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Forslag til kongresvedtagelse for ’Er vi gearet til fremtiden?’ 

Punkt 5.1 
Er vi gearet til fremtiden? 

 1 
Danmarks Lærerforening vil skabe de mest optimale rammer for foreningens 2 
arbejde for medlemmerne og sætter derfor retning for den videre udvikling af 3 
foreningens struktur og opgavevaretagelse.  4 
 5 
Udviklingen skal tjene det formål, at foreningens samlede ressourcer i en tid 6 
med faldende medlemstal fortsat bruges til størst mulig gavn for medlemmerne 7 
ved, at foreningen på alle niveauer har indflydelse på medlemmernes arbejds-8 
forhold og på folkeskolens udvikling. Flere komplekse opgaver med øgede krav 9 
til lokale handlinger fordrer, at organisationen styrker mulighederne for lokal 10 
politisk interessevaretagelse. 11 
 12 
Det er målet, at alle kredse skal kunne udøve politisk indflydelse i kommuner-13 
ne, forestå kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter, deltage i foreningens 14 
samlede politik- og strategiudvikling, involvere medlemmerne og støtte tillids-15 
repræsentantens arbejde hermed. 16 
 17 
Udviklingen i den samlede organisation skal understøtte, at alle kredse kan pri-18 
oritere dette arbejde højt. 19 
 20 
Foreningens centrale og lokale niveau har et fælles ansvar for samtidig at kunne 21 
fastholde og styrke foreningens serviceydelser for medlemmerne. Både politisk 22 
interessevaretagelse og sagsbehandling skal løses kvalificeret, og foreningens 23 
organisering, opgavefordeling og løbende kompetenceudvikling skal understøt-24 
te dette.  25 
 26 
Udviklingen i den samlede organisation skal foregå på baggrund af de af ho-27 
vedstyrelsen konkretiserede pejlemærker ”medlemmerne i centrum”, ”en sund 28 
økonomi centralt såvel som lokalt”, ”nærhed” og ”lige adgang til ydelser og 29 
kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer” samt på baggrund af de af 30 
hovedstyrelsen konkretiserede ”Krav og forventninger til sagsbehandling og 31 
politisk arbejde”.  32 



 Side 2 af 2 
 

Hovedstyrelsen følger og understøtter foreningens arbejde med at udvikle or-33 
ganisationen i denne retning ved 34 
 35 

• at drøfte og kortlægge muligheder for udvikling og styrkelse af de for-36 
pligtende kredssamarbejder med henblik på at styrke foreningens op-37 
gavevaretagelse lokalt. Hovedstyrelsen og de forpligtende kredssamar-38 
bejder drøfter, hvordan der lokalt findes veje for samarbejde, sparring 39 
og erfaringsudveksling, som kan fremme kredsenes muligheder for at 40 
løfte de prioriterede opgaver 41 
 42 

• at skabe rammer for kompetenceudvikling, der styrker foreningens po-43 
litiske interessevaretagelse lokalt, med afsæt i en afdækning af kompe-44 
tencebehovet blandt kredsstyrelsesmedlemmer 45 
 46 

• at fortsætte afdækningen af, hvilke konkrete opgaver der både økono-47 
misk rationelt og politisk hensigtsmæssigt kan samles centralt og udføre 48 
pilotprojekter og forsøg hermed. 49 
 50 

Hovedstyrelsen evaluerer løbende arbejdet og tager eventuelle yderligere initia-51 
tiver, der kan understøtte udviklingen. 52 


	Punkt 5.1
	Forslag til kongresvedtagelse for ’Er vi gearet til fremtiden?’

