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Pejlemærkerne 

5.1.3 
Er vi gearet til fremtiden? 

 

Konkretisering af de 4 pejlemærker i ’Er vi gearet til fremtiden?’  

Indledning 

Nedenstående notat er en konkretisering af de 4 pejlemærker, som kongressen 
har sat op for arbejdet med ’Er vi gearet til fremtiden?’ i Danmarks Lærerfor-
ening. 

Formålet med en konkretisering af de 4 pejlemærker er at efterkomme kon-
gressens beslutning om at sætte retning for projektet. De vedtagne konkretise-
ringer bliver hermed ’bagtæppet’ for de videre politiske drøftelser i hovedstyrel-
sen og de kommende initiativer.  
 
De 4 pejlemærker for projekt ’Er vi gearet til fremtiden?’ er: 

1) Medlemmerne i centrum 
2) En sund økonomi centralt såvel som lokalt 
3) Nærhed 
4) Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. 

 

Pejlemærke 1: Medlemmerne i centrum 

Konkretisering af pejlemærket 
Medlemmerne er i centrum for foreningens arbejde uanset, hvor i landet de bor 
og arbejder. At medlemmerne er i centrum indebærer, at foreningen på alle 
niveauer:  
 

- har fokus på at skabe et stærkt fællesskab fagligt og professionsmæssigt 
såvel som socialt. Der skal være et stærkt fællesskab både lokalt og på 
tværs af landet. 

- inddrager og involverer medlemmerne i relevante sammenhænge, så de 
føler ejerskab og tager medansvar for foreningens arbejde. 

- varetager kollektivets interesser i relation til foreningens samarbejds-
partnere, herunder ved aftaleindgåelse mv. 
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- tager vare på enkeltmedlemmer, når de har brug for hjælp, rådgivning 
eller sparring. 

- understøtter medlemmernes kollektive handlemuligheder. 
 

Pejlemærke 2: En sund økonomi centralt såvel som lokalt  

Konkretisering af pejlemærket 
Der skal i den samlede forening sikres en langsigtet balance i økonomien. Sam-
tidig skal det sikres, at alle medlemmer møder en veldrevet og professionel 
forening samt en kontingentstørrelse, der er ensartet kredsene imellem og som 
samtidig er på niveau med sammenlignelige fagforeninger. Der skal være en 
intern fordeling af opgaver og resurser, som både er økonomisk rationel, og 
som understøtter foreningens formål og arbejde på alle niveauer. 
 

Pejlemærke 3: Nærhed  

Konkretisering af pejlemærket 
Foreningen vil på alle niveauer søge indflydelse og være aktivt til stede, hvor 
der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer. Foreningen 
varetager medlemmernes kollektive interesser gennem tæt samarbejde mellem 
medlemmer, TR, kreds og hovedforening. Foreningen varetager enkeltmed-
lemmernes interesser ved kompetent og rettidig hjælp, når medlemmer har 
behov for det i relation til deres arbejdsliv. Nærhed er vigtigt i relationen mel-
lem hovedforening og landsdækkende samarbejdspartnere og mellem kreds og 
kommunale samarbejdspartnere. Der skal være et særligt fokus på relationerne 
mellem medlemmer, TR og kreds. Relationen mellem TR og medlemmer spiller 
en særlig rolle, hvilket understøttes af kreds og hovedforening.  
 

Pejlemærke 4: Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for 
alle medlemmer  

Konkretisering af pejlemærket 
Foreningen vil tilbyde alle medlemmer lige muligheder for rådgivning og sags-
behandling af høj kvalitet ved på alle niveauer at leve op til fælles standarder. 
For at sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen skal alle, der varetager opgaver 
som sagsbehandler, gennemgå et målrettet uddannelsesforløb. Foreningens 
organisatoriske og økonomiske struktur skal understøtte, at der er den nødven-
dige kvalitet og kompetence til stede i sagsbehandlingen. 

Godkendt på hovedstyrelsens møde den 16. - 17. juni 2020. 
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