og 
renter er konfliktlånet. Som det kan ses på søjlerne bag mig, så har konflikten i 2013 - i årene ’13 til 
’17 - samlet set medførte en nettoudgift for Særlig Fond på ca. 485 millioner kroner. * 
Så er det også at sige, renter udbytter udgør i 2017 34 millioner og i 2018 43 millioner og der er i 
2018 modtaget udbytte for Sinatur for godt 6 millioner, jævnfør den fordelingsnøgle jeg fortalte 
om lidt tidligere. 
Værdipapirer har samlet set givet kursvækst, gevinster for 31 millioner i ’17 og et kurstab på 66 mil-
lioner i ’18.  
 
Egenkapitalen i Særlig Fond er steget fra en milliard 984 millioner i 2016 til 2 milliarder og 13 mil-
lioner i 2018. Årsagen hertil er blandt andet højere ejendomsværdier på 51 millioner og det vi kal-
der kapitalinteresser - hovedsageligt Sinatur på 30 millioner. 
 
De nævnte reguleringer har mere end opvejet det samlede driftsunderskud på 51 millioner. Og så 
er det vigtigt at sige, når Særlig Fond stort set har kunnet genoprette sin formue til trods for det 
nettotræk i forbindelse med konflikten på ca. 500 millioner, som jeg talte om før, så skyldes det fle-
re forhold. Dels har vi professionelle folk til at administrere vores ejendomme, ligesom værdipapir-
forvaltere samlet set har genereret rimeligt gode resultater. Men ikke mindst - og det er også vigtigt 
at sige - har vi været begunstiget af en markedsudvikling for såvel ejendomme og værdipapirer, der 
nærmest kun er steget i hele perioden. 
Reguleres før skat for urealiserede kursreguleringer på værdipapirer og kapital interesser samt æn-
dring i ejendomsværdien, svarer det til et negativt afkast i begge regnskabsår. Der er derfor ikke 
mulighed for at overføre midler til kredsenes Særlige Fonde. 
Så havde jeg faktisk planlagt en længere smøre om Sinatur, fordi det går rigtig, rigtig godt på Sina-
tur. Og som Anders fortalte lidt tidligere, så er vi i den fantastiske situation, at Sinatur er blevet 
årets hotelkæde her i 2019, hvilket faktisk er et helt utroligt flot resultat. Det er branchens absolut 
største pris og de har altså overgået alt, hvad der findes af kæmpe etablerede hotelkæder også her i 
landet, så det er et rigtig flot resultat. 
 
Klapsalve 
 
Men som I kan se, så har Sinatur også gjort det godt økonomisk og det kan vi jo være rigtig glade 
for som ejere. De er dygtige, men har også gjort det godt økonomisk og det er jo en utroligt dejlig 



 

182 

kombination, for eksempel så ved I muligvis, at de som første hotelkæde har fået sølvmærket i 
økologi, hvilket er en garanti for mellem 60 til 90 procent er økologisk mad og drikkevarer.  
Samtidig påtager Sinatur sig stort socialt ansvar ved at få borgere i erhvervspraktik, flexjob og ar-
bejdsprøvning og ved at give udsatte unge en chance på arbejdsmarkedet. Sinatur har derudover sat 
meget ambitiøse mål for at minimere CO2-aftrykket i forbrug og produktion, ligesom de er bran-
chens bedste inden for madspild. Det vil altså sige, at de har minimeret deres madspild betragteligt, 
betragteligt. Det er også en rar ting. Så vil jeg også sige, at de anvender lokale leverandører og de 
anvender lokale samarbejdspartnere. Og så bruger de det, der kaldes i branchen - eller også blandt 
almindelige mennesker - sæsonvarer. Derudover er der, i relation til deres energiforbrug, der er det 
sådan, at man bruger vedvarende energikilder som egen vindmølle, pille- og flisfyr og solcelleanlæg 
og naturligvis har man jo ordnede arbejdsvilkår for alle medarbejdere, samtidig med at man kon-
stant bestræber sig for at forbedre arbejdsmiljøet og har som mål også blandt de andre mål, at blive 
Danmarks bedste arbejdsplads.  
Som jeg nævnte tidligere, så har hovedstyrelsen udloddet halvdelen af hotellernes overskud. Den 
resterende halvdel bruger Sinatur altså til sig selv til vedligeholdelse og forbedringer.  
 
Så skal jeg sige helt afslutningsvis, lidt om grønt regnskab, grøn omstilling udover Sianturs bestræ-
belser på at blive CO2-neutral og øvrige miljøvenlige tiltag, så har foreningen også i en længere år-
række investeret i vindmøller eller vindmølleparker, solceller solcelleanlæg mv. Målet har været, 
samlet set, at opnå en balance mellem vores energiproduktion og vores forbrug.  
Som vi så vi kan se graferne dernede. Jamen så er vi der altså ikke endnu, men i perioden fra ’15 til 
’18 har produktionen udgjort mellem 56 og 74 procent af forbruget. Den lavere produktionsandel 
’18 skyldes faktisk, at vi havde en længere periode, hvor møllen på Skarrildhus var ude af drift og at 
en af de møllepakker vi har andel i, var ramt af et større nedbrud. Men også i sager som vores eget 
byggeri og renovering, lægges der vægt på miljøvenlige og energirigtige løsninger så godt, som det 
overhovedet er muligt. Både på Vandkunsten men også i Sinatur. 
Så jeg vil hermed indstille regnskaberne for 2017 og 2018 til kongressens godkendelse. Tak for det.  
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Ja tak. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet til punktet Regnskaber? Det er ikke tilfæl-
det. 
Ja så skal vi tage stilling til regnskabet. Det gør vi med vores stemmesedler. Så jeg vil gerne se, 
hvem der kan stemme for godkendelse af regnskaberne? Ja tak. 
Er der nogen der stemmer imod? 
Nogen der hverken stemmer for eller imod? Heller ikke tilfældet. Så er regnskaberne enstemmigt 
godkendt. 
 
Klapsalve 
 
Så skal jeg også være en god ordens skyld høre, om man kan meddele decharge? Giver det anled-
ning til bemærkninger? Ikke tilfældet. Så er der også meddelt decharge.  
 

Dagsordenens punkt 13 – Fastsættelse af kontingentet for 2020 og 

kontingentramme for 2021 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Det andet punkt her det er fastsættelse af kontingent kontingentramme og vi behandler også her i 
den forbindelse overførsel til Særlig Fond til understøttelseskassen. Formanden?  
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Anders Bondo Christensen, formand 
Det var nogle flotte tal, Bo han præsenterede os for. Jeg tror, vi er nogle der er lidt skuffede allige-
vel, fordi på det kongresforberedende møde i Herning, der lovede han nærmest Jette, at han ville 
danse tallene frem. Men der er mulighed for forbedring der Bo. 
Jeg skal sige lidt om kontingentet og budgetrammen, budgetoverslaget og som sagt også overførsel 
til Særlig Fond. Vores hovedindtægt er altoverskyggende fra medlemskontingenterne. De kontin-
genter har nu været uændret i hele 12 år og i samme periode er medlemstallet faldet med mindre 
end ti tusinde fra 69.200 til 58.350 og det betyder et fald i kontingentindtægterne på 27 millioner i 
’19 i forhold til 2008, eller et fald på 15 procent. Det er altså de grundvilkår, vi har haft. I det bud-
get vi fremlægger, der budgetterer vi stadigvæk med et fald i aktive medlemmer. Hvis vi kigger 
frem til 2024, så er det et fald på 2300 aktive medlemmer og det vil altså sige, så er vi nede på 
56.050 medlemmer på det tidspunkt. På trods af de faldende kontingentindtægter, ja så er egenka-
pitalen - som Bo også har været inde på - gennem de sidste seks år forøget fra 152 millioner i ’13 
og til i dag forventet 244 millioner, når vi passerer årsskiftet.  
Når det alligevel er lykkedes. På trods af de faldende indtægter at øge egenkapitalen, ja så er det 
fordi, der har været stor fokus på at tilpasse sekretariatet, så det både politisk og administrativt kan 
håndtere de stigende krav til blandt andet effektivitet. 
Nogle af de tiltag der er gennemført, det er tiltag som struktur og stillingssammensætning i sekreta-
riatet, en omlægning og optimering af foreningens skatteopgørelse. Folkeskolen er udskilt som et 
selskabsform. Der er en lidt mindre hovedstyrelse. Vi har fået bedre udnyttelse af mødefaciliteterne 
og så har vi simpelthen gennemgået alle større udgiftsområder og genforhandlet aftaler, for at op-
timere priser og vilkår. Ændret ledelsesstruktur og fokus på bundlinjen, det har jo resulteret i at Si-
natur – som vi hørte - har medført positive resultater og derfor giver os også penge til både hoved-
kassen og Særlig Fond. Hovedkassen har i dag - kan vi roligt sige – en solid egenkapital, men med 
det budget, vi præsenterer for jer her, vil I også kunne se, at der er en løbende driftsunderskud og 
derfor vil det jo udhule egenkapitalen. Baggrunden for det er det her fald i medlemstallet. Cirka 500 
årligt. Vi regner så med, at faldet bliver lidt mindre når vi kommer til 2023 og det skyldes simpelt-
hen de børnetalsprognoser vi har. Det er noget, vi regner ind. Samtidig, så har vi også med i bud-
gettet, at der stadig er en stigende andel, der går på friskole og så videre. Det er selvfølgelig lidt at 
kigge ind i en krystalkugle. Det er budgetter altid. Og derfor er det også nogle tal, vi løbende juste-
rer i forhold til den udvikling, der rent faktisk kommer til at ske. 
 
Der var færre betalende pensionerede medlemmer der opretholder deres medlemskab og med i det 
her underskud, der er der altså også, at i budgetterne indgår, at vi fortsat holder de centrale kontin-
gentsatser på et uændret beløb, altså samme kronebeløb i overslagsårene. Og det skal så i den for-
bindelse nævnes, at den gennemsnitlige samlede kontingent i foreningen i 2019 ligger på 6.052 
kroner. Det er stadigvæk højere end de organisationer, vi normalt sammenligner os med for ek-
sempel Dansk Sygeplejeråd og BUPL. Og det er vel også værd at mærke, at der er et ganske bety-
deligt spænd mellem den billigste og dyreste kreds. Det er sådan, at det laveste kontingent er på 
2.550 kroner, mens det højst er på 5.670kroner. Og det er altså en forskel på 123, men det er også 
noget af det, vi kigger på i forbindelse med Er vi gearet til fremtiden?  
Når vi budgetterer, ja så går vi ind og følger den forventede lønfremskrivning, der er i KL's løn og 
prisudviklingen. Lønnen ligger på cirka 2,5 procent årligt og prisudvikling på 2,7 procent årligt. 
Herudover er der nogle øgede udgifter til digitalisering og it, hvor flere af vores centrale og helt 
nødvendige nøglesystemer skal udskiftes. Det drejer sig om mellemsystemet og økonomisystem og 
lønsystemet Ny Office 365-pakke, hvor kredsenes licenser også dækkes ind, som I ved.  
Det er klart, at når man budgetterer over en femårig periode. Jo længere man kommer ind, jo stør-
re usikkerhed er der. Det siger sig selv og det forbehold skal man jo tage. Nu skulle der være en 
graf bagved mig, hvor det fremgår, at det forventede driftsunderskud i 2020 på 3.3 millioner stiger 
til 24.8 millioner i 2024. Og det vil så medføre - hvis vi ikke gør noget - et fald i egenkapitalen fra 
244 millioner til omkring 173 millioner og som jeg også har sagt i andre sammenhænge: Det er jo 
ikke fordi 173 millioner er nogen katastrofe, men vi skal bare ikke pludselig stå med et driftsunder-
skud i den størrelse, fordi så er der rigtig langt op til et nul. Så den udvikling er ikke holdbar. Også 



 

184 

fordi at, hvis vi kigger endnu længere frem, ja så fortsætter den udvikling. Derfor har vi også be-
sluttet i hovedstyrelsen, at nu skal vi have en økonomisk gennemgang af hele hovedforeningen. 
Det skal vi have afsluttet i løbet af 2020 med henblik på at forbedre hovedkassens økonomi, så vi 
altså ikke bare lader alt andet være lige. 
Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at denne her gang er de lavthængende frugter altså plukket 
og derfor kræver det noget mere at finde nogle nye håndtag at dreje på, men jeg garanterer for, at 
vi vil være opmærksomme på alle udgiftsområder for at se, om der er noget, der kan håndteres 
smartere. Eksempelvis så havde vi jo en kæmpe besparelse ved at omlægge vores telefon og så vi-
dere, er der fortsat nogle af de ting vi kan bruge? Så vil vi gøre det. Vi vil også kigge på den ind-
tægtsdækkede virksomhed.  
 
Nu har vi fået Sinaturs flotte resultater. Jeg kan fortælle jer, at vi får et bidrag fra Lån & Spar fordi 
en del af vores medlemmer er helkunder hos Lån & Spar. Det giver faktisk et afkast til foreningen 
på omkring 800.000 kroner og den form for indtægter er jo et rigtig godt bidrag til driften. Så det 
skal vi hele tiden også være opmærksom på.  
 
Det er klart, at når vi kan se at det er, det man kan kalde en strukturel ubalance i budgettet, når det 
er et faldende medlemstal, så skal vi have gjort noget. Og som sagt så har vi givet hinanden hånd-
slag på i hovedstyrelsen, at det skal ske her i løbet af det kommende år. Man kan selvfølgelig også 
kigge på kontingentet og hæve kontingentet. Vi har holdt i ro i 12 år, vi er på vej ind i det 13. år og 
det vil også indgå i vores overvejelser. Men som sagt så er vi stadigvæk helt i top i forhold til orga-
nisationer, som vi normalt sammenligner os med. 
 
Ja vi skal vedtage et kontingent for 2020 og en kontingentramme for 2021. Og hovedstyrelsen ind-
stiller altså, at vi for 13. år har et uændret kontingent og det tilstræbes at kontingentet heller ikke 
reguleres i 2021, men som vi plejer at gøre, så tager vi forbehold for den usikkerhed, der altid er i 
forbindelse med budgettering og derfor har vi denne her budgetramme på 2,59 procent, som kan 
aktiveres, hvis vi finder ud af at det er nødvendigt. Jeg har annonceret, at vi kommer med en plan 
og der kan der også godt ske, at der indgår kontingentstigninger. Kontingentrammen svarer til 
vægtning mellem foreningens lønudgifter og øvrige lønudgifter i forhold til den pris- og lønudvik-
ling fra KL, som før nævnte.  
Pensionisternes kontingent udgør fortsat en tredjedel af satserne for de aktive medlemmer. Og så 
skal vi også i følge vedtægterne paragraf 8 stykke 3 have fastsat et bidrage til understøttelseskassen 
og bidraget det udgør jo en brøkdel af kontingentet for almindelige medlemmer. Men her er der 
spidsfindigheder, at vi medtager ikke kontingent fra IMAK og fra fraktion 5 og vi indstiller også 
her, at vi kører uændret videre og det vil sige, at den brøkdel af kontingentet vi regner med, det en 
hundredeogfemtedel, som overføres understøttelseskassen. Så skal kongressen i henhold til ved-
tægterne paragraf 8 stykke 4 vedtage, om der skal henlægges et beløb af det årlige kontingent fra 
fraktion 1 til 3 til Særlig Fond og det skal vi gøre for perioden ’20 og ’21 og hovedstyrelsen indstil-
ler, at der fortsat ikke foretages henlæggelser til Særlig Fond.  
 
De tal jeg har fremlagt her, ja dem kan I se på side 2, i det udsendte bilag L.1.1. og M.1.1. De er på 
side 3 ledsaget af et foreløbigt budget for 2020 og et budgetoverslag for perioden ’21 til ’24. Og så 
skal jeg i øvrigt henvise til bemærkningerne i det foreløbige budget på side 1 i det udsendte bilag 
L.1.1 M.1.1. og jeg overgiver herefter kontingentforslaget til kongressens behandling. Tak skal i ha-
ve. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Tak for det. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet til punktet, som altså drejer sig om 
kontingent og overførsel til Særlig Fond der understøttelseskasse? Er der nogen, der ønsker ordet? 
Ja værsgo. 
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Ja, Thomas, værsgo 
 
Thomas Raa Olsen 
Jeg synes, det er rigtig fint, alt det vi får gennemgået her, men jeg synes lige, vi skal erindre hinan-
den om, at vi går 12 år tilbage, så hed reguleringsprocenten 1,16. Nu hedder den 1,36-32 stykker el-
ler sådan noget. Det er sindssygt flot, at have holdt kontingentet i ro i så mange år. Det synes jeg 
godt, vi kan sige til os selv og hinanden. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. 
 
Klapsalve 
 
John Vagn Nielsen, dirigent 
Andre bemærkninger? Det er ikke tilfældet og som det fremgik af Anders’ indlæg, så gik forslaget 
ud på - og der er altså kun et forslag - og det er, at kontingent ikke reguleres i 2020. At man vedta-
ger en kontingentramme 2,59 procent for 2021 med den tillægsbemærkning at det tilstræbes, at 
kontingent ikke reguleres, at der ikke foreslås henlagt midler til Særlig Fond og at der foreslås fast-
satte bidrag til understøttelseskassen på en ethundredeogfemtedel af kontingentet for almindelige 
medlemmer eksklusiv medlemmer af IMAKog Lærerstuderendes Landskreds. Ja det er det eneste 
forslag, der er fremlagt, så der er i og for sig ikke noget at stemme om, så jeg vil konstatere, at det 
forslag hermed er vedtaget. 
 
Klapsalve 
 
Så er vi færdige med punktet om økonomi. Vi har tre udestående punkter, eller fire. Vi har valg af 
formand. Vi har Valg af næstformand. Vi har valg af revisor og revisorsuppleant og så har vi ende-
lig ”Eventuelt”. 
I skal have en lille pause her, inden vi skal i gang med valghandlingen, så skal vi nok give en orien-
tering om, hvordan det vil komme til at foregå med tale og sådan noget. Klokken er ti minutter 
over, vi klarer os med et kvarter. Fem minutter i halv fem. 
 
PAUSE 
 

Dagsordenens punkt 9 – Valg af formand 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak så er vi klar til at genoptage kongressen og fortsætte med dagsordenen. Jeg vil gerne bede de 
sidste indtage deres pladser og vi kan få lukket dørene. 
Vi er nået til de dele og de punkter af dagsordenen, som handler om valg. Det er punkt 9 Valg af 
formand, punkt 10 Valg af næstformand og punkt 11 Valg af revisor og revisorsuppleant for peri-
oden 1. januar ’20 til 31.12 2023. Vi begynder med punkt 9: Valg af formand. Og jeg vil sige i hen-
hold til vedtægternes paragraf 24, er det sådan, hvilket også fremgår af den udsendte dagsorden, at 
valgperioden er fra afslutningen af denne ordinære kongres i 2019 til afslutningen af den ordinære 
kongres i 2023.  
 
For nærværende er der, har vi fået oplyst, en kandidat, det er den nuværende formand Anders 
Bondo Christensen. Jeg skal for god ordens skyld høre, om der måtte være andre kandidater til 
formandsposten? Det er ikke tilfældet. Så er Anders Bondo Christensen genvalgt som formand for 
fjerde periode. 
 
Klapsalve 
 
Anders Bondo Christensen, formand 



 

186 

Tak skal I have. Jeg har sagt det før, men for mig er det meget, meget ærefuldt at være valgt som 
formand for Danmarks Lærerforening. Det er nogle helt fantastiske medlemmer at være forman-
den for. Jeg oplever et engagement og en begejstring og det har jeg også beskrevet i min beretning 
hvordan danske lærere, når man har en EU-undersøgelse, viser, det er dem, der er helt specielt en-
gageret, fordi de gør en forskel for børn. De gør en forskel i det samfund, de er en del af. Det er 
det, der bærer den danske lærerstand og det er enormt ærefuldt at være formand for dem. Jeg løser 
ikke denne opgave alene og det ved I alle sammen godt. Der er et fantastisk dygtigt sekretariat om-
kring formanden. Det hedder formandens sekretariat og det sætter jeg kæmpestor pris på den ind-
sats, de gør hver dag. Og så har jeg en god politisk opbakning og betydning af det, har jeg været 
inde på tidligere i dag, men tusind tak til dem der har hjulpet mig indtil nu. 
 
Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 10 – Valg af næstformand 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Det bringer os videre til næste punkt på dagsordenen, Punk 10 Valg af næstformand og også for 
den kandidat der vælges til denne post, så gælder det at, man vælges fra afslutningen på denne or-
dinære kongres i 2019 og fire år frem til afslutningen af den ordinære kongres 2023. 
 
Vi har fået oplyst – og det er jo som de fleste bekendt - at der er to kandidater til næstformandspo-
sten for den næste fireårige periode. Det er henholdsvis Dorte Lange og Morten Refskov. Jeg skal 
naturligvis for god ordens skyld høre om der måtte være andre kandidater? 
Det er ikke tilfældet. 
 
Jeg kan oplyse, at Dorte Lange og Morten Refskov tidligere i dag har trukket lod om, hvem der 
skal starte lige om lidt, når de får lejlighed til at holde deres valgtale og det er faldet sådan ud, at det 
er Morten Refskov, som starter og Morten har en stiller. Det vender jeg tilbage, til en anbefaler. 
Dernæst er det naturligvis Dorte, som også har en anbefaler med. Og når jeg nu nævner det her 
med valgtale og anbefaler, så hænger det sammen med vedtægternes paragraf 24 stykke 4, som si-
ger, at de nærmere regler for valgene – og det er både i forhold til formand næstformand - de fast-
sættes af hovedstyrelsen. Og i denne forening er der en kutyme for at kandidaterne, hvis der er fle-
re, holder en valgtale og har en anbefaler med. Den kutyme har man anvendt tidligere, når der har 
været kampvalg på kongresserne. Dertil kommer, kan jeg oplyse, at begge kandidater til dette valg - 
henholdsvis Dorte og Morten - har oplyst, at de ønsker, at kongressen følger denne kutyme også til 
dette valg og derfor har de begge givet udtryk for, at de anbefaler, at kongressen følger den kuty-
me, således at det er Morten der starter med en valgtale. Derefter kommer Mortens anbefaler og 
dernæst holder Dorte sin valgtale og så kommer Dortes valgtale. Jeg skal for en god ordens skyld 
høre, om kongressen vil følge denne anbefaling fra de to næstformandskandidater og acceptere 
denne fremgangsmåde i dag? 
 
Der bliver nikket. Det respekterer man. Tak for det. 
 
Så vil det være sådan, at lige om lidt så starter jeg med at give ordet til Morten. Han får 10 minut-
ter. Morten har en anbefaler og det er Kirsten Tranekær og Kirsten får syv minutter. Og dernæst er 
det Dorte Lange, som naturligvis også får 10 minutter. Og Dortes anbefaler er Katrine Ziegler Fyl-
king, som også får 7 minutter. Når vi har hørt valgtalerne og har hørt ordene fra anbefalerne, så går 
vi over til den skriftlige afstemning. Det vender jeg tilbage til, hvordan vi gør det rent praktisk. 
Nu vil jeg starte med at give ordet til Morten Refskov. Værsgo Morten. 
 
Morten Refskov, hovedstyrelsesmedlem. 
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Rigtig mange tak for det. Det har vi godt nok ventet lang tid på det her - jeg har i hvert fald, vil jeg 
sige.  
 
Kære kongres. Man skal være åben for at lære, bevæge og dygtiggøre sig hele livet. Det er min livs-
indstilling. Jeg synes, at jeg forsøger at efterleve den.  
Jeg kan i sandhed medgive, at jeg har lært meget gennem mine år som tillidsvalgte og jeg er blevet 
både klogere, mere moden, nuanceret og afdæmpet. Hvis jeg altså selv skal sige det.  
Det er dog grundlæggende det samme ufiltrerede engagement i sagen og medlemmerne, der er 
omdrejningspunktet for mit virke i dag, som det var, da jeg første gang blev tillidsvalgte i 2010. 
Dermed er kernen intakt, skønt udtrykket er forandret.  
 
Vi er valgt af medlemmerne og skal lykkes for og med medlemmerne. Det er et ansvar, jeg tager dybt 
alvorligt og aldrig vil tabe af syne. Og det skal man gå til med en passende balance mellem politisk 
lederskab, faglig lidenskab og oprigtig ydmyghed som en fællesskabets tjener. Når alt kommer til 
alt, står jeg i dag over for jer som næstformandskandidat, fordi jeg er overbevist om, at jeg i et tæt 
samarbejde med formanden, forretningsudvalget, hovedstyrelsen, kredsene og sekretariatet kan gø-
re en positiv forskel for alle medlemmer af Danmarks Lærerforening og for folkeskolen. Det er 
min evigt tilbagevendende drivkraft. Jeg mener, jeg kan bidrage til at gøre en indflydelsesrig fagfor-
ening endnu mere indflydelsesrig og jeg mener, jeg kan være medbærer af håb, af nerve, af mod og 
tro på fremtiden. Anders er en dreven, dygtig og visionær formand. Det vil jeg supplere ved at give 
formanden lidt med- og modspil, så vi sammen kan danne et stærkt formandskab. Baseret på - for-
håbentlig - gensidig tillid, erfaring og fornyelse. Det mener jeg fortsat trods formandens udmeldin-
ger.  
 
Mit kandidatur skal således ikke opfattes som en higen efter en fuldstændig anden foreningspoliti-
ske linje. Det skal derimod opfattes som et dybtfølt ønske om at bidrage til, at vi gennemfører ju-
steringer med det mål at lykkes bedre med at realisere foreningens politik og opnå skarpere resulta-
ter for vores medlemmer  
Jeg byder mig altså til, fordi jeg mener at have noget kvalificeret at bidrage med, ligesom jeg fortsat 
har noget at lære.  
Lad mig understrege: En stemme på mig er ikke et fravalg af det bestående. Det er et tilvalg af for-
nyelse. Det er en stemme på et Danmarks Lærerforening med større forhandlingskraft, hvor vi al-
drig glemmer 2013 og fortsat tager en kamp, når den er nødvendig at tage, men er kommet videre 
og rækker hånden frem til et nyt fælles bedste, hvor vi motiveres af at finde løsninger på komplek-
se problemstillinger og også ved at agere pragmatisk og kompromisvilligt, når det tjener et højere 
formål. Et Danmarks Lærerforening hvor vi siger klart fra over for ændringer, der alene dækker 
over urimelige krav og forventninger til skolen og lærerne, samtidig med at vi står på den forståelse 
af kras offentlig kritik af politikere og samarbejdspartnere, potentielt er et tilbageskridt for at finde 
løsninger, opnå enighed og skabe resultater. 
 
En stemme på mig er ikke et fravalg af historisk bevidsthed. Det er et tilvalg af fornyelse. Det er en 
stemme på et Danmarks Lærerforening med større samarbejdskraft, hvor vi styrker vores om-
dømme ved at kendes på det vi er for, i højere grad end på det vi er imod. Hvor vi aldrig er naive, 
men til alle tider leder efter det gode hos os selv og andre og forstår at samarbejde og opbygge alli-
ancer. Ikke mindst med dem som har magten. Hvor vi bevæger os helt væk fra offerrollen, agerer 
proaktivt og tager ansvar for udviklingen i stedet for at reagere på bagkant. Et Danmarks Lærerfor-
ening hvor vi er åbne, generøse og inviterende, fordi vi leverer resultater for vores medlemmer og 
folkeskolen i et gensidigt afhængighedsforhold til alle parter i og omkring skolen og derfor er dybt 
afhængige af tillidsfulde relationer, netværksdannelse og opbygning af stærke alliancer på kryds og 
tværs af interessenter. 
 
En stemme på mig er ikke et fravalg af vores fælles værdigods. Det er et tilvalg af fornyelse. Det er 
en stemme på et Danmarks Lærerforening med større sammenhængskraft, hvor vi forsøger at lytte, 
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mere end vi taler. Hvor vi oplever en kortere afstand mellem foreningens led og understøtter orga-
nisationen bedre på alle niveauer. hvor vi næres af tanken om at vores medlemmer mødes af en 
nogenlunde ensartet kvalitet, service og politisk linje, uanset hvor i landet man bor og arbejder - 
selvom vi er tilhænger af store frihedsgrader og en betydelig kredsautonomi. Et Danmarks Lærer-
forening hvor vi har erkendt at foreningens evne til at nå vores politiske mål og lykkes med interes-
sevaretagelsen, for medlemmerne står og falder med, at vi på alle niveauer løfter solidarisk i flok og 
dermed udnytter vores potentialer og muligheder fuldt ud. 
 
En stemme på mig er ikke et fravalg af kontinuitet. Det er et tilvalg af fornyelse. Det er en stemme 
på et Danmarks Lærerforening med større udviklingskraft, hvor vi tilbagevendende tror på at vi 
kan skabe velforberedte mirakler oven på en bund af arbejdsomhed og vedholdenhed. Hvor vi ru-
ster alle i foreningslivet til bedst muligt at kunne håndtere forandringer som et grundvilkår og gøre 
efteruddannelse og opkvalificering af organisationsvalgte til en hjørnesten i foreningens strategiske 
arbejde. Hvor vi overvejer professionsstrategiens næste skridt og anvender folkeskoleidealet til at 
bygge bro til et nationalt ideal for vores fælles folkeskole. Et Danmarks Lærerforening hvor vi vo-
ver at tænke nyt, betræde ukendt land og altid bestræber os på at møde kritik med det udgangs-
punkt, at den oftest udspringer af et behjertet ønske om at forandre noget til det bedre. Forenin-
gens top har brug for at få blandet nye idéer og anskuelser ind i den solide erfaring. Det er mit stå-
sted. Mit budskab er altså, at vi netop nu bør vove at geare foreningen til fremtiden og til en ny 
start for folkeskolen. Maskinen er velsmurt og fællesskabet er stærkt, det kan håndtere personskift - 
også på centrale poster. Vi må lade drømme og forhåbninger lede os, så frygten for det ukendte ik-
ke får taget i os.  
 
Jeg håber, at jeg gennem næstformandsvalgturnéen og den her tale, har formået at kaste så meget 
lys over mit kandidatur, at det står klart, hvordan jeg kan bidrage til et Danmarks Lærerforening 
med større forhandlings-, samarbejds-, sammenhængs- og udviklingskraft.  
 
Under alle omstændigheder vil jeg benytte anledningen til at sige jer alle sammen den allerstørste 
tak for jeres interesse og engagement og en tak til Dorte for en god valgturné. Rigtig mange tak for 
ordet. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Så får Mortens anbefaler Kirsten Tranekær ordet. Værsgo Kirsten  
 
Kirsten Nielsine Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds 
Kære kongres. Jeg vil helt fra starten slå fast, at jeg har et hjerteligt ønske om at Anders Bondo 
fortsat er vores formand uanset udfaldet af næstformandsvalget, fordi Anders er en rigtig dygtig 
formand. Men jeg vil gerne motivere, hvorfor jeg vil pege på Morten, som vores kommende næst-
formand. Når jeg peger på Morten, så skal det ikke ses som udbredt utilfredshed med den kurs, der 
hidtil er lagt af det nuværende formandskab, men blot ses som et frisk pust, der kan føre os sikkert 
gennem smult vande. Men når jeg står her, så er det ikke alene for Mortens skyld. Det er vigtigt for 
mig at sige. Jeg står her for foreningens skyld. En forening som efter min mening trænger til mere 
udvikling og forandring. En forening der trænger til at anskue sig selv på en mere objektiv måde.  
 
Jeg er og bliver en drømmer. Jeg drømmer om forandring. Jeg drømmer om styrket dialog og bedre 
demokrati i foreningen: Tydelig fælles retning. Oplevet konsensus. Jeg drømmer om en lærende 
organisation, men også en nærværende forening, som inddrager de delegerede, kredsformænd og 
medlemmerne på en ny og mere handlingsorienteret måde. En forening som bruger vores fælles 
styrke bedre. På den måde tror jeg, at vi kan nå endnu længere.  
 
Ligesom vores medlemmer ude på skolerne kan blive beriget af nye kollegaer i deres team, har vi 
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også brug for forstyrrelser. Vi har brug for undrende øjne og nye tilgange. Vi har brug for at gribe 
tingene lidt anderledes an for at nå i mål med selve periodeforhandlingen og Gearet til fremtiden-
debatten. Ja, i det hele taget for at nå i mål med nogle af de udfordringer, vi i folkeskolen står med. 
Her mener jeg, at de kompetencer, Morten besidder, bør komme i spil. Han er en skarp og ærlig 
debattør, men han skal også måles på de resultater, han har haft indflydelse på. I sin hjemkreds i 
Ballerup har han demonstreret sin evne til at nå resultater. Alle i det her lokale ved, at den slags re-
sultater ikke kommer nemt. Det har det aldrig gjort. Det har krævet benhårdt relationsarbejde fun-
deret i en målrettet strategisk analyse med underbygget argumentationer og så videre og så videre. 
Nu kan man jo godt sidde og tænke ”Jamen hvordan kan sådan den sindig jyde stå og motivere 
Mortens kandidatur, den Rebel? Men det er faktisk vigtigt, at man er i stand til at lytte til medlem-
merne og ændre kurs og det mener jeg, Morten har gjort på fornemste vis, siden han selv er kom-
met ind i maskinrummet. Heldigvis for det skal vi alle være i en lærende organisation. 
 
Han har ikke været bange for at få beskidte fingre, når der skulle peges på løsninger til gavn for alle 
medlemmer. Han har vist sig kompromissøgende, hvilket egentlig har overrasket mig lidt. Heldig-
vis til det positive. Mortens tilgang til denne her valgkampagne har også demonstreret tydelige 
værdier. Han er efter min mening blevet på banen og er gået efter bolden. Han har ikke gjort det 
personligt, men stået på sine værdier og sin integritet. 
Det har krævet mod at stå op mod formanden, næstformanden, FU og mange andre. Men hans vil-
je, energi, vedholdenhed og tro på projektet har båret ham til dagen i dag. Han har søgt mulighe-
den for at nå sit mål, samtidig med at han har passet sit fuldtidsjob. Det indgyder i hvert fald stor 
respekt hos mig. 
 
Jeg lærte Morten at kende første gang, da han blev valgt som ny formand. Han var i formands-
gruppe med min tidligere formand og fra dag ét har jeg haft respekt for Mortens holdninger og 
synspunkter og hans evne til at sætte sig ind i andres situation. Vi kommer nemlig i udgangspunkt 
fra vidt forskellige virkeligheder. Han er meget tydelig, men han har også været meget anerkenden-
de i forhold til de muliges kunst i en fattig kommune, som den jeg kommer fra. Jeg har altid kunnet 
mærke hans holdninger og hans synspunkter. Han har altid opført sig ordentligt, som vi siger oppe 
nordpå. Hans tid i hovedstyrelsen har udviklet hans evne til at være nysgerrig, lyttende, undrende 
og mere deltagende. Morten nævner selv sine visioner for foreningen. Mange gode holdninger og 
synspunkter, men jeg har især hæftet mig ved denne sætning: ”Foreningen skal forandre sig i sam-
me tempo som medlemmerne.”  
 
I forhold til næstformandsopgaver har jeg noteret mig, at han blandt andet ønsker at stå i spidsen 
for at organisere en styrket intern dialog og organisere en bedre, dybere og bredere inddragelse. 
Det er gode kvaliteter for at undgå at foreningen konserverer sig selv og falder i søvn og jeg tæn-
ker, at tiden er inde. 
 
Jeg tror på, at Morten er det helt rigtige valg for at mærkbare forandringer i foreningens indre liv, 
kan blive vakt til live, men også for inspiration til periodeforhandlingen. Men jeg træffer også mit 
valg med klare forventninger til Morten. Vi skal, som Morten selv udtrykker det, kunne tænke nyt 
og betræde ukendt land uden at frygte medlemmerne og os selv. 
Det her handler ikke om personer men om kompetencer, visioner og handlekraft. 
 
Jeg forventer, og tror, at Morten vil samle handsken op og levere sammen med alle de andre gode 
og dygtige folk i toppen af vores forening. Den største og første opgave for det samlede formand-
skab bliver dog at samle foreningen op efter denne valgkamp, uanset hvordan den ender. For den 
har minsandten ikke været køn og på ingen måde værdig for Danmarks Lærerforening. Så jeg op-
fordre alle til at synke ind i sig selv og virkelig tænke godt over dette valg. Er der tid til en mindre 
forstyrrelse i vores indre liv? 
 
Tak for ordet og held og lykke til jer begge to med valget. 
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Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Så giver jeg ordet til Dorte Lange. Værsgo Dorte. 
 
Dorte Lange, næstformand 
Tak. 
Der er en fantastisk mulighed lige nu. Det vi har kæmpet for de sidste seks år henover to overens-
komster, hvor det ikke var muligt at indgå en aftale - det er muligt nu. I det kommende forår kan vi 
komme tilbage på aftalesporet. Det kan lykkes, hvis vi samler kræfterne og holder fokus på målet. 
Og hvis vi bruger de muligheder, der er opstået så bruger så optimalt som overhovedet muligt. 
Folkeskolen har brug for, at vi kommer i mål med en aftalt retfærdighed, før det er for sent. Lærere 
og børnehaveklasse ledere skal ønske at arbejde i folkeskolen og forældrene skal vælge den, ellers 
har vi den ikke mere. Så vi skal arbejde for, at der skabes en bedre balance mellem opgaver og res-
sourcer, så vores medlemmer kan gøre deres arbejde ordentligt, uanset hvor de arbejder.  
 
For undervisning gælder det, at der er kvalitet, når der er tid og råderum til at se eleverne og til at 
indrette undervisningen efter elevernes behov. Vores viden om pædagogik og didaktik fortæller os, 
at mangel på den kvalitet i undervisningen kan få dybt uheldige konsekvenser for resultatet af un-
dervisningen og for de unges evne til at navigere i livet. Vi har vedholdende og systematisk peget 
på, hvad der skal i stedet. Tillid tilbage til vores medlemmers faglighed i stedet for test og målsty-
ring. Og det skal være tid, der matcher opgaverne. Vi har et stort ansvar for at lykkes i de forestå-
ende forhandlinger og jeg bringer mine evner, min erfaring og mit overblik i spil, for at vi sammen 
kan løfte det ansvar. Og jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg mener, vi skal. Vi skal have aftaleretten til-
bage på vores medlemmers arbejdstid, hvorved en central arbejdstidsaftale som er fastlagt i over-
enskomsten. Og muligheden er her nu. Ikke som en fjern og principiel fremtid, men som en reel 
og konkret mulighed. Derfor skal vi holde retning og målrettet gå efter, at gennemføre det vi har 
arbejdet for i seks år. Ellers taber vi vores aktuelle mulighed på gulvet.  
Ledelse af en fagforening betyder bl.a., at man skal kunne vurdere mulighederne rigtigt og sætte 
forventningerne derefter. Derfor har vi også forberedt os sammen. Overenskomstudvalget i ho-
vedstyrelsen har givet oplæg til konferencer og til debatter i hovedstyrelsen og her på kongressen. 
Det er alt sammen led i vores forberedelse på at tage imod af lærerkommissionens rapport og bru-
ge anbefalingerne så godt som muligt og holde os åbne for andet end de traditionelle konstruktio-
ner, vi kender i aftaler. Men ledelse betyder også at gøre os klar til at sætte alle sejl og ikke ryste på 
hånden, når vi vurderer, at muligheden faktisk er der for at nå i mål. Jeg mener ikke, at vi skal sæn-
ke vores forventninger. Vi skal løbende afstemme medlemmerne, men vi skal helt klart og tydeligt 
sigte efter at nå i mål med en aftale til marts.  
 
Jeres arbejde med at indgå lokale aftaler har været et vigtigt led i vores strategi i løbet af de sidste 
seks år, siden 2013. De lokale aftaler har betydet konkrete forbedringer for medlemmerne og de 
har bragt os nyttige erfaringer fælles med vores arbejdsgivere, men de er ikke nok. Vi skal have alle 
med og det får vi kun i en central aftale. Og der er ikke lige meget værdi i en central og en lokal af-
tale. Det er der mindst tre grunde til. For det første er det kun en central aftale, der er juridisk bin-
dende. Den kan kun opsiges ved en frigørende konflikt og sådan en konflikt har store politiske 
konsekvenser for os arbejdsgivere.  
For det andet kan vi etablere et fælles bundniveau, som sikrer konkret værdi for vores medlemmer 
og det kunne for eksempel være en sikring af forberedelsestid. 
For det tredje så skal vi tilbage på den danske model. Vores forpligtelse til det er historisk, for afta-
leretten er et centralt element i vores demokratiske samfundsmodel. Vi er en del af fagbevægelsens 
tradition og historie og vores kamp for at komme tilbage på aftalesporet har derfor haft stor bevå-
genhed, både internationalt og fra resten af den danske fagbevægelse.  
Hvis man sammenligner fagbevægelsens samlede styrke og forsvar for demokratiet med et dige ved 
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Vesterhavet, så kan man sige, at der blev slået et alvorligt hul i det i 2013. De der slog hullet, havde 
til hensigt at det skulle underminerer hele diget, så aftaleretten blev fjernet overalt. Men sådan gik 
det ikke. Og årsagen er, at vores modstand i ’13 og vores vedholdende insisteren på at overgrebet 
var planlagt og koordineret, det gjorde det så besværligt og så politisk omkostningsfuldt for dem 
der havde projektet, at diget fortsat består og at vi nu er i færd med at lukke hullet igen. Og vi er 
vel at mærke ved at lukke hullet i samarbejde med vores arbejdsgivere, fordi både de og regeringen 
lader til at kunne se fordelen ved, at vi får genetableret et samarbejde og får den danske model til at 
fungere igen på vores område. 
 
I resten af fagbevægelsen kan de se, at hvis vi havde bøjet nakken dengang, så ville de have stået 
for skud bagefter. Uden vores indsigt og vedholdende forklaring om hvad det var der skete, så var 
vi aldrig kommet så langt i opbygningen af solidariteten og nu skal vi videre. Vi skal bruge vores 
muligheder nu, så vores medlemmer får bedre forhold hvor end de arbejder. Nyuddannede skal 
have lyst til at blive i jobbet og alle skal trives med et godt arbejdsmiljø. 
 
Mit mål for fremtiden er, at vi er et tydeligt Danmarks Lærerforening i en stærk fagbevægelse, som 
kan præge vores samfund i en demokratisk, solidarisk retning. Vi skal arbejde for en bæredygtig 
udvikling, såvel demokratisk som økonomisk og klimamæssigt - også i internationale sammenhæng 
- og en stor del af foreningens og vores medlemmers bidrag til det er jo at arbejde for at skabe kva-
litet i undervisningen på skolerne og i opgaveløsningen på andre arbejdspladser.  
 
Vi skal være en stærk organisation, båret af godt uddannet organisationsvalgte, som er bevidst om 
og engageret og aktiv i arbejdet for at nå de mål vi sætter sammen og som bliver understøttet i at 
kunne handle selv og spille ind i forhold til at udvikle vores strategi videre og som arbejder for at 
engagere de medlemmer, de er tillidsvalgte for. Det er min forståelse af sammenhængskraft i vores 
organisation. En sammenhængskraft som jeg vil have et stærkere blik for, hvis jeg bliver genvalgt. 
 
Jeg har hørt de spørgsmål, der er blevet rejst i løbet af valgkampen her. Og jeg vil gerne spørge ind 
til dem bagefter, for bedre at forstå hvad der er baggrunden. Alle skal føle sig hørt. Og kritik er 
velkommen. Der skal være en rød tråd i vores arbejde, som strækker sig bagud og som peger frem-
ad. Den røde tråd udgøres af de beslutninger, vi tager i fællesskab i vores demokratisk valgte for-
samlinger. Vi arbejder fremad på baggrund af de beslutninger og vi kvalificerer dem hele tiden 
sammen.  
 
Vi har arbejdet os systematisk frem mod vores aktuelle mulighed ved periodeforhandling og vi 
fortsætter arbejdet med at skabe det bedst mulige forhandlingsklima. Jeg er en væsentlig spiller i 
arbejdet med mine kontakter til journalister, politikere og interessenter. Vi er kommet fra isolation 
til respekt. En respekt som står om os i fagbevægelsen og internationalt. Det har jeg bidraget til og 
jeg vil fortsat bidrage med mine personlige relationer til politikere og den øvrige fagbevægelse. 
Jeg kan være med til at bevare den gode stemning om lærerne og Danmarks Lærerforening helt om 
på den anden side af en vellykket forhandling og jeg har erfaring med - og jeg er god til - at sparre 
med vores formand og få ham til at levere det bedste han kan. Og det har vi brug for. 
 
Vores mulighed for en vellykket forhandling er god lige nu, så for vores medlemmers og folkesko-
lens skyld skal den bruges nu. Det er ikke min vurdering, at vi har ligeså god en mulighed under og 
efter OK21 og jeg mener heller ikke, det vil være en fordel for os, hvis periodeforhandlingen bliver 
langstrakt. Forberedelserne har været langvarige og grundige. Vi har bygget personlige og faglige 
relationer op over lang tid, men selve forhandlingen skal lykkedes i et kort og intenst forløb i for-
året, hvis vi skal have et godt resultat. Jeg har forståelse for hvordan vores indsatser hænger sam-
men. Jeg tænker strategisk og jeg har den fornødne energi til de næste måneder og års arbejde. Jeg 
håber, vi kommer til at arbejde os i mål sammen. 
 
Tak skal I have. 
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Klapsalve  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Så giver jeg ordet til Dorte Langes anbefaler, Katrine Ziegler Fylking, værsgo. 
 
Katrine Ziegler Fylking, Københavns Lærerforening 
Jamen først så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg er lærer på en folkeskole på Østerbro. Og så er 
jeg bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening. Jeg har været tillidsrepræsentant i mange år og 
så har jeg fulgt Dorte siden 2013. 
 
Kære kongres. 
Jeg er stolt over at være en del af Danmarks Lærerforening. Og en stor del af den stolthed handler 
om det stærke fællesskab, som bygger på den solidaritet og det sammenhold, som vi har i vores 
forening. Dorte Lange kan tage en stor del af æren, for at vi i dag står så stærkt, til trods for hvad vi 
har været igennem siden 2013 Dorte er en kæmpe styrke, både internt og eksternt i vores forening. 
Jeg kan huske tilbage på 2012, hvor Christine Antorini talte om, at man politisk havde intentioner 
om at ændre i lærernes forberedelsestid, altså vores arbejdstidsaftale. Jeg var forarget og jeg må ind-
rømme, at jeg inderst inde var overbevist om, at det aldrig nogensinde ville blive en realitet. Vores 
arbejdstidsaftale var forhandlet gennem vores overenskomstforhandlinger og vi har et aftalesystem, 
som sikrer at politikere ikke kan blande sig i den slags. Vi blev klogere og vi blev bevidste om, hvil-
ke kræfter vi er oppe imod. Vi skal ikke tage noget for givet. Vi har et stort ansvar som kongresde-
legerede. Vi skal stille foreningen så stærkt, som overhovedet muligt. I 2013 efter konflikten blev 
der sat langsigtede mål for, hvordan vi kan indgå en arbejdstidsaftale og det er nu ved periodefor-
handlingerne, at vi har muligheden. Situationen på mange skoler er kritisk og vi har brug for at læ-
rernes arbejdsforhold forbedres. Det kræver, at vi nu samler alle kræfter og går til periodeforhand-
lingerne så stærke som overhovedet muligt. Og det gør vi bedst med Dorte Lange som næstfor-
mand.  
For mig repræsenterer Dorte netop det, som vores forening har brug for lige nu: Stabilitet og ret-
ning. 
 
Dorte har grundlæggende værdier, som er en forudsætning for at kunne lykkes i dette arbejde. Og 
så har hun et menneskesyn, som jeg beundrer og som er vigtig for vores profession. 
Dorte kender vores medlemmer. Hun er lærernes repræsentant. Og hendes store respekt for lærer-
nes arbejde er til at mærke. Hun møder lærere, tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer 
åbent og nysgerrigt. Og hun lytter til alle. Hun er nede på jorden, når hun i forskellige sammen-
hænge har direkte kontakt til medlemmerne eller i medierne, hvor hun taler på lærernes vegne.  
Vi skal som fagforening skabe resultater inden for vores aftalesystem. Vi skal arbejde hårdt for at 
opnå forbedringer for vores medlemmer ved overenskomstforhandlingerne. Og vi skal i langt hø-
jere grad end tidligere kæmpe for at de pædagogiske og didaktiske dagsordener og her oplever jeg, 
at Dorte går forrest, senest i arbejdet med test.  
 
Dorte har den nødvendige erfaring. Og hun har den nødvendige forståelse og kendskab til det fag-
politiske og det politiske system. Hun har mange faglige relationer og kontakt, som vi har brug - 
for ikke mindst i den situation, som vi står i lige nu. Dorte vil samarbejdet med alle skolens aktører. 
Her opleves hun som konstruktiv og medskabende og hun står altid på mål for foreningens politik 
og det er uanset, hvem hun er sammen med. Dorte forsvarer åbent og ærligt de beslutninger, som 
hun er med til at træffe i foreningen. Hun er insisterende i forhold til foreningens retning og hun 
har i høj grad bevist, at hun aldrig mister modet.  
 
Dorte arbejder fremad. Hun er i sine personlige egenskaber rolig, lyttende og observerende og det 
ser jeg som helt nødvendige egenskaber hos en næstformand. Dorte repræsenterer foreningen 
stærkt udadtil. Hun holder gode taler med klare budskaber. Senest til demonstrationen ”Skrot bud-
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getloven” og til Faneborg foran Folketinget, da der er blevet dannet en ny regering. Dorte hun ser 
langt ud over sig selv og det ses også i hendes internationale arbejde, hvor hun arbejder hårdt for 
alle børns rettigheder og hun skaber fokus på lærernes arbejdsforhold. Dorte har et stort engage-
ment i den samlede fagbevægelse og i FH. Hun repræsenterer stærke og traditionelle fagforenings-
værdier, som også er meget vigtige for mig at stå på i forhold til at udvikle vores forening. Hun 
glemmer aldrig, hvilken side hun er på. Hun tager fagforeningens fulde ansvar på sig. Hun er en rol-
lemodel for mig og for mange andre i fagbevægelsen og i vores forening, som dygtig og troværdig 
og som en kvinde i ledelsen.  
 
Det er positivt, at vi har et kampvalg i vores forening. Tak for det.  
Vi får diskuteret vores politiske linje og vi skal ikke træffe et valg i frygt, frustration eller i protest. 
Vi skal træffe det valg, som er bedst for vores medlemmer og for vores forening. Vi kan ikke risi-
kere at miste orienteringen. Det er nu, kongressen skal træffe sit valg. Og vi skal vælge den kandi-
dat, som er bedst egnet til at varetage næstformandsrollen og understøtte vores formand. Vi står 
over for periodeforhandlingerne og muligheden for at indgå en central arbejdstidsaftale har aldrig 
været større, end den er nu. Det skal lykkes. Og det skal lykkes, fordi vi skal nå frem til 2021 hvor 
forhandlingsfællesskabet overtager forhandlingerne. Og jeg er ikke i tvivl om, at det lykkes bedst 
med Dorte Lange som næstformand. Dorte arbejder i en retning og det er der brug for i de kom-
mende forhandlinger.  
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Kathrine er du ved at være færdig?  
 
Katrine Ziegler Fylking, Københavns Lærerkreds 
Derfor vil jeg anbefale kongressen, at stemme på Dorte Lange. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent  
Så fint. Der fik vi næsten talt i munden på hinanden.  
Vi har nu hørt valgtalerne fra de to kandidater og deres anbefalere og vi går nu i gang med valget af 
næstformand. Der er to kandidater og derfor skal valghandlingen foregå som en skriftlig, hemmelig 
afstemning. Om et øjeblik vil optællerne fra sekretariatet uddele den stemmeseddel, som I skal 
bruge hver især. I skal huske, at stemmesedlen er personlig. Det tager vi meget alvorligt her i for-
eningen, vil jeg sige til jer. Det betyder, at den stemmeseddel I får, den er jeres. Det betyder blandt 
andet, at for det første skal I sidde på jeres plads, for at I får den udfyldt. Og når I får den udfyldt, 
så holder I godt fast på den. I afgiver jeres stemme. Og når I har afgivet jeres stemme - og lige om 
lidt så fortæller jeg, hvordan den procedure foregår - så skal I holde fast på den, indtil der kommer 
en optæller forbi og opsamler den. Så det er ikke noget med at være praktisk, at vi lige bunker hen 
af en række og får sidstemanden til at aflevere. Det bruger vi ikke i dag. Man holder på sin stem-
meseddel, indtil man afleverer den. Det er fuldstændig ligesom til folketingsvalget. Det er den 
samme procedure og hvad vi ellers har. I må kun skrive ét navn på sedlen, selvfølgelig. Altså enten 
Morten eller Dorte. Og når I har afgivet jeres stemmer, så bliver I lige siddende med den, i hånden, 
på jeres plads. Og så holder de respektive optællere på hver ende af rækken øje med det. I må godt 
lige markere, eventuelt med en hånd, at I er ved at være på plads. Og så kommer optælleren hen 
langs rækken. Og så afleverer I hver især jeres stemmeseddel ned i kassen. 
 
Jeg vil gerne bede jer om at blive siddende på jeres pladser, til vi har sikret os, at alle i salen har af-
givet sin stemme, deres stemme og at alle stemmesedlerne er blevet samlet sammen. Først derefter 
erklærer jeg afstemningen for afsluttet. 
 
Jeg skal lige høre, om der er nogle spørgsmål til denne procedure? Det er der ikke. Godt. Så vil jeg 
nu sætte afstemningen i gang og stemmesedlerne må deles ud. 
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Der var lige et spørgsmål 
 
Kun fornavnet. Dorte eller Morten. Et fornavn tak. Så sætter jeg afstemningen i gang og stemme-
sedlerne må deles ud. Værsgo.  
 
Når I har fået jeres seddel, må I godt afgive jeres stemme på den.  
Er I så småt ved at være klar? Nej. Vi venter yderligere. 
 
I må lige have en lille smule tålmodighed, fordi der er nogle af rækkerne herover, der først lige har 
fået deres stemmesedler nu, så vi er i gang med valghandlingen.  
 
Vent lige et øjeblik. Jeg skal lige være nogenlunde sikker på… om lidt så spørger jeg lige, om alle er 
ved at have afgivet stemme. Har alle udfyldt deres stemmeseddel? Kan jeg få lidt nik rundt om-
kring? Og I nikker alle sammen. Hvor er det bare så fint. Så må optællerne gerne begynde at samle 
stemmesedler ind, i det omfang I ikke allerede har gjort det. Jeg skal nok sikre mig, der ikke er no-
gen, der sidder tilbage med en stemmeseddel, der ikke er blevet samlet ind.  
 
Til optællerne vil jeg lige sige, at optællingen foregår i hovedstyrelseslokalet. Det Harlekin, men I 
følges med Carsten Freundt. Han stiller sig derover. Så når I har indsamlet de stemmesedler fra de 
borde og rækker I har ansvaret, for så må I gerne stille jer over til Carsten. Der så fint.  
 
Så vil jeg lige høre kongressen: Har alle afleveret deres stemmeseddel? Der er ikke nogen, der sid-
der med en enkelt, der ikke er blevet samlet ind? Det er så fint. Tak for det. Så erklærer jeg afstem-
ningen for afsluttet og så må der tælles op. Værsgo.  
 
Så forestiller jeg mig, at nu er optællerne gået afsted for at tælle stemmer op og min dirigentmak-
ker, John er fulgt med.  
 

Dagsordenens punkt 11 - Valg af revisor og revisorsuppleant for pe-

rioden 1.1.2020 – 31.12.2023 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Så kan jeg jo passende fortsætte med behandlingen af det sidste valgpunkt, nemlig punkt 11. Det er 
valg af revisor og revisorsuppleant for en ny fireårig periode. Så hvis I går ind på Kongresportalen 
og lige kigger under punkt 11, så kan I se, at der ligger et enkelt bilag, K.1, som beskriver - det ved 
vi jo godt – at i henhold til paragraf 20 stykke 4 i vedtægterne er det sådan, at der på den ordning 
er kongresser i de ulige årstal skal vælges én af foreningens to revisorer og en suppleant for denne 
og vedkommende, revisoren, fungerer i fire år efter valget. Fra valget efter det følgende kalenderår.  
Der var to kendte kandidater den 3.september i år til de to poster. Merete Svalgaard Knuthsen fra 
kreds 35, Helsingør Lærerforening. Hun genopstiller til posten som revisor og Vibeke Lynge fra kl 
16 genopstiller til posten som revisorsuppleant. Jeg skal for god ordens skyld høre, om der måtte 
være andre kandidater? Det er ikke tilfældet. Så er I begge valgt for en fireårig periode. 
 
Klapsalve 
 
Tillykke med det. 
Så er det sådan, at vi mangler naturligvis at gøre dagsordenens punkt 10 færdig med et afstem-
ningsresultatet og derefter mangler vi dagsordenen punkt 14 og eventuelt og nu er der ikke andet at 
gøre, end at vi lige må vente på at få resultatet optællingen, så I må gerne eventuelt ud og strække 
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ben og trække luft. Men jeg henstiller til, at I ikke vil bevæge jer alt for langt væk, så jeg hurtigt kan 
kalde, når vi har et resultat. 
 

Dagsordenens punkt 10 – Valg af næstformand - resultat 
 
Der er blevet talt stemmer op og jeg kan nu oplyse resultatet af næstformandsvalget. Der blev afgi-
vet 297 stemmer og de fordeler sig således - og jeg nævner dem i forhold til kandidaternes række-
følge, så jeg starter med Morten Refskov. Morten har fået 130 stemmer. Dorte Lange har fået 163 
stemmer. Der blev afgivet 4 blanke. Det er i alt 297 stemmer og det betyder, at Dorte Lange er 
valgt som næstformand for en ny fireårig periode for Danmarks Lærerforening.  
 
Klapsalve 
 
Jeg giver ordet til Dorte Lange. Værsgo. 
 
Dorte Lange, næstformand 
Tusind tak for valget. Jeg fik det gode råd at skrive nogle ting ned inden, fordi når man står her, så 
kan måske ikke huske, hvad det var, man gerne ville sige, så det har jeg gjort.  
Først vil jeg sige - og det har faktisk været ned, fordi det fik jeg ikke sagt til min valgtale – jeg vil 
også sige tak til dig Morten for en - synes jeg – sober og ordentlig valgkamp, hvor vi har været ude 
på møderne, så har vi i hvert fald haft en god tone os imellem.  
Så vil jeg selvfølgelig sige rigtig mange tak for valget til jer alle sammen. Jeg er rigtig glade for at 
kunne fortsætte vores arbejde sammen. Og så vil jeg også sige, at uanset hvordan I har stemt, så 
ved jeg, at det fælles engagement vi har i Danmarks Lærerforening, som du også er inde på Kirsten, 
vores fælles opgave for medlemmerne af folkeskolen vil gøre, at vi godt kan samles om det videre 
arbejde. Men jeg tror også, det kræver lige måske nogle dage, hvor vi sunder os. For der har været 
meget, meget stort engagement fra begge sider. 
Så tak for jeres indsats alle I der har knoklet for mit genvalg og rigtig mange tak for jeres indsats, I 
der har knoklet for Morten, i den del af vores foreningsdemokrati der handler om det her valg. 
Hal Koch han skrev jo om demokrati, at det er meget mere end flertalsstyre og det har han ret i. 
Men lige i det her tilfælde så er det jo altså flertallet, der bestemmer, men mit håb er, at vi hurtigt 
igen får etableret den demokratiske samtale og at den front der naturligt trækkes op i en valgkamp 
må fortone sig, så vi kan fortsætte som en samlet forening. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til. Og 
der er helt konkret nogle af jer, som har stillet nogle gode spørgsmål og haft kommentarer i løbet 
af valgkampen her, som jeg meget gerne vil forsøge at forholde mig mere indgående til i den 
kommende tid. Men lige nu er der bare at sige rigtig mange tak for endnu en god kongres og rigtig 
mange tak for valget. Tak skal I have. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Ja tak. Morten Refskov, værsgo. 
 
Morten Refskov, hovedstyrelsesmedlem 
Først og fremmest: Tillykke til dig Dorte og tak for en for en god og intens valgkamp. Jeg skal 
selvfølgelig udtrykke den allerstørste respekt for kongressens beslutning, den tager jeg naturligvis 
fuldstændig til efterretning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jegselvfølgelig havde ønsket et 
andet resultat. Jeg havde troet på, at noget andet var bedre for foreningen, men med den slags er 
det jo selvfølgelig demokratiet, der bestemmer, flertallet der bestemmer og flertallet valgte Dorte 
og det har jeg naturligvis fuldstændig respekt for. 
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Så vil jeg også nævne, at der er jo andre før mig, der har kandideret og tabt et valg for derefter at 
stille op på et senere tidspunkt.  
 
Lidt latter og Klapsalve 
 
Det forestiller jeg mig, at jeg godt kan love herfra, vil ske igen. Så skal jeg selvfølgelig også medde-
le, det er der nogen der med god omsorg har spurgt til ”nu trækker du dig vel ikke, hvis du taber 
det valg?” Nej det gør jeg ikke. Og derfor kan jeg også herfra bekendtgøre, at jeg naturligvis gen-
opstiller til hovedstyrelsen og så må vi jo i øvrigt have samlet op på den splittelse, som der uvilkår-
ligt er kommet ud af hele denne her valgkamp. Det må vi alle sammen lægge os i selen for og jeg 
har både skrevet og sagt, at det vil jeg tage min del af ansvaret for og samle op på efterfølgende. Så 
det skal være herfra. 
 
Tak til alle jer der… i det hele taget til jeres engagement og selvfølgelig også i særdeleshed til dem 
der valgte at stemme min vej. Tak for det. 
 
Klapsalve 
 

Dagsordenens punkt 14 – Eventuelt 
 
Helle Hjorth, Bentz, dirigent 
Dermed er vi nået til dagsordenen sidste punkt. Der er en lille halv time tilbage, indtil vi skal være 
færdige. Jeg vil bare gerne sige, at taletidsbegrænsning sådan set stadig gælder. Her kan alt debatte-
res. Intet kan besluttes eller vedtages, men I er - som altid - velkomne til at indtegne jer på talerli-
sten stort som småt. Hvis der er noget, I ønsker at bidrage med herunder det sidste punkt. 
Mads Tudvad fra Lærerstuderendes Landsreds har indtegnet sig som den første. Du får ordet 
Mads, værsgo. 
 
Mads Tudvad, Lærerstuderendes Landskreds 
Kære kongres. På dag et der tror jeg måske lidt, jeg blev kendt som ”ham dermed klimaet” og tak 
for det. Som repræsentant for fremtidens lærere igen, så vil jeg bare opfordre hele foreningen til at 
kigge lidt mere på samarbejds- og forenings- og strukturklima fordi hele det her næstformandsvalg 
har ikke været det allermest behagelige at være en del af en ny og forhåbentlig kommende fagfor-
eningsengageret. Det skal på mange måder være grimt og ikke så rart, men hvis man kunne sørge 
for, der var lidt mindre af det her samtaler i krogene og lyssky aftaler og sådan noget. Det synes jeg 
ville være fedt for foreningens klima, så bare en opfordring til at kigge på det fremover. 
 
Klapsalve 
 
Helle Hjorth Bentz, dirigent 
Tak for det. Er der flere der flere der ønsker ordet? Det var ikke tilfældet. 
Så ville jeg blot på Johns og egne vegne takke for endnu et års rigtig god kongres. Tak for tre gode 
dage. Tætte, intense. Mange gode debatter. Beklager, at vi var lidt skarpe indimellem på talerlisten. 
Det var vi nødsaget til, for at nå hvor vi så nåede til i dag. Jeg håber at I følte jer hørt. Tak for en 
god tone og nogle ordentlige debatter. Og tak til sekretariatet for igen i år for et godt og altid pro-
fessionelt og humørfyldt samarbejde. Tak skal I have. Og inden jeg giver ordet til formanden, så 
afslutter John og jeg for min del og siger, at vi hæver kongressen klokken 17.36. 
 
Klapsalve 
 
Anders Bondo Christensen, formanden 
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Tillykke med valget Dorte og tak for kampen Morten. Det her det har været en mærkelig kongres. 
Jeg synes, vi har haft nogle helt fantastisk oplæg og vi har vedtaget et folkeskoleideal og alligevel så 
ligger der sådan en dyne henover det hele, så Mads det skal vi jo have gjort noget ved. Og derfor 
når I andre lige om lidt går ud af salen her, så går hovedstyrelsen over i vores hovedstyrelseslokale 
og så snakker vi om, hvad gør vi nu? Det er klart, at jeg har som formand for den her forening et 
kæmpe ansvar for at bringe os videre og det vil jeg gøre alt hvad jeg kan for. Og jeg tror sådan lidt i 
stil med det Mads siger, så skal vi blive langt bedre til at få tingene sagt direkte og i god tid, så vi 
kan gør noget ved det, i stedet for der ophober sig en eller anden frustration, som ikke kommer ud. 
Det er til skade for foreningen. Vi står lige nu over for den forhandling, som vi alle sammen har 
snakket rigtig meget om, en periodeforhandling. Den skal vi i mål med. Og det kræver simpelthen, 
at vi får rebet sejlene og at vi får stået sammen, som jeg synes vi har gjort fra ’13 og rigtig lang tid 
fremad. Det sammenhold skal vi have fundet frem igen. Det har jeg et hovedansvar for at det lyk-
kedes og det vil jeg gøre alt hvad jeg overhovedet kan, for at det sker.  
Så vil jeg sige, at som sagt, det er en mærkelig kongres. Jeg er super glad, for at vi  
fik vedtaget et folkeskoleideal. Det vil jeg tage med og stadigvæk smile over og glæde mig over og 
måske også bruge det folkeskoleideal, som vores fælleskompasretning, for det arbejde vi skal i gang 
med. Og så skal vi hurtigt i gang. Og det er jo sådan, at vi har et tentativt kredsformandsmøde. Jeg 
tror allerede, det er d. 23. oktober, vi har indkaldt til det. Og det kan jeg med ret stor sikkerhed si-
ge, at det bliver til noget, fordi det er også en måde at få samlet op på denne her kongres på, at vi 
hurtigt mødes igen.  
Som sagt så mødes vi i hovedstyrelsen. Det bliver ikke et langt hovedstyrelsesmøde, men jeg tror, 
at vi også lige har brug for at snakke sammen og drøfte, hvordan vi i fællesskab sørger for, at vi 
kommer videre. 
 
Tak for nogle specielle dage. Nogle intense dage. Og så synes jeg altså, lige vi skal huske på, at vi 
har truffet nogle vigtige beslutninger også og ikke glemme det. I den frustration der måske hersker 
hos en del af os lige nu. 
Så vil jeg også sige tusind tak til vores – jeg ved ikke rigtigt, om det skal være to eller tre dirigenter, 
Jeanette, men vi har i hvert fald kun købt blomster til de to. Men tusinde tak til jer, for at I fik os 
fornuftigt igennem det her. Og det er sjældent, at vi er nødt til at stoppe talerrækken. Men det var 
en nødvendighed. Og det var jeres suveræne ledelse af kongressen og det lykkedes endnu en gang. 
Så tusinde tak for det. 
 
Klapsalve 
 
Og så vil jeg også gerne sige tak til sekretariatet, fordi endnu I engang har lavet en kanon god ind-
sats. I er hamrende dygtige og sørger for at få tingene til at fungere og dirigenterne harjo allerede 
takket jer for samarbejdet. Men også fra min side og jeg tror fra kongressens side, skal der lyde en 
rigtig stor tak til jer. 
 
Klapsalve 
Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer delegerede. Tak fordi at de faktisk - på trods af at der hang 
denne her situation over os - formåede at lave ordentlige debatter og komme med nogle ordentlige 
indlæg. Det synes jeg, fortæller, at vi har også en fælles vej fremad. Tusind tak skal I have og kan I 
komme rigtig godt hjem. 
 
Klapsalve 


