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Vedtægtsændringsforslag vedr. organisering af lærervikarer 
under 30 år i Lærerstuderendes Landskreds 

 9.5 
Ændring af dele af  

DLF’s vedtægter 

 
Motivation 

Der stilles forslag om at udvide Lærerstuderendes Landskreds’ potentielle med-
lemsgruppe til at indbefatte unge lærervikarer under 30 år, der arbejder mindre 
end 50 % af en fuld lærerstilling. Formålet er at styrke organiseringen af unge 
lærervikarer og fremme deres interesse for lærerfaget og læreruddannelsen. I 
forvejen kan lærerstuderende, der arbejder i folkeskolen på under 50 % af en 
fuld lærerstilling organisere sig gennem Lærerstuderendes Landskreds.  
 
Lærerstuderendes Landskreds vil i samarbejde med de lokale tillidsrepræsentan-
ter have fokus på en styrket organisering af unge lærervikarer, samt tilbyde dem 
deltagelse på allerede eksisterende kursusaktiviteter. Herudover forpligter Læ-
rerstuderendes Landskreds sig på at udvikle nye uddannelsesaktiviteter rettet 
specifikt mod unge lærervikarer med henblik på at øge interesseren for, og til-
gangen til læreruddannelsen. Den nye medlemsgruppe vil ikke være valgbar 
som delegeret på årsmøder i Lærerstuderendes Landskreds, men kan deltage 
som observatører med taleret.  
 
Forslaget indføres som en toårig forsøgsperiode, og Hovedstyrelsen forpligter 
sig på at tage forslaget op til revision i forbindelse med kongressen i 2022.  
Såfremt kongressen vedtager forslaget, forpligter Danmarks Lærerforening sig 
til at ansætte en projektkonsulent for en 2-årig periode, der skal understøtte 
Lærerstuderendes Landskreds’ arbejde med organisering af unge under 30 år, 
heriblandt – men ikke begrænset til, lærerstuderende og timelønnede vikarer. 
 

  



 Side 2 af 2 
 

Forslag 

Forslag til ændring af vedtægternes § 10 og § 13. 

 

Nugældende tekst Forslag til ny tekst 

Lærerstuderendes Landskreds 

§ 10A 

 

Almindelige medlemmer, der er optaget som 

studerende på et læreruddannelsessted under 

professionshøjskolerne eller er studerende 

(PB-er) i ernæring og sundhed, henføres til 

optagelse i Lærerstuderendes Landskreds. 

 

Lærerstuderendes Landskreds 

§ 10A 

 

Almindelige medlemmer, der er optaget som 

studerende på et læreruddannelsessted under 

professionshøjskolerne eller er studerende (PB-

er) i ernæring og sundhed, henføres til optagelse 

i Lærerstuderendes Landskreds. Herudover optages 

timelønnede under LC’s overenskomst, der ikke er læ-

reruddannede, er under 30 år og arbejder mindre end 50 

% af en fuld lærerstilling.  

 

Fraktioner 

§ 13 

 

Fraktion 5 omfattende medlemmer, der som 
lærerstuderende er optaget på et læreruddan-
nelsessted under professionshøjskolerne eller 
som er studerende (PB-er) i ernæring og sund-
hed.  
 

Fraktioner 

§ 13 

 

Fraktion 5 omfattende medlemmer, der som 
lærerstuderende er optaget på et læreruddannel-
sessted under professionshøjskolerne eller som 
er studerende (PB-er) i ernæring og sundhed. 
Endvidere har ikke-læreruddannede under 30 år, der er 
ansat som timelønnede under LC’s overenskomst og 
arbejder mindre end 50 % af en fuld lærerstilling, mu-
lighed for at blive optaget i fraktion 5. 
  

 

 

Forslagsstiller 

Lærerstuderendes Landskreds (fraktion 5) fremsætter forslaget til kongresvedtagelse.  

 


