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Ændring af dele af  

DLF’s vedtægter 

 
Motivation 

Dette forslag vil give medlemmer af fraktion 5 (Lærerstuderendes Landskreds) 
stemmeret ved urafstemninger om det samlede overenskomstresultat jf. § 23.  
Lærerstuderende bør have stemmeret i forbindelse med aftalefornyelse af flere 
grunde. 
 
Først og fremmest strækker resultatet af overenskomstforhandlingerne sig langt 
ud i fremtiden og langt ind i de næste overenskomstperioder. Det har vi bl.a. 
set med Lov 409, som stadig står knivskarpt i vores bevidsthed her syv år sene-
re. Det betyder, at overenskomstresultatet har stor betydning, ikke kun for 
lærerne, men også for alle de lærerstuderende i fraktion 5, der står på tærsklen 
til en hverdag, som lærere i folkeskolen. Størstedelen af de lærerstuderende 
kommer nemlig til at være beskæftiget i folkeskolen under den foreliggende 
aftale.  
 
For det andet, er op mod en fjerdel i af medlemmerne i fraktion 5 ansat i folke-
skolen parallelt med deres studier. På trods af at de dermed arbejder under 
overenskomsten og er organiserede i Danmarks Lærerforening, har de i øje-
blikket ingen indflydelse på resultatet af overenskomstforhandlingerne.  
 
For det tredje bliver de lærerstuderende direkte påvirket af overenskomstresul-
tatet, da denne er med til at fastsætte arbejdsforhold for praktikvejledere, hvil-
ket har afgørende betydning for lærerstuderendes forhold i praktikken og der-
med på uddannelsen. 
 
De sygeplejerskestuderende, der er organiseret i Sygeplejerskestuderendes 
Landssammenslutning har stemmeret til sager vedrørende overenskomster som 
Dansk Sygeplejeråd indgår. 
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Forslag 
Forslag til ændring af vedtægternes § 23. 
 
Nugældende tekst Forslag til ny tekst 

Urafstemning 

§ 23 

 

Endvidere har grupper af almindelige med- 

lemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyel-

serne, ingen stemmeret. Disse grupper udgøres 

af: 

a) medlemmerne af IMAK, 

b) medlemmerne i fraktion 5, 

c) medlemmerne, ansat i selvejende eller 

private institutioner/firmaer, med sær-

skilt overenskomst med foreningen, 

d) medlemmer, som er tjenestemandspen-

sionister efter den statslige tjeneste-

mands- pensionslovs regler, og 

e) medlemmer, som er pensionister efter 

overenskomstansættelse i en kommune. 

Urafstemning 

§ 23 

 

Endvidere har følgende medlemsgrupper ingen 
stemmeret: 

a) medlemmerne af IMAK, 
b) medlemmerne, ansat i selvejende eller pri-

vate institutioner/firmaer, med særskilt 
overenskomst med foreningen, 

c) medlemmer, som er tjenestemandspensi-
onister efter den statslige tjenestemands- 
pensionslovs regler, og 

d) medlemmer, som er pensionister efter 
overenskomstansættelse i en kommune. 

 

 
 
Forslagsstiller 
Lærerstuderendes Landskreds(fraktion 5) fremsætter forslaget til kongresvedtagelse. 


