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Indledning
I fredags blev der indgået en historisk aftale om 
et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. 
I 2020 indgik vi en ny arbejdstidsaftale – i 
fredags slog vi fast, at god skolepolitik og 
udvikling bliver til i et tæt samarbejde mellem 
parterne og politikerne. Det er længe siden, det 
er sket! (– det vender vi tilbage til).

På årets første skoledag var jeg på besøg på 
Skolen på Islands Brygge i København. Jeg 
mødte Emma, der lige er blevet færdig som 
lærer fra Københavns Professionshøjskole.
 
Skolestart er altid en særlig dag. Det er det 
for eleverne, det er det for os lærere, men det 
er det selvfølgelig især, når man for første 
gang står foran eleverne med en dugfrisk 
lærereksamen i hånden. Og tager hul på 
et forhåbentlig langt lærerliv. Emma skal 
undervise i matematik, natur/teknologi, idræt 
og håndværk og design i 1., 3. og 4. klasse.

Lærerfaget er verdens bedste job – hvis man 
har mulighed for at varetage det til ens egen og 
andres tilfredshed.
 
Det vil altid være ambitionen og grunden til, at 
Danmarks Lærerforening findes. Derfor holder 
vi kongres her de næste dage: Vi skal bestræbe 
os på, at Emma og alle andre medlemmer i 
hele landet på alle vores arbejdspladser har 
ordentlige muligheder for at lykkes.
 
----

For mange elever lærer for lidt – det hører vi 
igen og igen – og de første til at genkende det 
er os, der arbejder i folkeskolen. Lærerne er helt 
klar over, at der er elever, der ikke får det faglige 
og personlige grundlag, der skal til for at kunne 
klare sig godt i et samfund som vores. Som 
menneske og i uddannelse og job. 

Vi kan diskutere, hvor mange elever der er tale 
om – og vi kan diskutere, hvad der er årsagen. 

Men vi kan ikke diskutere, om vi skal gøre 
noget ved det – for det skal vi. I 20-30 år har 
der været fokus på problemet – men uden 
de store resultater. Den vigtigste grund har 
været en ringe sammenhæng mellem politiske 
beslutninger og erfaringer fra hverdagens 
praksis.
 
Lige præcis det er helt grundlæggende under 
forandring. Vi oplever et bredt politisk ønske 
om at tage lærerprofessionens viden med på 
råd.
 
Samarbejde fremmer forståelsen og 
resultaterne – og det skal være den røde tråd 
i skoleudviklingen. Ikke alene som middel til at 
opnå justeringer i lovgivningen – for lovgivning 
gør det ikke alene.
 
Samarbejde er midlet til at få forandringer til at 
ske i hverdagen. Først når resultaterne er nået 
så langt, at hverdagen er blevet bedre, kan vi 
være tilfredse.  Gennem mange år har man 
i Danmark troet, at hvis bare vi fandt frem til 
den rette lovgivning – eksempelvis ved at lade 
os inspirere af Canada og New Zealand og så 
udarbejde en ny reform på det grundlag – så 
ville intentionerne blive til virkelighed. Men de 
positive, holdbare forandringer kan kun ske i et 
tæt og forpligtende samarbejde, hvor vi skaber 
fælles retning, formulerer fælles ambitioner og 
følger op i fællesskab. 

Der skal ske forandringer! 

Lærerprofessionen
Når vi taler om en nyuddannet lærer som 
Emma, ligger det lige for at se på, om 
læreruddannelsen så er god nok til at ruste 
de nyuddannede til at møde udfordringerne i 
skolen. Og det er den ikke!

Formandens mundtlige beretning
Danmarks Lærerforenings kongres 2021
Det talte ord gælder.

Den 2. november 2021



Tidligere uddannelses- og forskningsminister, 
Ane Halsboe-Jørgensen, nedsatte en 
udviklingsgruppe, der skulle se på en fornyelse 
af læreruddannelsen – den nye minister, 
Jesper Petersen, tog over. Parterne omkring 
læreruddannelsen skulle høres og blev bedt om 
at komme med konkrete forslag til ændringer. 
Det er der brug for, så vi sagde selvfølgelig ja til 
at deltage i arbejdet.
 
Jeg har siddet med i udviklingsgruppen, og vi 
kommer snart med en række anbefalinger. Især 
to ting er vigtige:

Det gælder for det første en øget 
studieintensitet – der er simpelthen for få 
timer på læreruddannelsen. Jeg ser eksempler 
på studerende, der kun har 8-10 timer, og 
kun møder ind to dage om ugen. Det holder 
ikke. Man kan ikke sidde for sig selv og læse 
til at blive lærer. Det er en personlig udvikling, 
så deltagelse på holdet – at prøve sig selv 
af i gruppen – er afgørende vigtigt. Flere 
timer koster naturligvis flere undervisere på 
professionshøjskolerne. Sådan er det!

Og så gælder det for det andet en langt 
stærkere kobling mellem læreruddannelsens 
teoretiske del og praksis i skolen. For vi skal 
altid huske de vise ord om, at “i teorien er der 
ikke forskel på teori og praksis. Men det er der i 
praksis”.
 
Vi skal ikke blot have mere praktik – 
vigtigst er bedre praktik. Vi skal ikke gøre 
læreruddannelsen til en mesterlære-
uddannelse. Vi har brug for et stærkt teoretisk 
fundament OG en stærk kobling til praksis.
 
Vi foreslår derfor, at vi etablerer noget, vi 
kalder for uddannelsesskoler, hvor en del af 
lærerne både underviser på deres folkeskole 
og samtidig har en uddannelsesopgave 
som undervisere på læreruddannelsen. 
Og indgår i et tæt samarbejde med 
professionshøjskolernes undervisere i 
uddannelsen af de lærerstuderende. Vi skal 
sikre en stærk kobling mellem teori og praksis 
løbende gennem hele studieforløbet!

Det kræver særlig uddannelse og særskilte 
penge til uddannelsesskolerne.
 

Og det kan siges helt klart: Uden 
flere ressourcer, får vi ikke en bedre 
læreruddannelse.

Men penge gør det ikke alene, der skal andet 
og mere til. Forandringerne skal realiseres 
efterfølgende. Samarbejdet skal intensiveres, 
når der er vedtaget en ny læreruddannelseslov. 
Der er ikke lærermangel i Danmark – der er 
lærermangel i folkeskolen.
Vi skal derfor se på mindst tre ting.

For det første skal Læreruddannelsen være et 
attraktivt førstevalg for de unge.
 
For det andet skal flere gennemføre 
uddannelsen.
 
Og for det tredje skal flere af dem have lyst til 
at søge job i folkeskolen – og blive der. 

Der er brug for, at vi etablerer et konkret 
samarbejde for at vende udviklingen sammen 
med professionshøjskolerne, KL, Skolelederne, 
de lærerstuderende, uddannelsesordførerne 
og regeringen. Vi har brug for en samlet 
masterplan, der realiserer ambitionerne 
for uddannelsen og sammenhæng til 
folkeskolen. Vi kan jo kalde det ”Sammen om 
læreruddannelsen”.
 
To helt nye undersøgelser viser, at vi står på en 
brændende platform.

CEVEA viser i en ny analyse en klar 
sammenhæng mellem kommunernes såkaldte 
”løfteevne” og andelen af uddannede lærere i 
de kommunale folkeskoler: Jo større en andel 
af kommunale lærerstillinger, der er besat af 
uddannede lærere, jo bedre klarer eleverne sig 
ved afgangseksamenerne – også når der tages 
højde for elevernes sociale baggrund.

Og AE-Rådet har i en ny analyse undersøgt, 
hvor mange læreruddannede, der er 
beskæftiget uden for folkeskolen. Den viser, 
at 4 ud af 10 læreruddannede arbejder andre 
steder end i folkeskolen. Det er en mangeårig 
tendens, at flere og flere forlader folkeskolen. 
Og tendensen er desværre fortsat i de seneste 
år.



Vi har brug for at tage vare på de nyuddannede 
lærere. I den samlede masterplan skal vi 
have etableret lærerstartsordninger og bedre 
muligheder for efter- og videreuddannelse.

Man er ikke flyvefærdig lærer efter fire års 
uddannelse. Jeg ser gerne, at alle lærere får 
mulighed for et års overbygning, hvor de kan 
dygtiggøre sig i at løfte opgaven i skolen. 
Derudover er der brug for også at kunne 
specialisere sig.

Det er ikke nok, hvis den eneste karrierevej for 
en ung lærer som Emma, der gerne vil blive i 
folkeskolen, er en dag at blive skoleleder. Eller 
kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening. 
Selv om begge dele jo ellers er ret spændende.

Folkeskolens udvikling
”Sammen om skolen” så dagens lys i juni. 
Tak for det! Ud over undervisningsministeren 
sidder her folkeskolens parter sammen med 
ordførerne fra partierne. Ambitionen er, at 
nye politiske tiltag skal ske på baggrund af 
drøftelser netop med skolens parter. Og første 
store resultat så vi i fredags. Testene og et nyt 
evalueringssystem var den første store test af 
samarbejdet.
 
Der var politisk enighed om, at der skulle være 
en national måling på folkeskolens tilstand.
 
På den baggrund gjorde vi os i Hovedstyrelsen 
nogle overvejelser om, hvordan et nyt 
evalueringssystem kunne se ud. Kunne vi 
komme med et forslag, der gav mening for 
den enkelte lærer? I december 2020 vedtog 
hovedstyrelsen så en række principper for et 
nyt evalueringssystem.
 
Med afsæt i de principper lykkedes det os i 
samarbejde med KL og Skolelederforeningen at 
udarbejde et fælles forslag til erstatning for de 
eksisterende nationale test.
 
I vores forslag pegede vi på to områder, hvor 
test gav mening på et nationalt plan – nemlig 
læsning og matematiske færdigheder. Målet 
var at få afskaffet de nuværende test, der 
ikke giver mening hverken for lærerne eller for 
eleverne.

 

Vi pegede samtidig på lineære test i starten 
af skoleåret og kun i læsning og matematiske 
færdigheder. Og sådan blev det – vi har fået 
test, der ligner de test, lærerne i forvejen 
bruger, fordi de giver mening!

Forhandlingerne i forligskredsen har taget 
udgangspunkt i vores fælles oplæg. Og da 
forligskredsen i fredags fremlagde deres 
aftale, kunne vi med glæde konstatere, at de 
principper, som vi lagde i hovedstyrelsen for 
snart et år siden, kunne genfindes i aftalen.
 
Det betyder ikke, at den indgåede aftale i alle 
hjørner flugter med vores synspunkter. Men der 
er tale om et reelt gennembrud. At vi har fået 
begrænset de obligatoriske test til at omhandle 
læsning og matematiske færdigheder – og i 
øvrigt er det lærerne, der træffer beslutning 
om, hvilke test- og evalueringsredskaber, der 
giver mening i undervisningen.

Væk er også elevplaner, 
uddannelsesparathedsvurderinger og 
kvalitetsrapporterne, som vi kender dem i dag. 
De erstattes af langt mere meningsfulde tiltag.
 
Jeg mener, at vi kan være godt tilfredse med 
indholdet i den politiske aftale, men ikke mindst 
skal vi glæde os over processen. Det er et 
nybrud i dansk skolepolitik!

Derfor: En stor tak til alle parter i ”Sammen om 
skolen”, herunder ministeren og ordførerne, for 
det med- og modspil, som vi giver hinanden – 
og som er afgørende for, at vi kan udvikle en 
skole, som er en fælles folkeskole.

”Sammen om skolen” skal bruges til at skabe 
en helt ny skolepolitisk kultur, hvor folkeskolen 
udvikles i tæt samarbejde mellem praksis i 
skolen, forskning og politikere.
 
Vi skal have skabt et fælles og nuanceret 
billede af skolens udfordringer. I “Sammen om 
skolen” skal vi have et fælles fundament at stå 
på. For mig er det vigtigt, at vi inviterer lærere, 
ledere og andre parter ind til at bidrage med 
deres perspektiver og erfaringer fra hverdagen.

Jeg er ret sikker på, at en af de væsentligste 
udfordringer vil omhandle inklusion. Ikke at 
kunne gennemføre en undervisning, der 



tilgodeser alle elever, står for rigtig mange 
lærere som det altoverskyggende problem i 
hverdagen.
 
Vi bør interessere os for, hvordan vi lykkes 
med inklusionsopgaven – og hvorfor vi ikke 
lykkes. Hvordan kan vi gøre undervisningen 
mere alsidig med mange forskellige 
undervisningstilgange – praktisk, musisk, 
kreativ, teoretisk. Vi bør i fællesskab interessere 
os for, hvornår vi lykkes, og hvornår vi ikke 
lykkes.
 
Ingen laver ”pissedårlig undervisning” fordi 
man gerne vil det. Ofte kigger man tilbage som 
lærer og tænker: Det her kunne jeg have gjort 
bedre hvis….. Hvis hvad? Det skal vi have frem.
 
Vi skal have fat i, hvilke faktorer der 
har betydning for, om vi lykkes med 
undervisningen for alle elever. Der skal skabes 
plads til de diskussioner – på skolerne, i 
kommunerne og i vores samarbejde om skolen.
 
Jeg ved, at I i kredsene knokler med det 
kommunale arbejde med inklusion, både i 
organisering og ved budgetlægning. Det er 
en lærerfaglig opgave at sikre, at alle børn 
kan tage del i undervisningen. Det kræver 
viden, det kræver ressourcer, og det kræver 
organisering.
 
De konkrete udfordringer, som vi står med på 
skolerne, forsvinder ikke, fordi vi rammesætter 
løsningen i et nyt diffust begreb som 
”mellemformer”.

Det er helt nødvendigt, at vi systematisk sætter 
ind tidligere – inden afmagten tager over 
hos elever, forældre og lærere. Vi skal kunne 
etablere undervisning, som både tilgodeser 
elevens og fællesskabets behov.
 
Jeg vil konkret foreslå, at vi som forening 
udarbejder en slags tjekliste, som kan bruges 
dels af den enkelte lærer og lærerkollegiet 
i samarbejde med skoleledelsen, dels af 
kredsen i samarbejde med forvaltningen. En 
liste, der indeholder punkter, som sikrer, at 
man I samarbejdet er opmærksomme på de 
allervigtigste faktorer, som skal være gældende 
i en inkluderende skole. Eksempelvis:
 

Har vi sammen tænkt på at sikre ressourcer til 
den enkelte skoles ressourcecenter?
 
Har vores medlemmer i PPR de rigtige rammer 
og organiseringer for samarbejdet?
 
Og er vi gode nok til systematisk at bruge den 
viden, der er på skolen hos kolleger, vejledere – 
og den ekspertise, der findes i PPR?
 
Har vi budgetteret med midler til at sikre 
undervisning til elever med behov for under 9 
timers støtte?
Jeg forestiller mig, at vi får samlet viden ind 
fra medlemmerne – og på den baggrund 
får kvalificeret tjeklistens spørgsmål og 
opmærksomheder.
 
Regitze vil på et senere tidspunkt uddybe 
problemstillingen. Men I må også meget gerne 
i de næste dage komme med jeres input til, 
hvordan vi som forening kan understøtte det 
svære og vigtige arbejde, I har lokalt.
 
Vi skal have en skole, hvor lærernes 
professionelle dømmekraft kommer bedre i 
spil, så der i undervisningen bliver plads til 
fordybelse, variation og fokus på den enkelte 
elev og på klassens fællesskab.
 
Der er mange krav og forventninger til 
folkeskolen. Statsministeren har givet udtryk 
for, at skolen er blevet for boglig og for 
akademisk. Fra mange sider efterspørges 
der mere ”praksisfaglighed”. Det handler bl.a. 
om, at der er udsigt til mangel på faglært 
arbejdskraft de kommende år. Og logikken 
er, at vi skal have flere unge til at søge ind på 
erhvervsuddannelserne. Den bestræbelse er 
jeg helt enig i.
 
Men helt så enkelt er det ikke. Den måde, 
man har gennemført test og eksaminer på, 
ja hele den måde, man omtaler det at have 
succes i skolen på, det har alt sammen gjort, at 
folkeskolen er blevet for boglig.
 
Det handler ikke kun om praksisfaglighed – det 
handler om skolens brede dannelsesopgave 
og om elevernes engagement og glæde ved 
at gå i skole. Fagenes beskrivelse er blevet 
omfattende og detaljeret målbeskrivende. Det 
betyder en overfladisk løben fra emne til emne.



 I Norge er de i gang med en nytænkning af 
fagenes indhold, så der bliver plads til det, de 
kalder ”dybdelæring”. Fantastisk ord!
 
Altså at man ikke bare skøjter hen over 
mange emner og så tjekker af, når man 
har nået det. Men at vi som professionelle 
lærere får en ramme, der gør det muligt for 
os at prioritere i stofområderne - og tage 
stilling til, hvornår og hvordan vi går i dybden. 
Hvordan vi skaber plads til at bruge forskellige 
undervisningstilgange.

Sammen med KL og Skolelederne har vi 
arbejdet med et forslag, hvor vi i en længere 
proces vil udvikle en helt ny læreplansramme 
som erstatning for de nuværende Fælles Mål. 
Lad os få en grundlæggende drøftelse af, 
hvad det er for en skole, som vi i fællesskab 
ønsker. En skole, hvor vi ikke formulerer 
snævre ”outputmål” for undervisningen, men 
fagformål, der fremmer elevernes alsidige 
udvikling.

Fagformål, der kan rumme den praksis- 
og anvendelsesorienterede undervisning, 
teknologiforståelse og bæredygtighed.
 
Vi har tidligere haft engagerede drøftelser i 
foreningen under temaet ”hvad skal vi med 
skolen”. Den drøftelse bør vi tage bredere 
nu og sammen med beslutningstagerne. 
For der er al mulig grund til at se på, 
hvordan vi gør undervisningen endnu mere 
varieret, så den tilgodeser alle elever. Et 
større fokus på det praksisorienterede kan 
muligvis inspirere eleverne, så flere vælger 
erhvervsuddannelserne. Men praksiskunnen 
er en kvalitet, der giver mening for alle elever – 
uanset hvilke uddannelser, de drømmer om.
 
I den sammenhæng skal vi også bruge de 
faglige foreninger, som vores medlemmer jo 
har dannet! Der ligger viden, som skal i spil. Lad 
os da prøve at blive lidt klogere i fællesskab. 
Der er masser af praksiserfaring, vi kan 
inddrage. Også her skal vi have lærernes og de 
faglige foreningers erfaring og viden i spil.
 I takt med samfundets rivende udvikling får 
folkeskolen til stadighed nye opgaver, der skal 
håndteres, som f.eks. teknologiforståelse.

 

Jeg tror, at vi kan være enige om, at alle elever 
skal have grundlag for at begå sig og agere 
som kritiske borgere i en digital og teknologisk 
verden. Hvordan får vi så plads til den faglighed 
i skolen, hvis vi ikke piller noget andet ud? 
Digitalisering må ikke handle om mere skærm, 
men om hvordan vi bruger teknologierne.
 
En nylig undersøgelse slog fast, at større børn 
og unge i gennemsnit bruger op mod fem timer 
ved skærmen - om dagen!!! Er det godt for 
dem? Jeg tror det ikke.
 
Jeg har deltaget i regeringens 
”digitaliseringspartnerskab”.  Nogle af de mest 
teknologibegejstrede mente, at man kunne 
digitalisere store dele af undervisningen. Man 
skal blot finde de rigtige undervisningsforløb 
og dernæst udbrede dem på digitale platforme. 
Det tillod jeg mig så at være imod.
 
Jeg er til gengæld tilhænger af, at vi bruger 
teknologier til at styrke god undervisning, at 
eleverne opnår større teknologiforståelse, og at 
teknologier styrker den demokratiske dannelse 
- og ikke svækker den.
 
Og hvorfor digitaliserer man så ikke UU-
vejledningen? var der én, der spurgte. Jeg 
kunne så fortælle, at det har man faktisk 
allerede gjort. Og at det er den stik modsatte 
vej, vi bør gå. F.eks. hvis vi vil have de unge til 
at træffe kvalificerede valg, der bygger på solid 
indsigt i uddannelsesmulighederne.
 
God vejledning bygger på et velfungerende 
relationsarbejde fra vejledere og lærere. At de 
unge skal finde oplysningerne på nettet og 
hjemme hos mor og far, forandrer ikke verden 
og de unges valg.

Rammer om folkeskolen
I vores folkeskoleideal skriver vi: I folkeskolen 
er der gensidig respekt mellem politikernes 
ansvar for at fastlægge skolens formål og de 
fagprofessionelles råderum til at beslutte, 
hvordan formålet indfries, og opgaverne 
udføres. Vi skal hjælpe politikerne, så de kan 
lave politik – og politikerne skal hjælpe os ved 
at lave gode rammer for at drive skole.

Folkeskolen er Danmarks vigtigste 
samfundsinstitution – sådan siger vi ofte til 



hinanden. Derfor synes jeg egentlig, at det 
er helt forventeligt og påkrævet, at vores 
politikere også interesserer sig for skolen. De 
synes nemlig også den er vigtig – ligesom de 
fleste borgere i det her land!
 
Jeg går ind for frihed. Hvem gør ikke det? Når 
vi taler om større frihed til folkeskolen og til 
lærerne og lederne, er det fordi vi mener, at 
styringen har taget overhånd.
 
Vi skal finde en ny balance. Friheden findes ikke 
i den rene form. Det er ligesom at sige til de 
unge, at de har alle muligheder. Det passer jo 
ikke – mulighederne er altid begrænsede, det 
er friheden også.
  
For der skal stadig være rammer om 
folkeskolen. Der skal sikres et grundlag - også 
økonomisk - som udvikler faglige miljøer og gør 
god undervisning mulig. Frihed må ikke handle 
om frie hænder til spare skolen ned under 
gulvbrædderne. Vi ønsker en fælles folkeskole, 
der har fælles træk fra Gedser til Skagen, men 
der skal være frihed til at kunne tage ansvar på 
skolerne for selv at organisere, tilrettelægge og 
følge op på undervisningen, på en måde, der 
passer til eleverne på skolen.
 
En af de vigtige erfaringer, vi tog med os fra 
Corona-perioden, var, at vores medlemmer 
– midt i de kaotiske tilstande med op- og 
nedlukninger – oplevede en befrielse ved 
bedre selv at kunne prioritere i undervisningen. 
Vi samlede erfaringerne gennem tre 
medlemsundersøgelser og præsenterede dem 
for politikerne på Christiansborg, som vi har 
haft gode samtaler med under corona-krisen.
 
Det var en af grundene til, at forligskredsen 
umiddelbart før ferien gav mulighed 
for, at man dette skoleår kan konvertere 
den understøttende undervisning til to-
lærerordninger, holddeling eller andet. Og at 
man kan beslutte at droppe elevplaner og 
kvalitetsrapporter.
 
Vi har lige spurgt jer i kredsene, i hvilket 
omfang frihedsgraderne faktisk bliver anvendt. 
Og det viser sig, at 84 procent af kommunerne 
bruger dem. Den næste opgave bliver at få 
gjort de nye frihedsgrader permanente, især 
når det handler om brug af to-lærertimer og 

holddeling. Den understøttende undervisning 
skal ikke tilbage!!!

Det giver simpelthen mere kvalitet og mulighed 
for at tilgodese alle elever i klassen, at man kan 
være to lærere eller holddele i nogle timer. Jeg 
har på det seneste talt med ganske mange 
lærere, der oplever langt bedre muligheder – 
eksempelvis Nina, som er TR på Borup Skole 
i Køge Kommune. Hun kunne fortælle, at 
dele af den understøttende undervisning var 
konverteret, så hun f.eks. som matematiklærer 
én gang om ugen kan deltage i sin kollegas 
matematikundervisning i parallelklassen. Og 
omvendt. Ikke bare to voksne, ikke bare to 
lærere - men to matematiklærere om en klasse. 
Tænk, hvad det giver af muligheder!

Vi oplever alt for tit, at det ikke er muligt for 
medlemmerne at gennemføre den gode 
undervisning. Og det er ofte skolernes økonomi 
der begrænser. Eller som en gruppe lærere 
skrev i et indlæg i Politiken på Lærerens Dag 
den 5. oktober:
 
”Problemet er, at vi mangler tid til at lave den 
gode og varierede undervisning, der rammer 
den enkelte elevs niveau, og at vi mangler tid til 
at opbygge og pleje relationerne med eleverne 
og deres forældre. Skolen styres ganske enkelt 
i dag alt for meget med kvantitet for øje frem 
for kvalitet”. Citat slut. Vi mangler tid, tid er 
en mangelvare, vi halser afsted, der mangler 
prioriteringer, vi får ikke gjort tingene ordentligt, 
vi mangler overskud, det hele bliver for 
presset. Mange af os kender det sikkert – vores 
medlemmer gør det i hvert fald. Vi har brug for 
at skabe overskud, luft, energi hos lærerne. 
Og så er der overhængende risiko for, at det 
smitter af på børnene!
  
Kommunernes økonomi er anstrengt. Der 
er behov for, at vi skaber en klar kobling 
mellem skolens opgaver og de ressourcer, 
der er til rådighed, og det vil vi arbejde videre 
med sammen med skolen øvrige parter, KL, 
regeringen og de politiske partier.

Med regeringens udspil “Danmark kan mere 1” 
er der kommet to en halv nye milliarder i spil, 
og det er et klart signal fra regeringens side, 
at der er brug for investeringer i undervisning 
og uddannelse. Helt enig! Folkeskolen og 



læreruddannelsen er helt oplagte mål for 
en indsats – det er der behov for. Men vi har 
samtidig brug for at sikre, at pengene ikke 
forsvinder i besparelser og omprioriteringer 
bagefter.
 
DLF som organisation
Nye milliarder til skolerne. Kortere skoledage. 
Flere tolærer-ordninger. Droppede elevplaner. 
Ændringerne af de nationale test. Forbedret 
læreruddannelse. Det går jo godt – eller hvad?

Ja, hvad tænker Emma fra Skolen på Islands 
Brygge og hendes kolleger? Det er vores 
opgave at sikre, at de nye politiske vinde 
ikke kun bliver en lokal brise på Slotsholmen. 
Forandringerne skal opleves af vores 
medlemmer – uanset hvor de er beskæftiget.

I Danmarks Lærerforening har vi en unik 
tilstedeværelse i hele landet, som ruster 
os godt til at samarbejde om lokale 
løsninger. At have velfungerende kredse og 
tillidsrepræsentanter giver os en kæmpe 
fordel. Men det kræver tæt samarbejde mellem 
Hovedstyrelse, sekretariatet, kredsene – 
og kredsene imellem. Vi har som bekendt 
sat overskriften “Er vi gearet til fremtiden”. 
Arbejdet har fundet sit leje i de forpligtende 
kredssamarbejder som det sted, hvor I i 
kredsene kan støtte hinanden i at nå det mål, 
kongressen har sat for udviklingen af vores 
organisation. Alle kredse skal kunne prioritere 
politisk interessevaretagelse højt. Men de 
mange initiativer, projekter, indsatser, vi sætter 
i gang, kan godt få os til at miste pusten og 
retningsfornemmelsen. Vi skal være i stand 
til at fokusere og prioritere. Jeg tror, der er 
brug for at gå fra ”Er vi gearet…” som projekt, 
til at vi formulerer en mere langsigtet politisk-
strategisk ramme om vores fælles arbejde. 
Gerne på baggrund af jeres input her på 
kongressen.
 
Dorte vil komme ind på det senere under 
debatten. Det er et faktum, at I står med meget 
forskellige økonomiske, politiske og strategiske 
muligheder lokalt. Men det er en fælles 
udfordring, en fælles opgave og vi er forpligtet 
til at hjælpe hinanden.
 
Styrket samarbejde er ikke kun noget, der 
gælder eksternt. Et godt internt samarbejde er 

også afgørende, hvis vores bestræbelser skal 
give resultater for medlemmerne.
 
Samarbejdssporet indebærer, at vi ikke 
kommer med færdige løsninger, men med 
stærke holdninger, principper og ideer, som vi 
lægger til grund for at finde løsninger sammen 
med andre. Det giver anledning til en række 
dilemmaer.

Hvor meget skal vi tage ansvar for? 

Og hvordan synliggør vi vores egne holdninger 
overfor medlemmerne? De skal have viden 
om den måde vi arbejder på – og vi skal have 
viden, om hvorvidt de oplever reelle resultater 
af vores arbejde. Det kræver et tæt samarbejde 
mellem alle os, der er tillidsvalgte i foreningen. 
Det kræver, at CV Jørgensens ”ganske lille 
band” bliver til et samlet stort big band.
 
Overenskomst
Arbejdet med at realisere A20 skrider godt 
fremad - i rigtig mange kommuner. Men vi 
skal også være helt på det rene med, at en 
kulturændring, som den nye arbejdstidsaftale 
– ikke sker fra den ene dag til den anden. 
Eller fra det ene skoleår til det næste. Det er 
mange steder en virkelig reel kulturforandring, 
at arbejdsgivere og ledelser systematisk skal 
samarbejde og inddrage de professionelles 
stemme, når ressourcerne skal prioriteres. 
Vi skal have det lange lys på, når vi vurderer 
værdien af A20 og de muligheder, den giver. 
Det vil Morten uddybe senere under debatten.
 
Vi skal også være knivskarpe ift de kommuner, 
hvor dørene ind til samarbejdet bare forbliver 
lukkede. Det skal og vil vi ikke acceptere. Det er 
et fælles ansvar at få alle med.
 
Mange steder har A20 i kommunerne og A21 
på statens område været et gennembrud i 
forhold til samarbejde om at skabe overblik, 
gennemsigtighed og tydelige prioriteringer af 
lærernes arbejde. Bedre sammenhæng mellem 
opgaver og tid - og mellem undervisning 
og forberedelse. Men desværre er der også 
arbejdspladser, hvor samarbejdet endnu ikke 
fungerer.
 
Det tættere samarbejde med KL og med staten 
som arbejdsgiver skal vi bruge til at få alle med. 



Vi er først i mål med arbejdstidsaftalerne, når 
alle medlemmer kan mærke forskellen.

Et gensidigt forpligtende samarbejde er vejen 
frem til gavn for medlemmerne. I nogle tilfælde 
kan det være noget andet end A20, der kan 
være murbrækker ind til samarbejdsrummet. 
Eksempelvis arbejdet med professionel kapital. 
Det har flere steder vist sig at være nøglen, 
fordi professionel kapital kobler ambitionerne 
for arbejdet og undervisningen med det at 
være en god arbejdsplads. Det kan være en vej 
frem, der hvor samarbejdet går noget trægt. 
Det vil Thomas sige mere om senere under 
debatten.
 
Jeg vil her gerne rose KL for konsekvent at 
vælge samarbejdets vej. Det gælder de fælles 
bestræbelser på at udvikle skolen, men også 
langt de fleste kommuners bestræbelser på 
at realisere A 20. Men vi har stadig en fælles 
opgave i at få alle med! 

Der er stadig alt for lidt opmærksomhed fra 
arbejdsgiverne i overenskomstperioden - 
navnlig fra statens side. Overenskomster er 
ikke blot noget vi forhandler hvert tredje år. Det 
er noget, der skal arbejdes med hele tiden. Det 
viser arbejdstidsaftalerne. Hvis vi regnede med, 
at nu har vi indgået aftalen, så nu kører det 
bare. Sådan er det ikke! 

På alle niveauer – ikke mindst lokalt - er der 
en betragtelig opgave i at få tingene til at leve. 
Det kræver parternes opmærksomhed og 
kontinuerlige indsats. Hvis ikke den er til stede, 
så går det ikke.   

Vi kom i mål med OK 21, som på mange måder 
var bedre, end vi kunne have forventet midt 
i corona-krisen. Men der er stadig mange 
problemstillinger, vi skal have fundet løsninger 
på. 

Forbedringer for nyuddannede, for seniorer - 
og dem midt imellem. At sikre efteruddannelse 
til alle. Overskriften ”at kunne holde et helt 
arbejdsliv” er stadig voldsomt aktuel. Og så 
har vi en særlig problemstilling, som vi i den 
kommende periode skal have taget grundigt 
fat på. Det gælder vores medlemmer, som er 
ansat på det statslige område. På grund af 
teknikaliteter må vi konstatere, at der igen er et 

ringere lønresultat i OK21 sammenlignet med 
det kommunale område. Det var der også i 
OK18, og i OK15 og i 13 og i 11. 

Det kan godt være, at den samlede 
gennemsnitsløn er steget lige så meget i 
staten, men når årsagen er, at man generelt 
har ansat flere højtlønnede i staten på 
bekostning af lavtlønnede, kan det jo ikke ses 
på lønkontoen, hvis man er underviser på en 
SOSU-skole eller en Fri Fagskole. 

Det er ikke rimeligt og det skal ændres. 
Vi skal have fundet en løsning, og 
det har stor opmærksomhed i vores 
forhandlingsfællesskab, CFU.

Mens vi fik medlemsopbakning til OK21, gik 
det som bekendt anderledes hos DSR. Efter 
sygeplejerskernes NEJ, er vores udfordringer 
i fagbevægelsen blevet endnu tydeligere. 
Vi stod sammen i forløbet, men det holdt 
hårdt. Der er mere, der forener os, end der 
skiller os ad, men vi er konstant udfordret på 
sammenholdet. 

Nu er der nedsat en lønkomite og dens opgave 
er defineret. Den skal bringe klarhed over, hvilke 
skævheder der skal rettes op på. 

Vi vil fra vores og fra LCs side bidrage alt, hvad 
vi kan i arbejdet for at få løst problemerne. 
For vi kan ikke på den lange bane holde til, at 
uenighederne er på kanten til at splitte os, hver 
gang vi er på vej ind i forhandlingsrummet. 

Vores støtte til sygeplejerskerne var og er 
Lønkomiteen, men det er bestemt også vores 
støtte til BUPL. Pædagogerne er blandt dem, 
der er allerhårdest ramt af for lav løn, når vi 
sammenligner på tværs. Nu går Lønkomiteen 
i gang – problemerne skal løses samlet og de 
skal løses i fællesskab. Ellers er de umulige at 
løse.

Arbejdsmiljø
Vi skal huske at fejre vores succeser i 
foreningen. Men nogle succeser kunne vi godt 
undvære. I 2019 var det erstatningsbeløb, som 
vi sikrede vores medlemmer rekordstort. Og i 
2020 slog vi igen rekorden. 
Særligt ulykkeligt er det, at en fjerdedel af 
arbejdsulykkerne skyldes fysisk vold fra elever. 



Også derfor må vi have forstærket fokus på, 
hvordan vi skaber en god skoledag for alle 
børn, så den form for udadreagerende adfærd 
ikke finder sted. Folketingets Børne- og 
Undervisningsudvalg holdt en høring om vold 
grundskolen i onsdags. 

Problemet bliver også sat på dagsordenen 
i ”sammen om skolen”. Vold og trusler hører 
hverken hjemme i lærernes arbejdsmiljø eller 
i elevernes undervisningsmiljø!! Det er et 
problem, vi i samarbejde – også med forældre 
og elever – skal have fundet bedre svar på. 

På et af vores regionale møder forud for 
kongressen havde Ravi fra Kolding Lærerkreds 
nogle gode pointer omkring, hvordan 
den seneste bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø kan blive en løftestang for vores 
indsats – både i forbindelse med OK21 og 
realiseringen af A20.

Bekendtgørelsens §8 handler om at tage 
særlige hensyn bl.a. til alder og erfaring. For 
os er det relevant både i forhold til at tage 
hensyn til de ældste medlemmer – så man 
kan holde et helt arbejdsliv. Men selvfølgelig 
også behovet for særlige forholdsregler for de 
nyuddannede medlemmer!

Bekendtgørelsens §13-15 handler om at sikre 
sammenhæng mellem arbejdsmængde og den 
tid, der er afsat til at udføre opgaven. 

Og §16-18 handler om at sikre klare mål 
og rammer for arbejdet, så uklare eller 
modstridende krav ikke opleves som en psykisk 
belastning. At arbejdsgiver skal foretage sådan 
en vurdering, ligger jo i direkte forlængelse af 
bestemmelserne i A20 – hvor fx spørgsmålet 
om gennemsigtighed i forbindelse med 
opgaveoversigterne er helt central.

Og så handler § 29 i bekendtgørelsen 
om risikoen for vold. Hvis den risiko ikke 
kan imødegås, må man ikke være alene i 
arbejdssituationen. Det er både relevant i 
specialundervisningen – men så sandelig også 
i mange andre undervisningssituationer.

Vi skal bruge alle de håndtag, vi kan for at 
sikre medlemmernes arbejdsmiljø. Ingen skal 
tvinges ud af faget eller til at gå på deltid! 

Lærerfaget og undervisning må og skal 
være en profession, man kan holde til et helt 
arbejdsliv. 

I takt med spredningen af corona-smitte 
skal vi helt aktuelt til at gøre en indsats ift de 
problemstillinger, der forventelig vil komme på 
det område. Det fyldte ekstremt meget under 
nedlukningen, og vi har mange erfaringer 
derfra. Men covid 19 er desværre endnu ikke et 
overstået kapitel. 

Alle har ret til et sikkert arbejdsmiljø, og vi 
får desværre som organisation en opgave i 
den kommende tid, hvor vi går ind i de kolde 
vintermåneder. 

Samfundet
Mens vi er samlet her til kongres i København, 
så er verdens ledere samlet i Glasgow til 
globalt topmøde om menneskeskabte 
klimaforandringer, og indsatsen for at 
begrænse dem. Vi ser ind i en fremtid, hvor 
klimaændringer betyder forværrede leveforhold 
for mennesker overalt på kloden. Og værst 
går det ud over de steder, hvor mennesker i 
forvejen har svære levevilkår. 

Kampen for at begrænse klimaforandringerne 
er en global kamp for alle mennesker men 
særlig aktuel, når man beskæftiger sig med 
undervisning og uddannelse af fremtidens 
generationer.

Vi skal i fagbevægelsen tage del i den kamp. I 
foreningssangen synger vi: ”I en brændende 
verden, hvor mennesker sulter ihjel, kan vi vise, 
vi alle har ansvar for mer’ end os selv”. Det er 
en smuk og rigtig ambition.

I fagbevægelsen kæmper vi for de svages 
ret, og vores rolle i samfundet har været 
medvirkende til det demokrati, vi kender 
i dag. Når leveforholdene for almindelige 
mennesker forværres drastisk, så kommer 
tilliden til demokratiet under pres. Det har vi 
en opgave i at modvirke - både som en del af 
fagbevægelsen og som lærerforening.

I Danmark har vi en god tradition for at 
samarbejde og tage fælles ansvar. Det er den 
danske model for fuld udblæsning, som vi også 
så det under corona-krisen, hvor vi løbende 



blev taget med på råd i takt med, at nye tiltag 
blev nødvendige. 

Det er en helt afgørende forskel mellem vores 
samfund og andre samfundsmodeller og 
helt afgørende for, at vi er kommet ret godt 
gennem den værste del af krisen. 

Den danske model er også grundlaget for 
vores aftaler på arbejdsmarkedet. Og der 
rejses jævnligt og helt aktuelt spørgsmål 
om modellens styrke på det offentlige 
arbejdsmarked. Det er f.eks. stadig et problem, 
at arbejdstager bærer hele den økonomiske 
byrde ved strejke eller lockout, mens 
arbejdsgiver lægger pengene i kassen.
Er den danske model på det offentlige område 
ideel? Nej!
 
Er den ubrugelig? Nej! 

Kan vi sammen med arbejdsgiverne og 
Folketinget blive enige om noget, der er bedre? 
Nej!

Men der er behov for justeringer, og 
det bliver vi nødt til at tage fat på i 
forhandlingsfællesskaberne og i FH.
 
FH er en stor organisation. Vi gik fra DLF-side 
aktivt ind i dannelsen af FH, fordi vi mente, det 
var det bedste for fællesskabet. Det mener vi 
stadig! Vi ønsker at styrke fagbevægelsen, og 
det gør vi bedst i fællesskab. Det er vigtigt, at 
alle organisationer kan se sig selv i det store 
fællesskab. Derfor er det påtrængende, at FH 
deler sin opmærksomhed bredt ud.
 
Ja, der er mangel på faglærte i fremtiden. 
Men der er også mangel på pædagoger, 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 
og lærere.
 
FH skal være en klar og tydelig stemme 
på alle de områder, der mangler uddannet 
arbejdskraft. Her ligger en opgave i 
FH – i at få en bedre balance med alle 
medlemsorganisationer! Det vil vi i samarbejde 
med FH og andre organisationer lægge os i 
selen for. Vi arbejder stadig på at skabe en ny 
fælles kultur i FH og ikke hænge fast i gamle 
LO- og FTF-måder at arbejde på.
 

Det offentlige område og velfærdsdagsorden 
skal fylde mere i det samlede billede. Men den 
gode historie er: Vi gør noget ved det, og vi 
arbejder på det – i fællesskab! Vi arbejdede 
ihærdigt på at realisere FH og det vil vi 
fortsætte med. Jeres lokale erfaringer i FH-
fællesskabet er i den sammenhæng vigtige at 
få frem i de kommende dage.

Jeg har efterhånden talt en del om fællesskab 
og samarbejde. Det er besværlige størrelser. 
Men det går ikke uden. Det er min klare 
overbevisning, at vi er på rette vej. Vi bevæger 
os og samarbejdsrelationerne udvikler sig dag 
for dag.
 
Det gode samarbejde har været en rød tråd 
i min beretning. Men jeg er helt på det rene 
med, at der er meget langt fra det gode 
samarbejde med KL, undervisningsministeren 
og ordførerne til lærerværelset hos Emma 
på Skolen på Islands Brygge. Samarbejde er 
ikke alt eller intet – alle skridt fremad tæller, 
også de mindre skridt. Så skal vi bare tage 
nogle flere. Nogle skridt tages bedst ude på 
den enkelte skole, andre på kommunalt plan, 
andre igen skal vi tage centralt. Vi behøver ikke 
gå i takt, men vi skal gå i samme retning. Og 
selvom vi ikke har volumen helt i bund, som CV 
Jørgensens ganske lille band, så skal vi spille 
den samme melodi. Så bliver både små og 
store skridt til fremskridt for vores medlemmer. 
Poul Henningsen sagde engang, at ”Fremtiden 
kommer af sig selv, det gør fremskridtet 
ikke”. Lad os huske hinanden på, hvorfor vi er 
her i dag: kampen for fremskridtet for vores 
medlemmer og de vigtige opgaver, vi løser for 
fremtidens generationer. Jeg håber, at det 
bliver et fælles grundlag for alle vores debatter 
de kommende dage, hvordan vi i fællesskab 
kan sikre, at den politiske medvind, vi oplever i 
øjeblikket, vil kunne mærkes af alle medlemmer 
hverdagen.

God kongres!


