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9. december 2020   

 
 

Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres 8. december 2020  
 

Dagsordenspunkt Formålsbeskrivelse og  
bilagsoversigt 

Referat 

1. Mødets åbning 
og valg af diri-
genter 

Bilag udsendt før kongressen: 
1.1 - Dagsorden  

 
Dagsorden med formålsbeskrivelser – udsendt 

den 15. september 2020 og ajourført 17. sep-

tember 2020. 

 

Dagsorden for den ekstraordinære kon-
gres er udsendt den 30. oktober 2020. 

  

Helle Hjorth Bentz blev valgt som diri-
gent. Hun konstaterede, at den ekstraor-
dinære kongres var lovligt indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig 
 
Helle Hjorth Bentz konstaterede at 
dagsordenen for kongressen er de dags-
ordenspunkter, som ikke blev behandlet 
på den ordinære kongres, den 23. sep-
tember 2020. 

2. Forretningsor-
den og formalia 

Bilag udsendt før kongressen: 
2.1 - Forretningsorden  

 
Bilag er udsendt den 18. november 
2020. 
 

 

Forretningsordenen blev vedtaget uden 
bemærkninger. 
 

5. Er vi gearet til 
fremtiden? 

Kongressen vedtog den 3. oktober 2019 
kongresvedtagelsen ’Er vi gearet til 
fremtiden?’ og pålagde i den sammen-
hæng hovedstyrelsen forskellige opga-
ver. 
  
Kongressen skal med afsæt i hovedsty-
relsens status for arbejdet med ’Er vi 
gearet til fremtiden?’ beslutte den videre 
retning for arbejdet med udvikling af 
foreningens struktur og opgavevareta-
gelse. 
  
Med afsæt i kongresvedtagelsen har ho-
vedstyrelsen siden kongressen i 2019: 
  

• konkretiseret de 4 pejlemærker: 
’Medlemmerne i centrum’, ’En 
sund økonomi centralt såvel 
som lokalt’, ’Nærhed’ og ’Lige 

Næstformand Dorte Lange indledte 
punktet og præsenterede hovedstyrel-
sens forslag til kongresvedtagelse for ’Er 
vi gearet til fremtiden?’, forslag 5.1. 
 
Tina Bech-Nilsson fremlagde på vegne 
af de kongresdelegerede i Sjælland Øst, 
ændringsforslag 5.1.A. 
 
Mads Alnor Jørgensen fremlagde æn-
dringsforslag 5.1.B. 
 
Henning Gebauer fremsatte ændrings-
forslag 5.1.C. 
 
Kasper Rodenberg Mortensen fremsatte 
ændringsforslag 5.1.D. 
 
Hovedstyrelsen tilsluttede sig ændrings-
forslag 5.1.A. 
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adgang til ydelser og kvalitet i 
sagsbehandlingen for alle med-
lemmer’ 
  

• konkretiseret fælles krav og for-
ventninger til alle niveauer i 
foreningen til såvel kvalificeret 
og kompetent sagsbehandling 
som strategisk velfunderet og 
professionelt politisk arbejde 
  

• påbegyndt en afdækning af, 
hvilke konkrete opgaver der, 
både økonomisk rationelt og 
politisk hensigtsmæssigt, kan 
samles centralt   

• drøftet medlemmernes ønsker 
og forventninger til foreningen 
med afsæt i medlemsundersø-
gelsen fra 2019. 

Herudover har hovedstyrelsen arbejdet 
med spørgsmålet om kongresafvikling, 
som der på kongressen i 2019 blev givet 
tilsagn om, at der ses nærmere på frem 
mod kongressen i 2020. Resultatet af 
dette arbejde fremgår af de vedlagte bi-
lag 5.1.8 – 5.1.10. 
  
Hovedstyrelsen indstiller vedlagte for-
slag til kongresvedtagelse til kongressens 
godkendelse (bilag 5.1). 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
5.1 Forslag til kongresvedtagelse 
5.1.1Læsevejning til baggrundsmateriale 
5.1.2 Formålsbeskrivelse 
5.1.3 Pejlemærkerne 
5.1.4 Krav og forventninger til sagsbe-
handling og politisk arbejde 
5.1.5 Centralisering af opgaver 
5.1.6 Uddrag af medlemsundersøgelsen 
2019 – medlemmernes forventninger 
5.1.7 Hovedstyrelsens roller og opgaver 
5.1.8 Fremtidig kongresafvikling – tilba-
gemelding til kongressen 
5.1.9 Overblik over politiske møder 
mellem kongresserne 

Hovedstyrelsen opfordrede til, at Mads 
Alnor Jørgensen trak ændringsforslag 
5.1.B. Forslaget blev fastholdt. 
 
Hovedstyrelsen opfordrede Henning 
Gebauer til at trække ændringsforslag 
5.1.C. Forslaget blev fastholdt. 
 
Hovedstyrelsen foreslog at integrere 
forslag 5.1.Ds ændring i linje 27 ’er en 
proces og’ og opfordrede til at Kasper 
Rodenberg Mortensen trak ændringsfor-
slag 5.D. Forslag 5.1.D blev fastholdt. 
 
Hovedstyrelsen trak herefter forslag til 
kongresvedtagelse 5.1 og fremlagde for-
slag til kongresvedtagelse 5.1.E. På 
denne baggrund blev ændringsforslag 
5.1.A trukket. 
 
Afstemning 
Der afholdtes 4 afstemninger i neden-
stående rækkefølge: 
 
Forslag 5.1.C. 
Kongressen forkastede ændringsforsla-
get med stemmerne 176 imod, 54 for, 
14 blanke. 
 
Forslag 5.1.B 
Kongressen forkastede ændringsforsla-
get med stemmerne 177 imod 82 for, 7 
blanke. 
 
Forslag 5.1.D 
Kongressen forkastede forslaget med 
stemmerne 153 imod, 102 for, 8 blanke. 
 
Forslag 5.1.E 
Kongressen vedtog forslaget med stem-
merne 197 for, 59 imod, 13 blanke. 
----------------------------------- 
 
Tina Bech-Nilsson fremlagde på vegne 
af kreds 43 og 133 forslag 5.2 vedr. Eva-
luering af hovedstyrelsesvalg 2019. 
 
Leif Plauborg fremsatte ændringsforslag 
5.2.A 
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5.1.10 Økonomiske overvejelser ifm 
spørgsmålet om kongreshyppighed 
 
Bilag er udsendt 8. september 2020 og 
er genudsendt den 9. november 2020. 
 

 
Hovedstyrelsen opfordrede til, at for-
slagsstillerne trak forslag til kongresved-
tagelse 5.2 og ændringsforslag 5.2.A. I 
den forbindelse gav udvalgsformand for 
Arbejdsmiljø- og Organisation, Thomas 
Andreasen på vegne af hovedstyrelsen 
tilsagn om at involvere foreningen bredt 
i det eksisterende arbejde med at se på 
evt. ændringer af procedurer for valg af 
hovedstyrelsesmedlemmer. 
 
Leif Plauborg trak herefter ændringsfor-
slag 5.2.A og Tina Bech-Nilsson trak 
forslag 5.2 vedr. Evaluering af hovedsty-
relsesvalg 2019. 
 
--------------------------------------- 
 
Udvalgsformand for Arbejdsmiljø- og 
Organisation, Thomas Andreasen orien-
terede på vegne af hovedstyrelsen om 
hovedstyrelsens arbejde med kongrestil-
sagnet fra 2019 om at se på fremtidig 
kongresafvikling. Kongressen tog orien-
teringen til efterretning. 
 
------------------------------------- 
 
Flemming Ernst fremlagde forslag 5.3 - 
udtalelse fra DLFs kongres om Covid-
19. 
 
Per Flemming Brinckmann fremsatte 
ændringsforslag 5.3.A 
 
Thomas Raa Olsen fremsatte ændrings-
forslag 5.3.B 
 
Verner Kihm Baltzer fremsatte æn-
dringsforslag 5.3.C 
 
Hovedstyrelsen fremsatte ændringsfor-
slag 5.3.D 
 
Forslagsstillerne bakkede op om hoved-
styrelsens forslag forudsat en mindre 
sproglig justering. 
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Afstemning 
Forslag 5.3.D blev bragt til afstemning. 
Kongressen vedtog forslaget med stem-
merne 238 for, 19 imod, 12 blanke. 
 

6. Balance i ho-

vedkassens 

økonomi 

 

Formålet med punktet er, at kongressen 
orienteres om tiltag mhp. at fastholde 
balancen i hovedkassens økonomi frem-
adrettet. 
  
Hovedstyrelsen indstiller, at kongressen 
tager orienteringen til efterretning. 
 

Bilag udsendt før kongressen: 
 

6.1 Baggrundsmateriale vedr. hovedkas-
sens økonomi 
 
Bilag er udsendt 31. august 2020 og gen-
udsendt den 9. november 2020. 
 
 

Formand Gordon Ørskov Madsen ori-
enterede om foreningens tiltag for at 
fastholde balancen i hovedkassens øko-
nomi. 
 
Kongressen tog orienteringen til efter-
retning. 

7. Grøn omstilling 

 

Kongressen vedtog den 3. oktober 2019 
en kongresvedtagelse om Danmarks 
Lærerforenings arbejde for den grønne 
omstilling og pålagde hovedstyrelsen at 
udarbejde et forslag om en tilføjelse til 
Danmarks Lærerforenings princippro-
gram om foreningens holdning til og 
rolle i den grønne omstilling. 
  
På baggrund af de drøftelser, der har 
været op til kongressen i hovedstyrelsen 
og blandt de delegerede forud for kon-
gressen, bedes kongressen godkende til-
føjelsen vedr. grøn omstilling og bære-
dygtighed til principprogrammet. 
  
Hovedstyrelsen vil på kongressen give 
en status på arbejdet med grøn omstil-
ling og bæredygtighed, og der lægges op 
til, at kongressen samles om en ny kon-
gresvedtagelse, der beskriver det frem-
adrettede arbejde med grøn omstilling 
og bæredygtighed. 
  
Hovedstyrelsen indstiller forslaget til en 
tilføjelse til principprogrammet til kon-
gressens godkendelse. 
  

Næstformand Dorte Lange indledte 
punktet, hvorefter der var en gæstetale 
til kongressen fra Steffen Handal, leder 
af Utdanningsforbundet i Norge. 
 
Herefter præsenterede Dorte Lange ho-
vedstyrelsens forslag til kongresvedta-
gelse 7.1 om grøn omstilling og bære-
dygtighed og hovedstyrelsens forslag 7.2 
om tilføjelser til DLFs principprogram. 
 
Mads Tudvad, LL, præsenterede LL’s 
ændringsforslag til hovedstyrelsens for-
slag 7.1 om grøn omstilling og bæredyg-
tighed – Ændringsforslag 7.3. 
 
Dorte Lange tilkendegav, at hovedsty-
relsen kunne tilslutte sig LL’s ændrings-
forslag 7.3. Dirigenten satte herefter æn-
dringsforslag 7.3 til afstemning, som 
blev vedtaget med stemmerne 166 for, 
71 imod, 25 blanke.  
 
Forslag 7.1. bortfaldt herefter. 
 
Hovedstyrelsens forslag 7.2 blev vedta-
get med stemmerne 188 for, 46 imod, 
17 blanke. 
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Hovedstyrelsen indstiller forslaget til 
kongresvedtagelsen til kongressens god-
kendelse. 
  
Bilag udsendt før kongressen: 

• 7.1 Forslag til kongresvedtagelse 
om grøn omstilling og bæredyg-
tighed 

• 7.1.1 Kongresvedtagelse om 
Danmarks Lærerforenings ar-
bejde for den grønne omstilling 
2019 

• 7.2 Forslag til principprogram-
tilføjelse om grøn omstilling og 
bæredygtighed 

• 7.3 - Ændringsforslag til kon-
gresvedtagelse om grøn omstil-
ling og bæredygtighed fra Læ-
rerstuderendes Landskreds. 

Bilag 7.1 og 7.1.1 er udsendt 31. august 
2020 – bilag 7.2 er udsendt den 15. sep-
tember 2020.  Ændringsforslag 7.3 er 
udsendt den 17. september 2020. 
 
Bilag er genudsendt den 9. november 
2020. 

 

 
 
 
 
 

8.Folkeskolens 

udvikling 

 

Den særlige situation i foråret med ned-

lukning af skolerne og nødundervisning 

grundet Coronavirus ændrede for en 

stund rammerne for at drive skole. Ele-

verne blev undervist på mindre hold, og 

lærerne fik generelt et større didaktisk 

råderum til at tilrettelægge undervisnin-

gen inden for sundhedsmyndighedernes 

krav. Blandt skolepolitikerne kom der 

en fornyet erkendelse af, at frihed og til-

lid til lærerne skaber grundlag for bedre 

undervisning og dermed dygtigere ele-

ver. 

  

På kongressen lægges op til en drøftelse 

af, hvordan foreningen med afsæt i vo-

res viden fra praksis og forskning kan 

understøtte, at den fornyede politiske 

erkendelse blive udmøntet i 

Udvalgsformand for Undervisningsud-
valget, Regitze Flannov gjorde på vegne 
af hovedstyrelsen status på Folkeskolens 
udvikling. 
 
Kongressen tog orientering til efterret-
ning. 
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lovgivningsmæssige ændringer m.m., der 

kan fremme en positiv udvikling af fol-

keskolen. 

  

Hovedstyrelsen indstiller, at kongressen 

tager drøftelsen til efterretning. 
 
 

Bilag udsendt før kongressen: 
 

8.1 Notat om folkeskolens udvikling 
Er udsendt den 16. september 2020 og 
er genudsendt den 9. november 2020 
 

 

9. Ændring 

af dele af 

Danmarks 

Lærerfor-

enings 

vedtægter 

 

Kongressen skal behandle indkomne 
forslag til vedtægtsændringer. 
  
Hovedstyrelsen vedtog på mødet den 
16. - 17. juni 2020, at man indstiller et 
forslag om redaktionelle ændringer af 
vedtægterne samt en præcisering af ved-
tægternes bestemmelse om valg af for-
mand/næstformand. 
  
Der var derudover frist for at fremsætte 
forslag til vedtægtsændringer den 11. au-
gust kl. 16.00. Der er inden fristen ind-
kommet tre forslag - alle fra fraktion 5 
(jf. bilag 2). Forslagene vedrører: 

• Vedtægternes bestemmelse af 
valgperioden for fraktion 5 - § 
10 A 

• Fraktions 5’s stemmeret ift. 
overenskomstspørgsmål – ved-
tægternes § 23 

• Organisering af lærervikarer un-
der 30 år i LL – vedtægternes § 
13. 

Forslag udsendt før kongressen: 
 

9.1 Forslag til redaktionelle ændringer – 
HST’s forslag  
9.2 Forslag til ændring af vedtægternes 
bestemmelser vedr. valg af ny formand 

Dirigent Helle Hjorth Bentz redegjorde 
for hovedstyrelsens forslag til redaktio-
nelle ændringer – forslag 9.1.  Kongres-
sen vedtog forslag 9.1 uden afstemning. 
 
På vegne af hovedstyrelsen fremlagde 
udvalgsformand for Arbejdsmiljø- og 
Organisation, Thomas Andreasen ved-
tægtsændringsforslag 9.2.  Forslag 9.2 
blev vedtaget med stemmerne 252 for, 2 
imod, 1 blank. 
 
 
LL trak forslag 9.3 vedr. vedtægternes 
bestemmelser om stemmeret ved over-
enskomstspørgsmål, samt forslag vedr. 
organisering af lærervikarer under 30 år i 
Lærerstuderendes Landskreds.  
 
LL’s vedtægtsændringsforslag 9.4 vedr. 
bestemmelser om valgperioden for frak-
tion 5’s kongresdelegerede blev fremlagt 
af Line Kofoed Romanini, LL.  
 
Thomas Andreasen opfordrede til, at 
LL trak forslaget, med afsæt i at vedtæg-
terne giver hjemmel til, at hovedstyrel-
sen kan fastsætte tiltrædelsestidspunktet 
for LL’s kongresdelegerede.  
 
På vegne af hovedstyrelsen gav udvalgs-
formand for Arbejdsmiljø- og Organisa-
tion, Thomas Andreasen tilsagn til, at 
hovedstyrelsen vil ændre de nærmere 
regler for valg af LL’s 
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indenfor en igangværende valgperiode – 
HST’s forslag 
9.3 Vedtægtsændringsforslag vedr. be-
stemmelser om stemmeret ved overens-
komstspørgsmål – LL’s forslag 
9.4 Vedtægtsændringsforslag vedr. be-
stemmelser om valgperioden for frak-
tion 5’s kongresdelegerede– LL’s forslag 
9.5 Vedtægtsændringsforslag vedr. orga-
nisering af lærervikarer under 30 år i Læ-
rerstuderendes Landskreds. – LL’s for-
slag 
 

Bilag er udsendt 25. august 2020 og er 
genudsendt den 9. november 2020 

 

kongresdelegerede, så det fremover er 
muligt at tilpasse valgtidspunkterne i LL 
med tiltrædelse som kongresdelegeret. 
(Jf. §10A stk.3 i vedtægterne.) 
 
Med dette tilsagn blev vedtægtsæn-
dringsforslag 9.4 blev trukket. 
 
 
 

11. Eventuelt  Tre kongresdelegerede kommenterede 
kongressens afvikling, hvorefter dirigent 
Helle Hjort Bentz takkede for de kon-
gresdelegeredes medvirken undervejs.  
 
Formand Gordon Ørskov Madsen af-
sluttede kongressen ved at fremhæve 
det fælles afsæt, der nu er skabt for for-
eningens videre arbejde, og han takkede 
dirigenten, de delegerede og sekretaria-
tet for afviklingen af kongressen.  
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Dirigentens underskrift 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dato:  
 
 

 
Helle Hjorth Bentz 

Underskrift 


