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Overblik over politiske møder mellem kongresserne 

5.1.9 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
I dette notat skabes et samlet overblik over, hvilke politiske møder som mellem 
kongresserne – involverer de politisk valgte på forskellige niveauer i det løben-
de politiske og strategiske arbejde i foreningen. Bredden og kadencen i disse 
møder er relevant at indtænke i de politiske drøftelser af spørgsmålet omkring 
kongreshyppighed. Der vil dog forsat skulle skelnes mellem, hvilke møder der 
udgør et formelt beslutningsforum jf. foreningens vedtægter – og hvilke der 
ikke er en del af foreningens besluttende organer, og derfor har en mere ufor-
mel karakter. 
 
For alle møderne gælder, at de inden for rammerne af foreningsdemokratiet vil 
kunne udvikles, så de i højere grad er understøttende for politikudviklingen i 
hovedstyrelsen, for det fælles fokus på strategi i foreningen og for at sætte lokal 
retning i forhold til udmøntningen af kongressens beslutninger.  
 
Hovedstyrelsen har i forbindelse med sine drøftelser kunnet konstatere, at der 
synes at være en klar sammenhæng mellem, hvornår der er 
overenskomstspørgsmål/forhandlinger på dagordenen og antallet af møder i 
organisationen.  
 
Generelt har der i de sidste 5-10 år været en udvikling i antallet af møder i 
foreningen, ligesom der løbende er opstået nye former for møder, som har til 
formål at involvere de tillidsvalgte i det politiske arbejde i foreningen.   
 
I det følgende oplistes de væsentligste større møder i foreningen. 
 
Kredsformandsmøder 
Kredsformandsmøder afholdes som udgangspunkt, når formandskabet, forret-
ningsudvalget eller hovedstyrelsen finder, at der er væsentlige, aktuelle politiske 
spørgsmål, hvor der er behov for at give en mere fyldestgørende information 
og/eller at få inddraget kredsene i strategiske og politiske spørgsmål.  
 
Kredsformandsmøderne er typisk fordelt hen over året, og de indkaldes ofte 
med kort varsel, når eksempelvis forhandlinger spidser til, eller når der opstår 
en politisk situation, hvor det er vigtigt hurtigt at informere kredsformændene 
eller at få kredsformændenes input til et konkret politisk spørgsmål. I de senere 
år er møderne i stigende grad blevet udvidet, så de også omfatter næstformæn-
dene, hvilket er med til at understøtte en bredere involvering.  
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Konferencer  
Foreningen har tradition for at afholde konferencer for kredsenes og de for-
pligtende kredssamarbejders ansvarlige inden for de forskellige faglige områder: 
Arbejdsmiljø, Pædagogisk/Uddannelsespolitik, Overenskomst/Forhandling 
samt Kursus. Særligt konferencerne forud for opstilling af overenskomstkrav 
og de særlige arbejdstidskonferencer har været brugt til at debattere retning - og 
politisk fokus i foreningens arbejde.  
 
På arbejdsmiljøområdet har der i de senere år været afholdt såkaldte ’tovhol-
dermøder’, hvor de arbejdsmiljøansvarlige på tværs af kredse mødes og drøfter 
konkrete og aktuelle temaer på arbejdsmiljøområdet, hvilket giver relevant in-
put til foreningens samlede arbejde på området.  
 
Regionale møder 
Disse møder afholdes både som regionale kredsformandsmøder, regionale 
kredsstyrelsesmøder og regionale TR-møder. Møderne benyttes typisk til enten 
at ’gøde jorden’ i forhold til et konkret politisk spørgsmål eller til at få tilbage-
meldinger i forhold til konkrete politiske tiltag. Styrken ved disse møder er, at 
de foregår i mindre skala rent antalsmæssigt, og derfor i højere grad muliggør 
en dialog på tværs. Det har været en betydelig fordel i de møder, der i de sene-
ste måneder har været afholdt i forbindelse med lærerkommissionsrapporten 
og periodeforhandlingen. Særligt de regionale kredsformandsmøder/kreds-
styrelsesmøder vil inden for foreningsdemokratiets rammer også kunne bruges 
til at efterbehandle og sætte lokal retning i forhold til trufne kongresbeslutnin-
ger.  
 
Øget brug af fokusgrupper 
Foreningen har gennem årene i forskellig grad indkaldt særlige grupper, når der 
er særlige temaer, der er behov for at få belyst eller diskuteret. Senest har der i 
relation til periodeforhandlingen været gode erfaringer med at involvere repræ-
sentanter fra kredsene i såkaldte fokusgrupper, som giver mulighed for at få 
kredsenes input til de politiske spørgsmål, som der har været fokus på i forbe-
redelsen af forhandlingerne.  
 
Der lægges op til, at der skal arbejdes videre med at udvikle fokusgrupper som 
en væsentlig del af foreningens samlede mødeaktivitet. Dog med følgende op-
mærksomhedspunkter: 

• Fordelen ved at bruge fokusgrupper er, at de kan bidrage med systema-
tisk viden om bestemte områder eller viden fra bestemte grupper, in-
den der træffes politiske beslutninger  

• Ulempen er, at det kun er en udvalgt gruppe, der får mulighed for at yt-
re sig, og alt efter hvordan fokusgruppe ’sessionerne’ tilrettelægges, kan 
rammerne for debatten blive oplevet som været relativt styret.  

 
Kongresforberedende møder 
Der er tradition for, at forretningsudvalget deltager i regionale debatmøder 
hvert andet år som optakt til de ’store kongresser’ – dvs. de kongresser, som 
varer 3 dage. Formen på disse møder indbyder allerede til dialog med afsæt i de 
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konkrete punkter, som er på dagsordenen på den kommende kongres. Det er 
dog oplagt at udvikle debatformen på disse møder, så de i endnu højere grad 
medvirker til at forberede de kongresdelegerede på at deltage i de debatter, der 
skal være på kongressen, og samtidig styrker de input, som forretningsudvalget 
får med tilbage forud for kongressen.  
 
Årsmøder i Fraktion 4 og Lærerstuderendes Lærerkreds 
Begge medlemsgrupper er vedtægtsmæssigt sikret et antal kongresdelegerede og 
afholder som de eneste medlemsgrupper egne årsmøder, hvor der er mulighed 
for at dagsordenssætte politiske temaer, som kan være med til at understøtte, at 
begge medlemsgrupper løbende involveres i foreningens politiske arbejde.  
 
 
Godkendt på hovedstyrelsens møde den 16. - 17. juni 2020. 
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